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Prezados Colegas, nesta 13
a
 edição do Simpósio Brasil Sul de 

Avicultura buscamos privilegiar a prata da casa, ou seja, entre os temas 
mais solicitados pelos colegas da agroindústria trouxemos vários 
palestrantes brasileiros reconhecidos nacional e internacionalmente para 
que repartissem seus conhecimentos com experiências extraídas da nossa 
realidade. O Brasil, como todos sabem, já é o maior exportador mundial de 
carne de frangos e aproxima-se rapidamente do segundo colocado em 
volumes de produção.  Isto foi conquistado pela determinação e 
criatividade de empresários e técnicos que, dia a dia, aprimoram-se na 
busca de resultados produtivos cada vez mais competitivos, levando 
alimentos da mais alta qualidade para grande parte da população mundial. 
Este sucesso passa pelo aprimoramento profissional de todos nossos 
colegas envolvidos com a produção avícola.  

O Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas é 
conduzido por um grupo de idealistas empenhados em aprimorar o perfil 
técnico dos colegas que atuam nas diferentes áreas da avicultura nacional 
e latino americana, através da educação continuada, buscando capacitar a 
todos para os desafios crescentes relacionados à produção mundial de 
alimentos. 

 À medida que aprimoramos nosso evento, buscamos superar as 
dificuldades em atender a demanda por novos temas, inovações 
tecnológicas, e palestrantes que superem as expectativas de um público 
cada vez mais exigente em termos de conhecimentos. Não é tarefa das 
mais fáceis, mas tenham a certeza que cada um dos componentes do 
Nucleovet, fez o seu melhor, dedicou uma boa parte de seu tempo pessoal 
e com muita boa vontade vencemos uma série de barreiras para que 
pudéssemos recepcioná-los novamente em Chapecó.  

Esperamos superar suas expectativas e contamos com a 
colaboração de todos, para que possamos aprimorar cada vez mais este 
evento que é de todos profissionais da avicultura brasileira. 

Comissão Organizadora 
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ATUALIDADES NO ESTUDO DAS SALMONELOSES 
AVIÁRIAS 

 
 

Eduardo Correa Muniz 
Doutorando da UFPR 

Médico Veterinário da empresa Seara Alimentos – Grupo Marfrig 
Coordenador da Sanidade 

 

A identificação do gênero Salmonella ocorreu no final do 
século XIX. Seu nome refere-se ao cientista estadunidense Daniel 
Elmer Salmon que fez a relação entre a doença e o microorganismo. 
Este gênero é composto de bactérias gram negativas, móveis ou 
imóveis, não formadores de esporos e anaeróbicos facultativos. O 
gênero Salmonella é composto de bactérias morfológica e 
bioquimicamente homogêneo (GAST, 2003), porém, dentro deste 
gênero, são conhecidos mais de 2500 sorotipos (SHARR, 2003), 
classificados em função da presença de antígenos somáticos (O) e 
flagelares (H).  

Pela última taxonomia e nomenclatura proposta por 
POPOFF et al. (1996), o gênero Salmonella é dividido em duas 
espécies: S. enterica e S. bongori. A espécie Salmonella enterica 
por sua vez é dividida em seis subespécies bioquimicamente 
distintas (enterica, salmae, arizonae, diarizonae, houtenae e indica) 
que são ainda diferenciadas em centenas de sorotipos (sorovar) 
identificados por nomes ou números. Assim, por este esquema, a 
designação de Salmonella minnesota, por exemplo, passaria a ser 
Salmonella enterica subespécie enterica serovar Minnesota, ou de 
forma simplificada Salmonella Minnesota (SM).  

A maioria dos sorovares patogênicos encontram-se no 
gênero Salmonella enterica e normalmente recebem nomes 
relacionados com a espécie ou a região geográfica em que foram 
encontradas. Alguns sorovares tem presença mais restrita ao trato 
gastrointestinal, enquanto outros são microorganismos septicêmicos 
sendo capazes de invadir a corrente circulatória (BERCHIERI 
JÚNIOR & BARROW, 1995). A sorotipificação de toda Salmonella 
sp. da subespécie I ou enterica é importante para identificação das 
amostras mais patogênicas e para avaliações epidemiológicas. As 
avaliações epidemiológicas das salmonelas, de modo geral, 
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mostram que as mesmas infectam diversos animais e humanos e 
isto favorece a disseminação e a elevação no número de casos da 
enfermidade (LIEBANA et al., 2003). Estudos epidemiológicos 
também demonstram que existe uma dinâmica ao longo das 
décadas aonde alguns sorovares vão ocupando o lugar de outros. 
Por vários anos a Salmonella Enteritidis (SE) e a Salmonella 
Typhimurium (ST) tem ocupado posição de destaque no percentual 
de isolados de aves, mas percebe-se que em algumas regiões já 
existe uma substituição destes sorovares por SM por exemplo. 

A SM foi isolada pela primeira vez em 1936 de uma ave de 
três semanas de idade em uma granja de perus no estado de 
Minnesota nos EUA em MORRIS et al. (1969). A SM tem sido 
isolada de aves e humanos no Brasil (COSTA et al. 1997).  

A salmonelose apresenta prevalência diferenciada nas 
diversas regiões do país e sua epidemiologia e controle são 
bastante complexas. Isso decorre fundamentalmente da condição de 
criação dos animais, padrões de higiene e biossegurança, nível de 
contaminação do alimento, fatores sócio-econômicos e fatores 
ambientais. Dessa forma, o controle da salmonelose representa um 
grande desafio ao setor Avícola, principalmente pela diversidade e 
emergência de novos sorovares e pela sua relação com a Saúde 
Pública. Um dos fatos que mais dificultam o controle deste 
microrganismo é a falta de sinais clínicos e mesmo de lesões, pois 
muitas vezes a ave é portadora assintomática. Considerando que a 
principal via de transmissão está no alimento, este microrganismo 
torna-se extremamente relevante como agente etiológico das 
toxinfecções alimentares. Isto resulta em perdas para a indústria 
tanto para o mercado interno quanto para a exportação onde alguns 
países compradores exigem altos padrões de qualidade 
microbiológica. 
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Panorama epidemiológico das Salmoneloses 
no Brasil  

Ao longo do tempo percebe-se uma alternância dos diversos 
sorovares de Salmonella em amostras de fontes humanas no Brasil. 
Entre os anos de 1950 e 1966 não houve prevalência de nenhum 
sorovar específico, porém entre 1970 e 1976, 77,7% dos sorovares 
isolados foram de Salmonella Typhimurium (TAUNAY et al., 1996). 
Por outro lado, em amostras oriundas de aves no Brasil entre 1962 e 
1991, os sorovares mais prevalentes foram S. Gallinarum (SG), S. 
Typhimurium (ST), S. Heidelberg (SH), S. Enteritidis (SE) e S. 
Infantis (SI) correspondendo a 65 a 67% do total dos isolamentos 
(HOFER et al., 1997). 

Entre os anos 1970 e 1990 o percentual de isolamentos de 
SE passou de 0,37% para 60,4% entre 1991 e 1996 em amostras 
humanas (PERESI et al., 1998). Este mesmo aumento na 
prevalência de SE também foi observada nas amostras de origem 
animal onde este número passou de 0,85% entre 1970 e 1990 para 
40,7% entre 1991 e 1996. 

A partir da década de 1990 até hoje, a SE ainda é o sorovar 
mais prevalente e constitui o agente patogênico mais freqüente nos 
casos de toxinfecções alimentares brasileiras. De acordo com 
levantamento realizado pelo Instituto Adolfo Lutz em São Paulo em 
amostras de animais entre janeiro de 1996 e dezembro de 2000, a 
SE teve prevalência de 32% do total dos isolamentos e a maionese 
caseira foi a principal causa dos surtos de salmoneloses humanas 
onde 95% das ocorrências com este produto estavam ligadas a SE 
(TAVECHIO et al., 2002).  

Análises dos últimos dez anos realizadas em abatedouros 
brasileiros apontaram também para a SE como sendo o sorovar 
mais prevalente. Em levantamento realizado em 60 pequenos 
abatedouros avícolas brasileiros, apontaram para uma positividade 
de 41% das amostras de carcaças por Salmonella, sendo que o 
sorovar mais presente era o SE (FUZIHARA et al. 2000). Outro 
estudo realizado em Bauru-SP com 102 amostras de carne de 
frango encontrou uma prevalência de 66,7% de SE em relação ao 
total das amostras positivas (MATHEUS et al. 2003). 
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Sabendo que a salmonela é responsável por casos de 
toxinfecções alimentares em seres humanos que ingeriram 
alimentos contaminados crus ou mal cozidos, é importante conhecer 
a prevalência destes microorganismos nos alimentos e nos animais, 
em especial nos alimentos oriundos de aves (SHARR, 2003). Além 
disso, também é relevante saber a relação que existe entre as 
infecções combinadas dos diferentes sorovares presentes na 
avicultura brasileira. A tabela abaixo demonstra que a SM vem 
ocupando espaço das demais salmonelas em aves. A análise da 
prevalência ao longo do tempo demonstra que existe uma dinâmica 
entre os diferentes sorovares e em determinados períodos existe um 
equilíbrio em favor de um único sorovar mais prevalente (Freitas, 
2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Freitas, J.; 2011) 
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Patogenia da Salmonella em aves 

O ceco das aves é o principal local de colonização da 
Salmonella. Normalmente as aves se infectam por via oral em 
função da presença da bactéria no ambiente (cama, ração e 
ambiente das granjas). Após a ingestão oral, a bactéria invade as 
células epiteliais do intestino atraindo leucócitos para o local da 
infecção. Os macrófagos especificamente então fagocitam a 
Salmonella e iniciam a fase sistêmica da infecção, pois ela é capaz 
de sobreviver e mesmo se multiplicar dentro do macrófago. Dessa 
forma, ocorre à distribuição via corrente sanguínea para outros 
órgãos como o fígado, baço onde a bactéria pode ser isolada. A 
transmissão vertical também é uma via importante de infecção e 
neste caso as galinhas positivas transmitem o microrganismo 
através do oviduto a sua progênie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII Simpósio Brasil Sul de Avicultura e IV Brasil Sul Poultry Fair 
17 a 19 de abril de 2012 - Chapecó, SC - Brasil 

 

 18 

O gráfico abaixo demonstra a rapidez com que a Salmonella 
percorre estes passos e mostra também a importância da 
transmissão horizontal, onde aves não infectadas tornam-se 
positivas em apenas 48 horas apenas por conviver com aves 
inoculadas. Além disso, este experimento mostra que a infecção 
experimental via inoculação oral e a infecção via ração contaminada 
seguem o mesmo ritmo nos diferentes órgãos (papo, ceco e fígado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle das Salmoneloses 

Em função dos inúmeros sorovares existentes e da sua alta 
adaptação ao meio em que vivem o controle das Salmoneloses 
somente é possível através da combinação de uma série de 
medidas preventivas e corretivas ao longo de toda a cadeia 
produtiva das aves. É necessário estabelecer os pontos de 
“blindagem” em locais estratégicos e atuar com análise crítica dos 
resultados para tomada de decisão a cada fase do processo. Neste 
aspecto o monitoramento laboratorial assume importância decisiva, 
pois ele sinaliza quais pontos de “blindagem” devem ser 
intensificados. As medidas de higiene devem ser estabelecidas em 
todos os níveis da cadeia envolvendo a agropecuária e a indústria. 
Na agropecuária as ações envolvem a ração, aves, manejo, 
limpeza, vacinação, medicações e desinfecção. Neste aspecto, os 
aditivos alimentares representam um ponto importante dentro das 
medidas de controle, pois a Salmonella é um enteropatógeno. Estes 

Inoculado

ração

contato

controle
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aditivos tem influência em toda a microbiota residente no intestino 
da ave. Os principais aditivos alimentares utilizados no controle das 
salmoneloses são os ácidos orgânicos, os pré-bióticos e os pró-
bióticos.  

Pensando no controle das salmoneloses através dos 
diversos aditivos alimentares, o intestino deve ser encarado como 
um complexo ecossistema que sofre influência direta da ração, do 
ambiente e da microbiota intestinal. Estes três componentes se 
inter-relacionam e trabalham de forma dinâmica e complexa. A 
mucosa intestinal é a interface entre o ambiente “externo” e o 
organismo da ave e para conservar sua integridade, esta mucosa, 
conta com todo o aparato imunológico representado pela 
diversificada população de células do sistema imune e com o muco 
propriamente dito constituindo uma barreira contra inúmeros 
patógenos. A condição de desequilíbrio da microbiota, perda de 
integridade do epitélio intestinal, redução do tamanho dos vilos e 
reações inflamatórias na mucosa intestinal são conhecidas como 
disbacteriose. Este distúrbio leva a um aumento do risco de 
desenvolvimento de doenças no intestino, entre elas também as 
salmoneloses. Por outro lado, a microbiota intestinal pode ser 
alterada em função do uso dos aditivos nutricionais e, portanto, 
altera também a susceptibilidade do animal em contrair doenças.  

A inter-relação entre a microbiota intestinal seja ela 
patogênica ou não, e o sistema imune cria um mecanismo de imune 
inclusão/exclusão onde se estabelece um equilíbrio dinâmico entre 
os diversos microrganismos residentes no trato intestinal. O sistema 
imune realiza a eliminação das bactérias patogênicas através do 
linfócito CD4+ via resposta imune humoral. A resposta imune 
humoral na mucosa está associada à presença de IgA. 
Normalmente bactérias que não provocam lesões produzem baixos 
níveis de IgA que juntamente com o muco podem auxiliar a indução 
destas bactérias benéficas ao muco e formar um biofilme que auxilia 
na prevenção da colonização destes sítios por bactérias 
patogênicas. 

Experimentos comparando diferentes ácidos orgânicos e 
probióticos demonstraram que estes aditivos alimentares exercem 
influência sobre a quantidade de S. Minnesota no trato 
gastrintestinal. Entre os produtos testados houve vantagem do 
probiótico em relação aos demais tratamentos. Isso não deve ser 
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considerado uma conclusão definitiva para todas as situações, pois 
o resultado dos diferentes aditivos alimentares dependerá 
fundamentalmente da cepa de salmonela a ser controlada e da 
composição e qualidade dos produtos envolvidos. As diferentes 
cepas possuem características muito distintas em relação aos 
ácidos orgânicos por exemplo. Existem cepas extremamente 
resistentes a pH baixos. Em ambientes de pH baixo, os ácidos 
orgânicos atravessam a parede bacteriana e se dissociam dentro da 
bactéria em ânions e prótons. O acúmulo do ânion no citoplasma da 
bactéria é responsável por parte do efeito e o próton atuará de 
acordo com o tamanho da sua cadeia, pKa e hidrofobicidade. Ácidos 
de cadeia média (C6 a C12) aparentemente atuam de maneira mais 
efetiva sobre a Salmonella do que os ácidos de cadeia mais curta. 
Por outro lado, os ácidos de cadeia longa (C14, C18) parecem não 
ter efeito bacteriostático (VAN IMMERSEEL; 2006). Embora os 
ácidos de cadeia média tenham a melhor atividade frente a 
Salmonella, este não deve ser o único critério para decidir qual ácido 
orgânico usar na ração. Isso fica claro na análise dos resultados do 
experimento abaixo onde houve redução da quantidade da 
Salmonella no papo, mas não houve efeito em ceco nos tratamentos 
com ácidos orgânicos. De maneira geral, a atuação dos ácidos 
orgânicos fica limitada ao trato digestório superior. Pesquisadores 
trabalham no sentido de proteger e encapsular os ácidos orgânicos 
de modo a permitir sua liberação no trato digestório posteriores. Isto 
parece ser decisivo para uma atuação no principal sítio de 
colonização da Salmonella, o ceco. 

 

Tabela 1. Média da Contagem de colônias de Salmonella em suabes de cloaca, papo 
e ceco de frangos de corte aos 35 dias de idade nos diferentes tratamentos 
(Resultados expressos em Log10 UFC/g) 

Produto Suabes de cloaca 
48 horas UFC/g 

Papo 
UFC/g 

Ceco 
UFC/g 

Controle Negativo 0,000 b 0,000 c 0,000 d 
Controle Positivo 5,056 a

 
3,851 a 4,739 a 

Ácido Organico A na ração 4,964 a 2,452 ab 4,591 a 
Ácido Organico B na ração 
Probiótico 

5,192 a 
5,262 a 

2,198 b 
1,693 b 

4,577 a 
2,317 c 

a,b,c
 Letras diferentes na mesma coluna são significativamente diferentes para P ≤ 0,05 
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Outro experimento realizado com diferentes probióticos 
demonstrou o efeito da redução da S. Minnesota no ceco de aves 
experimentalmente inoculadas. Houve diferenças significativas 
entres os produtos, mas todos demonstraram capacidade de reduzir 
a contaminação. Por outro lado, como esperado, não foi observado 
o mesmo efeito no papo das aves em nenhum dos tratamentos em 
função de que este não é o sítio de permanência das bactérias 
presentes nos produtos testados. Curiosamente, o tratamento com 
uma mistura de probiótico + prébiótico + ácido orgânico apresentou 
o pior desempenho na redução de UFC da S. Minnesota no ceco 
(MUNIZ; 2011).  

 

Tabela 2. Média e desvio padrão da Contagem de colônias de Salmonella em papo e 
ceco de frangos de corte aos 35 dias de idade nos diferentes tratamentos (Resultados 
expressos em Log10 UFC/g) 

Tratamento 
Média e desvio 
padrão (Papo) 

Média e desvio 
padrão (Ceco) 

Controle Negativo 0,00±0,00 b 0,00±0,00 b 

Controle Positivo 0,87±0,50 a 4,30±4,28 a 

Probiótico A 1,10±1,07 a 1,03±0,72 e 

Probiótico B 0,73±0,74 a 2,31±1,61d 

Probiótico C 0,70±0,48 a 1,63±1,10 e 

Probiótico D 0,67±0,80 a 1,12±1,20 e 

Ácido orgânico + Probiótico A + Pre-biótico 0,50±0,74 a 3,80±1,61c 

Valor de P 0,025 <0,001 
a,b

 Letras diferentes na mesma coluna são significativamente diferentes para P ≤ 0,05 

 

Os probióticos vêm sendo utilizados amplamente na 
medicina humana para corrigir o desbalanceamento da microbiota 
intestinal em casos de diarréia e em síndromes de alergia pelo 
alimento. Os probióticos são administrados não somente para 
modificar a microbiota intestinal, mas também para melhorar a 
integridade do trato entérico. Dessa forma, o uso dos probióticos em 
aves tem como principal objetivo corrigir a disbacteriose e 
consequentemente melhorar a performance zootécnica e, 
recentemente, tem sido utilizado com o propósito de controlar a 
Salmonella. Os mecanismos de ação dos probióticos, relacionados 
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ao controle da Salmonella, são a competição por sítios de ligação no 
intestino, produção de ácidos orgânicos, produção de 
bacteriocininas, interação com a mucosa intestinal ativando a 
imunidade inata e específica através do linfócito CD4+.  

No gráfico do experimento abaixo é possível concluir que o 
uso dos probióticos na ração interferiu com as quantidades de 
células CD4+ e CD8+ na mucosa intestinal das aves. O encontro de 
células epiteliais especializadas com os microrganismos estimula a 
liberação de quimiocinas pró-inflamatórias que atraem células 
imunes inatas, como granulócitos e macrófagos, capazes de 
desencadear um amplo leque de novas reações imunes, como o 
aparecimento de linfócitos T auxiliares (células CD4+). As células 
CD4+ estão relacionadas ao início da resposta imunológica 
específica, sendo estas responsáveis também pela modulação 
imunológica. Essas células são chamadas de linfócitos T auxiliares e 
podem apresentar o antígeno tanto para os linfócitos B, para 
produção de anticorpos, quanto para os linfócitos T citotóxicos 
(CD8+), que estão diretamente relacionados com a eliminação de 
patógenos através da imunidade celular (LOURENÇO, 2011).  

A mucosa do ceco das aves parece ser o sitio de maior 
atuação dos probióticos. Foi verificado redução de células CD8+ na 
mucosa do ceco das aves alimentadas com probiótico C e probiótico 
D em relação ao grupo controle desafiado, e isso pode também ser 
associada a redução de bactérias patogênicas no lúmen intestinal 
como visto por seu efeito sobre a presença de SM no ceco de aves 
alimentadas por estes produtos (WESTPHAL, P, 2011; KURITZA, 
2011) . 

Os probióticos D e probiótico C diminuiram as células CD8+ 
mas aumentaram muito as células CD4+ e isso também pode ter 
interferido na resposta a SM, pois se sabe que estas células CD4+ 
também podem atuar na resposta imunológica humoral, pois são 
essas células que apresentam os antígenos para os linfócitos B se 
diferenciarem em células produtoras de anticorpos. A resposta 
imune humoral na mucosa esta associada a presença de IgA e 
podem provocar a imune inclusão/exclusão de microorganismos no 
lúmen do trato gastrintestinal. (PICKLER, L.; 2012). Normalmente 
bactérias que não provocam lesão produzem baixos níveis de IgA 
que juntamente com o muco podem auxiliar a inclusão destas 
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bactérias benéficas ao muco e formar um biofilme que auxilia na 
prevenção da colonização destes sítios por bactérias patogênicas. 

Com base nos resultados do presente estudo, verificou-se 
que também ocorre interferência dos probióticos da dieta com 
respostas imunológicas das aves, o que sugere que o efeito dos 
probióticos pode ser resultado de uma associação de mecanismo de 
exclusão competitiva e imunomodulação. Foram também verificadas 
diferenças na atuação de cada produto probiótico sobre presença de 
células imunológicas específicas na mucosa intestinal de frangos o 
que indica que mais estudos são necessários para se compreender 
esse efeito imunomodulatório dos probióticos utilizados nas rações 
de frangos de cortes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relação entre a contagem de células CD4+, CD8+ e células caliciformes 
em ceco de aves aos 35 dias de idade nos diferentes tratamentos 
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Doenças transmitidas por alimentos constituem uma 

preocupação mundial em saúde pública, sendo que nas últimas 
décadas o aumento de sua ocorrência pode ser claramente 
observada em muitas partes do mundo. O risco da disseminação 
destas doenças está vinculado a diversas razões, sejam pela 
adaptação microbiana, mudanças nos sistemas de produção de 
alimentos, hábitos alimentares da população, mudanças de criação 
de animais, processos produtivos e tecnologia de alimentos, 
globalização no comércio internacional, aumento das populações 
susceptíveis, mudanças no estilo de vida e comportamento, 
demandas dos consumidores, assim como mudanças na demografia 
humana (CAC, 2007).  

Aliada a incorporação de programas e medidas de controle e 
prevenção baseados em perigos, tem se firmado como tendência de 
diretrizes internacionais, o uso de medidas de prevenção e controle 
baseadas em risco. Este conceito de gestão vem sendo consolidado 
nos ultimos dez anos pelo Codex Alimentarius e pelo ICMSF com o 
desenvolvimento de métricas para mensurar e estipular metas de 
inocuidade, considerando a interrelação entre a presença de um 
determinado perigo em um alimento em diferentes etapas da cadeia 
produtiva até o consumo e a probabilidade de ocorrência da doenca 
na população.  

A competência para determinação destas metas de saúde 
pública e inocuidade é de responsabilidade do governo, devendo ser 
baseadas invariavelmente em ciência e considerar a realidade do 
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país, sendo o impacto econômico e social elementos de relevante 
importância (ICMSF, 2006).  

Para que tenham sentido, as metas de inocuidade de 
alimentos estabelecidas pelos governos necessitam ser 
transformadas em parâmetros que possam ser avaliados pelas 
agencias governamentais e utilizados pelos produtores no 
processamento de alimentos, gerando desta forma as métricas de 
risco (CAC, 2007). 

O nível de risco que uma sociedade deseja aceitar em 
relação a casos de doença na população é definido como 
Apropriado Nível de Proteção (ALOP - Appropriate Level of 
Protection), normalmente expresso como nº doentes/1.000.000 
pessoas/ano. Mais recentemente, um especialista da FAO / OMS 
consulta reiterou a definição original para ALOP que fazia parte dos 
Acordos Sanitáros e Fitossanitários (WTO, 1994), ou seja, que é a 
expressão ''Nivel de Proteção Aceitvel” em relação à segurança 
alimentar ja alcançado. Por isso, não é uma expressão de um nível 
futuro ou desejável de proteção "(ICMSF, 2006).  

Ao estabelecer a correlação da ocorrência da doença com o 
consumo de um determinado alimento, é definido um Objetivo de 
Inocuidade de Alimentos (Food Safety Objective - FSO). O conceito 
de FSO corresponde “a frequência máxima e/ou a concentração 
máxima de um perigo em um alimento no momento do consumo que 
dá suporte ao ALOP ou que contribui para que ele seja atingido”. O 
FSO transforma uma meta de saúde pública em um número que 
expressa à concentração e/ou a frequência (nível) de um perigo em 
um alimento. O FSO determina uma meta que a cadeia produtiva 
deve atingir, sem especificar a maneira como essa meta deve ser 
atingida. 

Para alguns perigos em alimentos, entretanto, o FSO é 
provavelmente muito baixo, podendo ser “ausência em uma porção 
do alimento no momento do consumo”. Para um industrial que 
fabrica ingredientes ou alimentos que requerem um cozimento antes 
do consumo, como o caso da carne crua de aves, esse nível de 
FSO dificilmente pode ser usado como uma norma de fabricação. 
Assim, é necessário que se estabeleça um nível a ser atingido em 
uma etapa na cadeia produtiva, anterior ao consumo. Esse nível 
denomina-se Objetivo de Desempenho (PO – Performance 
Objective) (ICMSF, 2006). 
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 A Salmonelose figura como a segunda doença de 
transmissão alimentar mais frequente em países como Estados 
Unidos, Canadá e na Comunidade Européia, onde é apontada como 
causa de aproximadamente 14% dos surtos ocorridos em 2010 
(EFSA, 2012). 

Embora umas séries de alimentos possam estar envolvidos 
em casos de salmonelose humana, assim como diferentes fontes 
não alimentares, como é o caso do contato direto com animais de 
companhia, e ainda assim, mesmo que existam lacunas entre a 
relação entre os sorovares circulantes mais prevalentes encontrados 
em aves e encontrados em amostras humanas, a carne de frango é 
o alimento de maior enfoque na aplicação de programas de 
prevenção e controle aplicados por governos em todo o mundo 
visando a redução de casos humanos (MEAD et al., 2010).  

Os programas oficiais e regulamentação em vigor 
atualmente em diferentes paises, de forma geral estão focados no 
estabelecimento de um PO durante o processamento industrial, 
mais especificamente no monitoramento da incidência de 
Salmonella spp. em carcaças após o processo de pré-resfriamento. 
O nível de aceitação estabelecido via de regra é baseado em um 
estudo prévio da prevalência na população e nos alimentos e a 
disponibilidade de ferramentas aplicáveis para mitigação do risco ao 
longo da cadeia produtiva. Mesmo quando são utilizados planos de 
amostragem, métodos de amostragem e metas diferentes, um 
programa de prevenção e controle pode ser considerado equivalente 
se evidenciada sua consistência mediante e capacidade de manter 
limitado o risco de exposição da população ao perigo. 

Ao aplicarmos o conceito de análise quantitativa de risco, é 
desejável que sejam realizadas analises quantitativas para uma 
informação mais precisa isto porque o nível de contaminação do 
alimento, assim como o sorovar relacionado, estará diretamente 
relacionado ao risco de ocorrência da doença (COX et al., 2011; 
SANCHES et al. 2011). Segundo STRAVER e colaboradores, 2007, 
aproximadamente 99,6% dos resultados positivos encontrados 
apresentam níveis de contaminação inferiores a 10

2
 e somente 0,4% 

dos resultados positivos estariam diretamente relacionados a casos 
isolados ou surtos. Na maior parte dos trabalhos realizados até o 
presente, sao utilizados modelos matemáticos em microbiologia 
preditiva, entretanto existe uma demanda elevada, inclusive para 
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validação da reprodutibilidade destes modelos matemáticos, da 
geração de resultados de análises quantitativas. 

A disponibilidade de uma metodologia oficial para 
enumeração representa o fator limitante de maior impacto no caso 
da Salmonella spp. Atualmente são poucos os trabalhos publicados 
que utilizaram análises quantitativas em seus experimentos. Espera-
se que esta limitação seja minimizada em médio prazo, visto que 
tramita em fase final a incorporação na ISO 6579:2002 do método 
de Número Mais Provável (NMP) Miniaturizado para enumeração de 
Salmonella spp. em alimentos baseado em FRAVALLO et al., 2003 
(COX et al. 2011). 

Em conclusão, países em desenvolvimento que tenham 
papel de relevância no comércio internacional de carne de aves, 
devem estar atentos às tendêcias de aplicação de metricas de risco 
para saúde pública e inocuidade de alimentos, sendo o desafio 
básico ter evidências e garantias consistentes da gestão eficiente de 
seus programas. Estas evidências implicam na geração e 
gerenciamento dos resultados de monitoramentos, inquéritos 
epidemiológicos e investigação de surtos por parte dos serviços de 
saúde e autoridades sanitarias. 

E necessário estar claro ainda, que métricas como FSO ou 
PO podem ser utilizadas pelos governos para informar as exigências 
de inocuidade de alimentos às indústrias, a parceiros comerciais, a 
consumidores e a outros países, entretanto as Boas práticas e 
HACCP continuam sendo sistemas de gerenciamento da segurança 
de alimentos essenciais param se atingir estes objetivos. 
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A cadeia avícola configura-se atualmente como um dos mais 
importantes alicerces do agronegócio brasileiro. Além da extrema 
importância para a economia, devido aos bilhões de dólares gerados 
pela exportação, a cadeia avícola apresenta um componente social 
muito relevante, ao proporcionar milhares de empregos em todo 
país.  

Por seu turno, analisando-se o panorama mundial atual 
nota-se que, em conjunto com avanços tecnológicos cada vez 
maiores, há uma preocupação crescente com a qualidade e 
inocuidade dos alimentos atualmente consumidos. Tal preocupação 
manifesta-se não apenas nos países denominados desenvolvidos, 
mas também naqueles com menor grau de desenvolvimento, fato 
devido não apenas à melhoria das condições sócio-econômicas da 
população, mas também à facilidade cada vez maior de acesso à 
informação pelas pessoas em geral (CAC, 2001).  
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Durante décadas, a segurança microbiológica de alimentos 
baseou-se exclusivamente no atendimento de padrões e critérios 
microbiológicos pré-estabelecidos. Para isso, agências de vigilância 
da segurança dos alimentos e estabelecimentos produtores de 
alimentos recorriam a análises microbiológicas para determinar se 
os alimentos estavam de acordo com esses padrões e critérios e, 
consequentemente, se eram seguros do ponto de vista de saúde do 
consumidor. No entanto, logo se percebeu que análises laboratoriais 
isoladamente seriam ferramentas muito limitadas para assegurar a 
segurança dos alimentos, principalmente quando o índice de 
contaminação é baixo. Por exemplo, em um processamento 
industrial em que se produz um lote de alimento no qual existe uma 
unidade contaminada para cada duzentas unidades produzidas 
(0,5%), mesmo se fossem analisadas 100 unidades do lote, a 
probabilidade de equivocadamente aprovar este lote seria de 61% 
(ICMSF, 2002). Além dos problemas relativos à amostragem e ao 
tamanho da unidade analítica, existem outros: metodologia de 
análise, limites microbiológicos para cada patógeno e ecologia 
microbiana no produto. Os padrões e critérios microbiológicos 
possuem maior aplicação em produtos acabados, com pouca ou 
nenhuma contribuição para a solução de problemas na linha de 
processamento (REIJ & SCHOTHORST, 2000). Além destes 
fatores, o comércio internacional de alimentos está crescendo, 
trazendo benefícios econômicos e sociais. Hábitos alimentares 
também têm sofrido muitas mudanças em vários países nas últimas 
duas décadas, e novas técnicas de produção, preparação e 
distribuição de alimentos têm sido desenvolvidas como 
conseqüência destas mudanças (CAC, 2001). 

De acordo com TODD (1989), estima-se que nos Estados 
Unidos e Canadá as perdas econômicas decorrentes de 
toxinfecções alimentares sofridas pela população cheguem a 8,4 
bilhões de dólares anuais e que, aproximadamente, 50% deste 
custo sejam atribuídos às toxinfecções ocasionadas por Salmonella. 
PIVINICK (1978) mostra que a incidência de Salmonella em 
carcaças de aves, no Canadá, aumentou de 15% para 39% no 
período de 1970 a 1977. 
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Segundo a OMS, o gênero Salmonella é o mais 
freqüentemente implicado em casos de doença de origem alimentar, 
atribuído a agentes bacterianos, em todo o mundo. O agente 
geralmente é transmitido para humanos através do consumo de 
produtos de origem animal, tais como carne, ovos e leite. 

 

O comércio internacional de alimentos 

Como já referido previamente, há alguns anos o Brasil vem 
consolidando sua posição como principal exportador mundial de 
alimentos, entre eles as proteínas de origem animal. Da mesma 
forma em que o Brasil aumenta sua participação no mercado 
externo, novidades também aparecem no plano do comércio 
internacional. De acordo com MILNER (1997), o incremento do 
volume de produtos manufaturados submetidos a controles não 
tarifários – de menos de 1% em 1974 para cerca de 20% em 1985 – 
aumentou de forma significativa a importância das instituições 
relacionadas com a regulação sanitária. Os autores demonstraram 
que, enquanto pode ser observada uma redução no uso de 
restrições tarifárias ao comércio internacional, também se notou um 
aumento o uso de restrições não tarifárias, principalmente aquelas 
de natureza sanitária. 

A fim de tentar reverter este quadro, a Organização Mundial 
de Comércio (OMC) realizou uma rodada de negociações entre os 
países-membros visando normatizar os principais aspectos do 
comércio internacional. O princípio de equivalência foi então 
adotado pela OMC para facilitar o comércio, enquanto protege a 
saúde dos consumidores (CODEX ALIMENTARIUS, 2007b). Nesta 
seqüência de reuniões, a qual foi denominada Rodada do Uruguai, 
definiram-se as normas para a Aplicação de Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias (SPS) pelos países.  

Estas medidas preconizam que, embora as nações tenham 
o direito de adotar medidas para proteger a saúde de seus 
habitantes, estas devem principalmente: 

a) Serem aplicadas apenas na extensão suficiente para proteger a 
saúde humana. 

b) Serem baseadas em princípios científicos. 

c) Não serem mantidas sem embasamento científico suficiente. 
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d) Serem baseadas em recomendações acordadas internacionalmente.  

Além disto, o acordo recomenda que um país deva aceitar 
as medidas tomadas por outro como equivalentes, desde que 
ambas garantam o mesmo nível de segurança ao produto final 
(CAC, 2007b). Desta forma, desde o início da vigência do acordo, 
em 1995, a importância da Análise de Risco vem aumentando 
significativamente (FAO, 2002), pois permite comparar se dois 
sistemas diferentes oferecem o mesmo nível de proteção ao 
consumidor final (ICMSF, 2002). 

Em documento publicado no ano de 1997, a FAO/WHO 
recomenda que os países assumam a abordagem de Análise de 
Risco para garantir uma perfeita alocação de recursos em 
programas de controle de alimentos e de doenças de origem 
alimentar. E ainda, a Análise de Risco pode ser utilizada como 
principal fator determinante no desenvolvimento de qualquer sistema 
com base científica de controle e prevenção de perigos 
microbiológicos (HOPE et al,. 2002). Há mais de uma década a 
Análise de Risco veio a ser um modelo estrutural para melhorar os 
sistemas de controle de alimentos com o objetivo de produzir 
alimento seguro, reduzindo o número de doenças de origem 
alimentar e facilitando comércio de alimentos tanto a nível nacional 
como internacional. Mais ainda, este sistema dirige para uma 
abordagem mais completa da segurança de alimentos, uma vez que 
toda a cadeia precisa ser considerada na intenção de produzir 
alimentos seguros (FAO, 2002). 

Neste quesito de sanidade, entram os perigos 
microbiológicos os quais necessitam de um controle efetivo para que 
não venham apresentar riscos para a saúde do consumidor e 
prejudicar as relações comerciais alimentares entre os países. Neste 
mesmo sentido, cabe salientar que os surtos de doenças de origem 
alimentar podem gerar graves prejuízos que irão ter repercussão 
social e econômica, com perda de ganhos com o comércio e 
turismo, desemprego e aumento de custos na área de saúde (CAC, 
2001). 

Alguns países e organismos internacionais, visando 
minimizar estas perdas, desenvolveram alguns estudos de análise 
de risco microbiológico em alimentos com determinadas 
combinações alimento-patógeno (USDA, 1998; FAO/WHO, 2002; 
FSANZ, 2005). Entretanto, o gerenciamento do controle de risco de 
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um perigo microbiológico é tecnicamente complexo. A segurança 
alimentar foi e continua sendo de responsabilidade da indústria em 
operar um conjunto de medidas de controle relacionadas à higiene 
alimentar, dentro de uma regulamentação oficial. Recentemente, a 
Análise de Risco envolvendo seus componentes (avaliação do risco, 
gerenciamento do risco e comunicação do risco) tem sido 
introduzida como uma nova ferramenta para avaliação e controle de 
perigos microbiológicos, visando ajudar e proteger a saúde dos 
consumidores e assegurar práticas justas de comércio internacional. 
Isto também pode facilitar o julgamento de equivalência de sistemas 
de controle de segurança alimentar (FAO/WHO, 1997). Conforme os 
aspectos gerais ditados pelo CODEX Alimentarius, o objetivo 
principal da análise de risco aplicado à segurança alimentar é 
garantir a proteção à saúde humana (CAC, 2007a). Desta forma, a 
aplicação da Análise de Risco ajuda a presença do governo 
brasileiro nas rodadas de negociação internacionais e reforçará a 
credibilidade e aceitação de seu sistema de gerenciamento dos 
sistemas de controle de segurança alimentar, visando manter sua 
atual posição de destaque na cadeia produtiva de frango. 

Buscando descrever sucintamente o cenário dos produtos 
analisados para Salmonella spp. por países terceiros, pode-se 
relatar que produtos in natura (carcaças inteiras e cortes) têm como 
recomendação internacional da OMC de que este tipo de produto, 
quando de carne fresca de aves, não deve ser testado na fronteira 
como barreira sanitária à entrada dos produtos, considerando que 
se admite a presença de Salmonella em produtos cárneos crus. No 
entanto, alguns países colocam como exigência de certificação a 
ausência de Salmonella spp, ou de algumas espécies de 
salmonelas, mesmo nesses produtos. Podemos citar como exemplo 
principal o maior importador de carne de aves, a Rússia, e 
Cingapura, além de países da U.E. Como Suécia, Finlândia e 
Dinamarca. 

No que tange aos produtos industrializados, mas não 
submetidos a tratamento térmico (preparados de carne de aves – 
salgados e temperados), estes também possuem exigências 
específicas de certificação sanitária por parte dos alguns países 
membros da U.E., e esses produtos respondem por uma parte 
significativa dos alertas rápidos recebidos pelo Brasil por coletas 
realizadas na recepção dos produtos por países terceiros. Já os 
produtos cozidos, por sofrerem tratamento térmico, possuem um 
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risco diminuído de detecção, não existindo um histórico a ser 
considerado de ocorrência desse patógeno em produtos exportados. 

Visando estabelecer a prevalência e monitorar a incidência 
de Salmonella spp. de forma a permitir uma melhor eficiência das 
medidas de controle para atingir um nível adequado de proteção ao 
consumidor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) instituiu em 2003 o Programa de Redução de Patógenos 
Monitoramento Microbiológico e Controle de Salmonella spp. em 
Carcaças de Frangos e Perus aplicado em Matadouros de Aves e 
Coelhos sob regime do Sistema de Inspeção Federal (BRASIL, 
2003).  

Concluindo, pode-se afirmar ser o controle da presença de 
patógenos em alimentos de origem animal um dos grandes desafios 
da indústria, tanto em nível nacional quanto internacional. Cada vez 
mais os países importadores irão demandar a redução do risco de 
contaminação de produtos, devendo os países exportadores como o 
Brasil responder á altura a estas exigências, como forma de atender 
adequadamente seus mercados. 
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PRINCIPAIS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE  
DE CICLO DA SALMONELLA NA CADEIA DE 

PRODUÇÃO AVÍCOLA 
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Introdução 

As Salmonellas são bactérias Gram Negativas da Família 
das Enterobacteriaceas. Em sua maioria são capazes de se 
multiplicar em intervalos de temperatura, pH e atividade de água 
muito amplos (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Limites de crescimento e multiplicação das salmonellas 

Condições Mínimo Ótimo Máximo 

Temperatura °C 5,2 35 - 43 46,2 

H 3,8 7 - 7,5 9,5 

aw 0,94 0,99 > 0,99 

Fonte: ICMSF, 1996 

 

Estas características de certa forma complicam o seu 
controle, pois elas conseguem sobreviver em condições muito 
adversas, possibilitando a entrada na cadeia de produção avícola de 
múltiplas vias e se mantém viável por um longo período em 
diferentes materiais e no meio ambiente (Tabela 2).  
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Tabela 2. Tempo de sobrevivência da salmonella em diferentes materiais 

Material Tempo (dias) 

Solo 200 

Roupa 228 

Plástico 93 

Varredura de chão (pó) 300 

Fezes de rato 148 

Fezes de frango 9 

Fezez bovina seca 1.000 

Casca de ovo 350 

Fonte: Bentley & Pettit citados por Jones e Richardson (1996) 

 

Existem mais de 2400 sorotipos identificados na natureza, 
sendo que muitos ocorrem tanto em aves, como em humanos. Os 
sorotipos específicos (tíficas) das aves, Salmonella Gallinarum e 
Salmonella Pullorum, são altamente patogênicos e , quando 
ocorrem, causam grandes prejuízos econômicos na avicultura. 
Vários outros sorotipos de Salmonellas paratíficas ocorrem nas 
aves, sem causar problemas clínicos, porém podem ocasionar 
sérios problemas de saúde pública pelo consumo de ovos e carnes 
contaminadas.  

As principais Salmonellas envolvidas em Segurança 
Alimentar e controladas na União Europeia são as seguintes: 

 Salmonella Enteritidis; 

 Salmonella Typhimurium; 

 Salmonella Virchow; 

 Salmonella Hadar; 

 Salmonella Infantis; 

 

Formas de estabelecimento de ciclos 
sistêmicos de salmonella 

Em geral, as aves contaminam-se por via oral. As maiorias 
das Salmonellas Paratíficas instalam-se na parede intestinal, 
principalmente dos cecos, onde se multiplicam e são eliminadas 
pelas fezes de forma constante, ou intermitente. As Salmonellas, 
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contidas nas fezes das aves positivas, contaminam o ambiente e 
outras aves do lote, assim se estabelece a disseminação horizontal 
entre as aves do lote. As Salmonellas tíficas e algumas Salmonellas 
paratíficas, como a Salmonella Enteritidis e a Salmonella 
Typhimurium são mais invasivas e causam infecções septicêmicas, 
contaminando vários órgãos. Através do aparelho reprodutor 
contaminado (ovário, oviduto), a Salmonella pode ser transmitida 
para a progênie. O ovo também pode ser contaminado na cloaca 
através da penetração da Salmonella pela casca. Pela transmissão 
vertical da Salmonella, se dá o início do ciclo vertical que se 
estabelece pela contaminação progressiva de toda a cadeia 
produtiva até o produto final no frigorífico (Figura 1).  

O ciclo horizontal se estabelece nas empresas avícolas 
através do consumo de rações positivas pelas aves. Normalmente a 
fábrica de rações se contamina pelo uso de alguma matéria-prima, 
geralmente de origem animal, contaminada por Salmonella (Figura 
1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclos sistêmicos da salmonella 
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Programa de monitoria 

 Para entendermos, de que forma a Salmonella está se 
estabelecendo em uma empresa, ciclo vertical, horizontal e ou por 
falhas de biosseguridade, é necessário monitorarmos 
constantemente todas as áreas produtivas da empresa para 
Salmonella. Para isso, deve-se ter um programa de monitoria 
específico para cada área, que deve contemplar a coleta dos tipos 
de amostra que melhor representam a área, um número significativo 
de amostras a serem coletados e frequência das coletas. As 
amostras coletadas devem ser analisadas em laboratório com 
metodologia sensível, também para células de Salmonella muito 
injuriadas para evitarmos a ocorrência de falsos negativos. As 
Salmonellas isoladas devem ser sorotipadas, ou genotipadas para 
podermos fazer a rastreabilidade do sorotipo em toda empresa e, se 
possível, também periodicamente, fazer o sequenciamento do 
sorotipo mais prevalente na empresa, para, por exemplo, 
verificarmos se a Salmonella Enteritidis que está incidindo nas avós, 
é a mesma Salmonella Enteritidis que está incidindo no produto 
final, o que epidemiologicamente nos indica uma única procedência. 

Com a “fotografia” de toda cadeia produtiva, podemos prever 
como a Salmonella irá se “movimentar” horizontalmente e 
verticalmente na produção, assim podemos usar estrategicamente 
as ferramentas disponíveis no mercado para o corte, ou controle do 
ciclo estabelecido. Através continuidade do monitoramento e com a 
formação de um banco de dados com histórico dos setores, pode-se 
constatar os principais pontos de entrada de Salmonella no sistema 
produtivo, sazonalidades, etc. Podemos ainda relacionar os dados 
históricos com as medidas de controle implementadas e avaliar 
quais foram as mais efetivas.  
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Pontos críticos de controle 

Existem vários “pontos críticos de controle” na cadeia 
produtiva avícola, onde é possível aplicação de medidas 
preventivas, com o objetivo de prevenir, reduzir a limites aceitáveis 
ou eliminar a disseminação de Salmonella, reduzindo assim os 
consequentes problemas de Saúde Pública. 

 

 

Figura 2. Pontos de corte dos ciclos sistêmicos da salmonella 

 

Nos pontos críticos de controle é necessário implementar 
melhorias de processos, procedimentos e usar ferramentas que 
somados possibilitará o controle de Salmonella em toda cadeia 
produtiva. 

As ferramentas mais usadas para o corte e controle do ciclo 
da Salmonella são seguintes: 

 Vacinas. 

 Flora de exclusão competitiva. 

 Probióticos. 

 Prébióticos. 

 Antibióticos. 
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 Ácidos orgânicos. 

 Inseticidas. 

 Raticidas. 

 Anti-Salmonella.  

 Rações e farinhas. 

 Cloro água.  

 Desinfetantes. 

 Biosseguridade. 

 Tratamentos térmicos. 

 

Reprodutoras 

A entrada de Salmonella nas reprodutoras se dá por 
múltiplas formas (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Vias de entrada de salmonella nas reprodutoras 

 

 Sendo que a mais frequente e importante forma é pela 
chegada de material genético (pintos de um dia) contaminados na 
granja. Por isso, todas as chegadas de pintos de um dia devem ser 
monitoradas e, se for detectado a presença de Salmonella, deve-se 
implementar o uso de alguma ferramenta que controle a 
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disseminação da contaminação, ou até decidir pelo sacrifício do lote. 
E o fornecedor deve ser notificado da ocorrência. 

A outra forma comum de entrada de Salmonella nas 
reprodutoras é pelo consumo de rações positivas; por isso, deve-se 
optar pelo uso de rações produzidas em fábricas de rações, ou 
linhas exclusivas para rações de reprodutoras que devem ser 
tratadas termicamente e, ou quimicamente. 

Para diminuir a contaminação dos ovos por Salmonella e 
consequentemente da progênie, deve-se usar alguma ferramenta 
para diminuir a infecção das aves e aumentar a frequência de 
coletas dos ovos, fazendo a desinfecção dos ovos, ainda quentes 
para evitar a penetração da Salmonella pela casca do ovo. 

 

Incubatório 

O incubatório que recebe ovos positivos para Salmonella 
deve manejá-los e processá-los separadamente dos ovos negativos, 
criando assim um processo paralelo para os positivos. Com isso, se 
10% dos ovos que entraram no incubatório, são positivos, 
garantimos que somente 10% dos pintos sairão positivos, pois não 
houver esta separação no processamento, corremos o risco ter 
100% dos pintos positivos na saída do incubatório (Figura 4). É 
importante que os pintos positivos sejam tratados com ferramentas 
de corte de ciclo empregadas ainda no incubatório, a fim de 
minimizar a contaminação horizontal entre as aves do lote. 

  

 

  

 

  

 

 

Figura 4. Contaminação horizontal entre pintos no incubatório 
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Outro ponto de risco do incubatório é o fluxo interno de 
pessoas e materiais que deve ser da área limpa para suja. Se 
houver fluxo contrário é possível de contaminações provenientes do 
frango de corte, através de caixa de pintos sujas, sejam levadas 
para área limpa, onde são estocadas bandejas em carrinhos prontos 
para irem para as granjas de matrizes (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Contaminação cruzada entre etapas de produção 

 

É fundamental que a limpeza de caixas, bandejas e 
carrinhos de ovos sejam bem feitas, pois se corre o risco de 
materiais contaminados provenientes de uma ganja sejam levadas 
para outra granja, vindo desta forma a disseminar a contaminação 
(Figura 6).  
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Figura 6. Contaminação cruzada entre granjas via incubatório 

 

Fábrica de rações 

E o ciclo horizontal se estabelece, via fábrica de rações 
através da entrada de matérias-primas contaminadas, que na maior 
frequência são de origem animal. É importante que as matérias-
primas sejam monitoradas para Salmonella de forma constante, a 
fim de selecionar os melhores fornecedores. O tratamento térmico 
na maioria das fábricas de rações não é eficiente do ponto de vista 
microbiológico para eliminação da Salmonella, por que não 
consegue atingir a combinação adequada de tempo/temperatura/ 
umidade (Figura 7) e esta se mantém viável contaminando a fábrica, 
o transporte e as granjas.  
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EFEITO DO TEMPO, TEMPERATURA E UMIDADE NA PELETIZAÇÃO SOBRE O 

PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA CONTAMINAÇÃO POR SALMONELLA 

ENTERITIDIS EM RAÇÕES 

TEMPERATURA TEMPO REDUÇÃO PERCENTUAL SOB 

(

o

C) (SEGUNDOS) DIFERENTES NÍVEIS DE UMIDADE 
5% umid 10% umid 15% umid 

71 20 68,28 83,44 90,06 

 40 73,50 86,35 97,43 

 80  83,57  90,80 99,70 

77  20  87,36 92,36 98,24 

 40  80,93 96,91  98,91 

 80  91,61 93,49  99,73 

82  20  76,92 98,09 99,80 

 80 91,62 99,19 99,98 

Figura 7. Relação de parâmetros de processo térmico para controle de salmonella 

 

 Em alguns casos, a fábrica de rações tem o tratamento 
térmico adequado, mas a ração se recontamina no resfriador (Figura 
8), pois este capta um grande volume de ar do ambiente interno da 
fábrica, que com grande frequência está contaminado por 
Salmonella.  

 

 

Figura 8. Resfriador de ração 

RIEMANN, 1995 
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Geralmente, as fábricas de rações não tem separação física 
entre área suja (área antes do processo térmico) e área limpa (área 
após o processo térmico). Por isso, recomenda-se que o resfriador 
seja enclausurado e ar seja captado em um ponto na área externa 
da fábrica, ou que o ar seja filtrado. 

Em função destes problemas de processo, recomenda-se o 
tratamento químico de todas as rações destinadas a reprodutoras. 

 

Frango de corte 

As granjas de frango de corte, assim como as de 
reprodutoras podem ser contaminadas de várias formas (Figura 9). 

 A forma mais frequente é pela chegada de pintos de um dia 
contaminados, quando o ciclo vertical está estabelecido na empresa, 
ou provenientes de terceiros.  

A segunda forma mais frequente é por rações 
contaminadas, quando o ciclo horizontal estiver estabelecido. 

As falhas de biosseguridade da granja que com mais 
frequência levam a contaminação entre lotes na granja é a 
permanência de reservatórios contaminados, como roedores, 
cascudinhos e animais domésticos. Roedores são os mais 
frequentes, devido à falta de controle da população da granja, ou até 
pelo controle ser feito de forma que não considere algumas 
peculiaridades dos ratos, como o fato do rato acostumar com o 
veículo das iscas e não mais consumi-las; por isso, é necessário 
que seja feito pelos menos o rodízio anual das iscas. Os 
cascudinhos também são outros reservatórios que muitas vezes tem 
o seu controle bastante difícil; por isso, é necessário o uso de 
inseticidas específicos para cada fase do ciclo de vida do 
cascudinho. 
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Figura 9. Vias de entrada de salmonella no frango de corte 

 

Os animais domésticos também são reservatórios de 
Salmonella; por isso, estes animais em hipótese alguma devem 
entrar nos aviários e devem ficar em área restrita longe dos aviários. 
O criador para entrar no aviário deve trocar de calçado, ou usar 
botas descartáveis.  

A cama deve ser trocada, ou tratada no intervalo entre lotes, 
quando o lote anterior foi positivo para Salmonella. O tratamento 
pode ser feito de várias maneiras, por enleiramento/fermentação, 
com cal atingido pH = 9, ou por enlonamento. 

O tempo de jejum pré-abate (incluindo tempo de transporte e 
espera) dos frangos não deve ser maior, do que dez horas, um 
período maior que este, faz com que a ave fique muito estressada e 
elimine uma quantidade maior de Salmonella, aumentando a 
contaminação cruzada entre ave. O jejum muito prolongado torna a 
parede intestinal mais frágil, o que leva a um maior número de 
rompimentos durante o processo de abate.  

As caixas de carregamento de frango com grande 
frequência não são bem lavadas no frigorífico e levam contaminação 
de uma granja para outra, recomenda-se o uso de desinfetantes 
com boa ação sobre matéria orgânica e com um bom poder residual. 
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É frequente, a prática de molhar os frangos após o 
carregamento, esse procedimento faz com que as fezes acumuladas 
nas caixas de transporte sejam espalhadas por todas as aves da 
carga, aumentando a contaminação cruzada entre estas e levando 
uma quantidade muito grande de matéria orgânica e de Salmonella 
para o processo de abate. É recomendado o uso de nebulizadores 
com gota fina para baixar a temperatura ambiente da sala de 
espera, as aves podem ficar úmidas, mas sem escorrer água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII Simpósio Brasil Sul de Avicultura e IV Brasil Sul Poultry Fair 
17 a 19 de abril de 2012 - Chapecó, SC - Brasil 

 

 52 

CENÁRIOS PARA A CARNE DE FRANGO 
BRASILEIRA 

           
 

Dilvo Casagranda 
Médico Veterinário 

 

A análise do cenário da carne de frango brasileira, leva em 
consideração o comportamento das demais carnes e suas variáveis 
a nível mundial, uma vez que existe, em diversos países, uma forte 
relação de consumo entre elas, como também a participação cada 
vez mais significativa do comércio internacional de carnes.  

Posicionada em países de grande competitividade e 
participação nas exportações mundiais de carnes, como é o caso 
dos Estados Unidos da América e do Brasil, tem significativa 
influencia o protecionismo interno de cada mercado, com objetivo de 
diminuir a dependência externa e ou equilibrar a balança comercial 
de cada país. 

 

Os números da carne no mundo 

Coma a estagnação do consumo e produção da carne 
bovina, o crescimento de 2% ao ano para a carne suína, ficou para a 
carne de aves, o grande avanço da produção, do consumo e do 
trade mundial, com crescimento 15% para a produção, 13,5% para o 
consumo mundial e 23% para o comércio internacional de carne de 
aves nos últimos 5 anos. 

 Até onde vai este crescimento??? 
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A INFRAESTRUTURA NA PRODUÇÃO DE RAÇÕES E 
O IMPACTO NOS RESULTADOS PRODUTIVOS NA 

INDÚSTRIA AVÍCOLA 
        

 

Antonio Apércio Klein 
Engenheiro Agrônomo, Administrador de Empresas e Consultor da 

Empresa Agropec Consultoria Ltda 
klein.agropec@gmail.com 

 
 

Introdução 

A indústria de rações é muito importante na dimensão 
econômica, social e também no ponto de vista da sustentabilidade. 

Sob o ponto de vista econômico, são produzidas cerca de 
870 milhões de toneladas de rações ao redor do mundo. Essa 
produção é muito concentrada, pois ao redor de 65% da produção é 
realizada nos Estados Unidos da América (160 milhões de 
toneladas); na União Europeia (150 milhões de tons); na China (190 
milhões) e no Brasil, que ocupa a quarta posição, com, 
aproximadamente, 65 milhões de toneladas produzidas em 2011, o 
que representa um orçamento acima de 30 bilhões de reais. Fontes 
IFIF, FEFAC e SINDIRAÇÕES. 

Na dimensão social, o setor gera muitos empregos diretos e 
indiretos e contribui significativamente na produção de alimentos 
saudáveis e baratos. 

Na ótica da sustentabilidade, somos responsáveis pelo 
consumo de muitos recursos naturais, representados pelas matérias 
primas, água e energia. Nesse sentido, devemos ser muito 
responsáveis no nosso trabalho visando a maximizar o uso desses 
recursos e minimizar os impactos sobre o meio ambiente. Isso nos 
remete a um cuidado extremo tanto na conservação quanto na 
transformação das matérias primas e no uso da energia. Sob o 
ponto de vista da industrialização, alerta-nos para que produzamos 
sem cometer erros nos processos industriais e é para esse tema 
que queremos chamar atenção neste teste. 

mailto:klein.agropec@gmail.com
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Outro objetivo é relatar os principais pontos críticos de 
infraestrutura e estrutura que temos observado ao longo dos últimos 
anos em diagnósticos e auditorias realizadas em fábricas de rações 
os quais têm potencial de impactar os resultados zootécnicos e 
econômicos de uma integração avícola. 

 

Principais pontos que podem afetar os 
resultados de uma integração avícola (sob o 
ponto de vista mais conceitual ou pré-
operacional) 
 

Necessidade da compreensão e do uso das informações 
de custos 

Primeiramente, queremos chamar atenção sobre a 
necessidade de uma maior reflexão sobre os impactos dos custos 
envolvidos e sobre como utilizá-los no gerenciamento do dia a dia. 
De um modo geral, os valores são conhecidos, mas percebemos 
que muitos não conseguem usá-los de forma adequada nas 
decisões rotineiras nem usá-los para defender os investimentos 
necessários. 

De forma aproximada, os custos que envolvem a área de 
rações numa integração avícola são os seguintes: 

 Mais de 40% do orçamento total de despesas de uma integração é 
representado pelo orçamento da área de rações (custo da ração no 
comedouro). 

 O custo da ração representa mais de 70% do custo do animal vivo. 
 O custo da ração no comedouro é composto dos seguintes itens: 

matérias primas > 93%; custo operacional de 2,2 a 3,5%; e 
transporte da ração de 2 a 3%. 

Essa composição dos custos mostra claramente a 
importância e o impacto da área de ração nos custos de uma 
integração avícola e evidencia como eles devem ou deveriam ser 
avaliados e gerenciados. 

Como este texto visa a abordar mais a parte operacional e a 
fabricação de rações, vamos nos ater ao último, ou seja, “custo da 
ração no comedouro”. Neste particular, podemos ver que os custos 
de fabricação representam somente 2,2 a 3,5% do custo da ração 
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no comedouro, incluído o custo de depreciação e, portanto, não 
deveríamos ter tanta dificuldade para conseguir recursos para 
investir nos processos de fabricação de ração, seja em fábricas 
novas, seja em adequações seja em reformas, pois essa pequena 
parcela de custos afeta mais de 90% dos custos de alimentação. 
Por que isso então acontece? 

Essa composição de custos serve também para alertar as 
pessoas envolvidas na fabricação de rações, no sentido de que não 
podem cometer erros, pois qualquer erro que seja cometido afetará 
mais de 90% dos custos e não permitirá o aproveitamento das 
matérias primas por parte dos animais. Assim, além de comprometer 
o desempenho animal, não estará colaborando com a 
sustentabilidade, pois recursos naturais (matérias primas, água e 
energia de transformação) serão desperdiçados. 

 

Necessidade de uma estrutura mais equilibrada 

De um modo geral, as fábricas de rações, no Brasil, são 
organizadas em quatro áreas: 

 Área de Suprimentos: Missão – prover a fábrica com matérias 

primas de qualidade, neste caso significando, dentro das 
especificações previamente definidas, ao melhor custo possível (leia-
se melhor e não menor custo). 

 Nutrição: Missão – prover as receitas/formulações e definir as 

especificações para matérias primas, processos e produtos finais. 
 Fabricação: Missão – conservar e transformar as matérias primas 

em produtos acabados de acordo com a formulação, dentro das 
especificações previamente definidas e dentro dos limites das 
capacidades dos processos existentes. Nesse sentido, fica claro que 
a área de fabricação não pode fazer milagre, ou seja, se os 
processos não forem capazes para atender as especificações, é 
necessário deixar isso claro e compartilhá-los com as demais áreas 
para fazer ajustes, seja na formulação,seja na estrutura dos 
processos. 

 Gestão da Qualidade: Missão – garantir que as especificações 

previamente ajustadas entre as partes sejam cumpridas durante o 
processamento, no armazenamento e na expedição. É, em nossa 
opinião, função importante da área de qualidade apoiar e intermediar 
possíveis conflitos entre as áreas de suprimento, nutrição e 
fabricação. Idealmente seria não precisar desse departamento, pois 
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a gestão da qualidade deveria estar no conceito de produção: 
“produzir com qualidade e não controlar a qualidade”. 

Alguns pontos falhos encontrados nesta estruturação os 
quais afetam negativamente os resultados das integrações: 

a) Uma não adequada compreensão ou prática da palavra nutrição. É 
muito comum ainda percebermos que nutrição é compreendida como 
formulação, ou seja, que os produtos da nutrição são as fórmulas e 
não todos os aspectos envolvidos na alimentação adequada dos 
animais. Como consequência, é comum alguns nutricionistas não 
estarem envolvidos e não conhecerem o que concretamente 
acontece durante o processo de fabricação de rações. 

b) Equilíbrio de poder entre suprimentos, nutrição, produção e gestão 
da qualidade. De um modo geral, a área de suprimentos é muito forte 
nas integrações (pelos custos envolvidos) assim como a área de 
nutrição. No entanto, a área de fabricação é, em geral, bem mais 
fraca e por isso tem uma influência muito menor nas decisões. 
Acreditamos que essa questão precisa ser revertida e isso 
acontecerá se (1) houver uma compreensão mais holística do que 
seja nutrição animal; (2) houver apoio da área de suprimentos e 
nutrição para área de produção visando a elevar sua capacitação e 
sua participação nas decisões; e (3) houver um maior preparo das 
pessoas da área de fabricação, tanto na área técnica quanto na de 
gestão. 

 
Necessidade do estudo aprofundado dos processos e 
gestão por indicadores 

Na administração de empresas e de processos, aprendemos 
desde logo que “só gerenciamos o que medimos e só gerenciamos 
bem o que medimos bem”. Esse último aspecto (medir bem) nos 
remete à importância da amostragem e do correto manuseio das 
amostras. 

Nos nossos diagnósticos, percebemos os seguintes desafios 
nesse quesito: 

a. As especificações para matérias primas para compra e recebimento, 
em geral, existem, mas a amostragem para liberação dos caminhões 
deveria ser reavaliada. 

b. Muitas fábricas não têm especificações para os processos industriais 
(dosagem, moagem, mistura, peletização, etc.). Outras têm, mas em 
número muito restrito. Apenas para dar uma ordem de grandeza, se 
verificamos o check list de pontos críticos de avaliação do Euregap 
para uma fábrica de rações, encontramos mais de 400 itens a serem 
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checados. Nós consideramos que existem pelo menos 250 pontos 
críticos de processos, numa fábrica completa com tratamento 
térmico, que podem afetar os resultados. 

c. Para as especificações existentes, raramente os limites de 
variabilidade (máximo, mínimo, superior/inferior) são estabelecidos.  

d. Em outras fábricas, quando os padrões de processos existem e são 
coletados, não é feita análise estatística e os dados não são 
devidamente gerenciados. Quando analisamos os dados existentes, 
em geral apresentam variabilidades muito além do razoável. 

Assim, pelo acima exposto, a deficiência no conhecimento, 
no estudo e no monitoramento adequado dos processos são causas 
prejudiciais fundamentais aos resultados esperados numa 
integração avícola. 

Da mesma forma como as especificações (padrões e limites) 
são fundamentais para o gerenciamento dos processos no dia a dia, 
são essenciais na elaboração dos projetos. É muito comum 
defrontar-nos com projetos que foram feitos sem levar em 
consideração as fórmulas que serão produzidas e muito menos as 
especificações esperadas em cada processo pela nutrição. Assim, 
muitas fábricas novas já nascem com muitos processos 
inadequados, incapazes e cheios de restrições. Nesses casos, a 
formulação (+ de 90% dos custos) precisa, a todo tempo, adaptar-se 
às restrições existentes. Voltaremos a esse tema mais adiante. 

 
Compreensão dos requisitos fundamentais de uma 
fábrica de rações 

Alguns pré-requisitos são necessários para que se consiga 
fazer ração de qualidade. Dentre eles, destacamos: 

a) Projeto da fábrica (diagramação técnica): Acreditamos que mais 

da metade dos problemas do não atendimento das especificações 
em fábricas de rações, hoje, no Brasil, tenha origem no projeto, ou 
seja, os processos foram mal projetados e não são capazes de 
entregar os efeitos esperados (produtos ou serviços). Exemplo: O 
sistema de dosagem não é capaz de dosar as matérias primas com 
menos de 1% de precisão. Os erros de projetos têm, entre suas 
principais causas, (1) a falta de um estudo aprofundado da 
formulação que será usada, (2) a insuficiência na discussão das 
especificações (padrões e desvios desejados), (3) a falta de pessoas 
com capacidade técnica trabalhando no projeto e (4) o não 
envolvimento dos diferentes setores e expertises nas discussões. Em 
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função desses e de outros fatores, a compra dos processos é feita 
baseada no preço de aquisição dos equipamentos e não nos 
resultados esperados nos processos. As integrações não deveriam 
comprar máquinas e equipamentos, e sim processos com seus 
efeitos especificados. 

b) Máquinas e equipamentos que atendem as especificações do 
projeto. De nada adianta ter o melhor projeto do mundo se as 
máquinas e equipamentos não entregarem o que foi projetado para 
elas. 

c) Automação: Sabemos que a automação aumenta a segurança dos 

processos, pois garante a repetibilidade e a produtividade. No 
entanto, a automação não resolve todos os problemas e precisa ser 
avaliada dentro de um contexto mais amplo. A gestão dos processos 
nunca é dispensada. Por isso, conhecemos fábricas bastante 
automatizadas que entregam produtos de pior qualidade que outras 
mais manuais. 

d) Gestão: Costumamos dividir a gestão em quatro dimensões: (1) 

Geral e de Planejamento; (2) dos Processos; (3) das Pessoas; e (4) 
do conhecimento. Como nesse texto nos fixamos mais no ponto de 
vista operacional, fazemos algumas considerações sobre a gestão 
dos processos e das pessoas. 

 
I. Gestão dos Processos: Já abordado acima, consiste basicamente 

no “Só gerenciamos o que medimos e só gerenciamos bem o que 
medimos bem”. Diz respeito à necessidade de estudar os processos, 
definir os efeitos esperados e as causas que atuam sobre eles, 
definir os padrões e suas variações e depois monitorá-los de forma 
adequada (com análise estatística). 

II. Gestão das Pessoas e do Conhecimento: Precisamos melhorar a 

estruturação e repasse dos conhecimentos técnicos e administrativos 
dos processos de fabricação de ração para as pessoas que nelas 
trabalham. Apesar de várias iniciativas existentes no Brasil, ainda 
não temos um curso nem literatura suficientes para proporcionar aos 
nossos gestores de fábricas de rações conhecimento suficiente e 
adaptado para que possam realizar seu trabalho de forma eficaz. A 
capacitação dos colaboradores é, em geral, deficiente pela mesma 
razão. 

III. Estrutura de laboratório: De nada adianta estabelecer padrões de 

especificação, sem ter uma estrutura mínima de laboratório capaz de 
analisar esses indicadores na prática. Essa estrutura pode ser 
própria ou terceirizada, mas precisa existir. 
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Resumidamente, acreditamos que as causas de maior 
impacto que podem prejudicar os resultados de uma integração 
avícola, pertinentes a estes temas, são as seguintes: 

 Problemas de projetos – processos incapazes de entregar o 
planejado. 

 Falta ou deficiência de indicadores e sua gestão no dia a dia. 
 Capacitação técnica e gerencial das equipes das fábricas de rações. 

 
 

Pontos críticos verificados nos principais 
processos de fabricação em diagnósticos 
realizados 

Como já mencionado, existem, pelo menos, mais de 250 
pontos críticos no processo de fabricação de rações que, se não 
devidamente manejados e controlados, podem, em menor ou maior 
proporção, causar prejuízos. Portanto, seria impossível abordá-los 
todos aqui. Assim, vamos focar mais os efeitos esperados do que as 
causas e os principais pontos nos principais processos: 

 

Avaliação dos lotes para liberação de descarga 

A maior parte das empresas possui um conjunto de padrões 
de especificação para matérias primas e para liberação dos lotes 
para descarga. No entanto, verificamos, com frequência, que o 
sistema de amostragem poderia ser melhorado.  

 
Recepção, beneficiamento e armazenagem de matérias 
primas 

a) Beneficiamento: são processos necessários para retirar e/ou ajustar 

as especificações dos ingredientes, por exemplo, de umidade, 
impurezas (metálicas ou não). Se não existir a possibilidade do 
ajuste, o que está fora das especificações deve ser recusado. 

b) Uso do NIR: a maior parte das fábricas não foi projetada para usar o 

NIR na forma convencional, ou seja, na análise e na separação de 
matérias primas em função de sua composição nutricional. Outras 
têm estrutura que possibilita a separação, mas o potencial não é 
aproveitado. Por isso, sugerimos que esse aspecto seja 
exaustivamente estudado em fábricas existentes e em especial em 
fábricas novas ou em adequações, pois o uso do NIR pode ser um 
importante diferencial de competitividade.  
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c) Barreiras sanitárias: de um modo geral, este é um ponto bastante 

falho que verificamos nos nossos diagnósticos. Quando falamos de 
barreiras sanitárias, estamos falando em obstruir a entrada de 
pragas (pássaros, roedores, insetos, etc.) e também do manejo 
adequado de outros vetores como pessoas (hábitos de higiene, 
higiene pessoal e manejo de vestimentas), umidade e ar. Podemos 
colocar nesta análise também o controle dos fatores que afetam os 
microorganismos, os quais têm potencial de contaminação muito 
grande. Assim, o controle e o tratamento do ar e da água são muito 
importantes. A água, na fábrica de rações, é originada por 
infiltrações, goteiras, adições e condensações. Portanto, todos os 
processos em que água é adicionada ou que podem gerar 
condensações precisam ser muito bem estruturados e controlados.  

d) Problemas estruturais na área de armazenagem: no 

armazenamento de cereais, em geral, os silos são muito grandes e 
muitas vezes não munidos de termometria e aeração, questões 
fundamentais para estocagem por períodos maiores. As moegas, 
geralmente, têm sistemas de aspiração deficientes. Na parte de 
ensacados, encontramos problemas de identificação, nem tudo é 
posto sobre estrados ou os estrados são de má qualidade, paredes e 
pisos apresentam problemas, não há separação adequada de 
produtos medicados, entre outros. Na estocagem de líquidos, um dos 
principais problemas encontrados é a falta de um sistema adequado 
de filtragem/peneiragem das gorduras na recepção; o aquecimento 
das gorduras de origem animal e óleo de palma (40 a 50ºC) nem 
sempre é feito e os diques de contenção devem ser feitos para evitar 
riscos de contaminação ambiental e perdas econômicas. 

e) Umidade de armazenamento de produtos de origem animal e 
farelos vegetais: vemos, com frequência, umidades acima de 12% 

para farelos vegetais e acima de 8% para farinhas de origem animal, 
o que pode trazer prejuízos, em especial, se o período de estocagem 
for maior de 20 a 30 dias. 

 

Moagem 

O efeito esperado na moagem é o ajuste da granulometria e 
o não aquecimento do produto durante o processo. Os principais 
desafios que observamos neste processo são os seguintes: 

a) Definir o padrão da granulometria e seus desvios para aves: 

quando a ração é farelada, não há maiores problemas, pois há um 
consenso relativo, neste caso, de que a granulometria tem que ser 
grosseira, entre 900 a 1100 mícrons, eventualmente uma 
granulometria um pouco mais baixa para rações pré-inicial e inicial. 
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Quando a ração é peletizada há um conflito, pois, para fazer pellets 
de qualidade, a granulometria recomendada é mais fina (entre 500 e 
700 mícrons, pois quanto mais fino for o tamanho das partículas, 
maior será a superfície de contato e maior será a ação do vapor, 
intensificando as reações físico-químicas e melhorando a qualidade 
dos pellets). No entanto, como a qualidade dos pellets é difícil com 
as formulações usadas no Brasil e em linhas de alta produção, há 
uma corrente que defende uma moagem mais grosseira para não 
perder a vantagem desta para aves, mesmo que isso prejudique 
ainda mais a qualidade dos pellets. Em função dessa problemática, 
temos visto três especificações distintas no mercado: (1) os que 
decidem moer mais grosso, mesmo piorando os pellets (850 a 1100 
mícrons); (2) os que buscam moer mais fino e fazer pellets de melhor 
qualidade (500 a 700 mícrons) e (3) os que decidem por uma 
granulometria intermediária (750 a 850 mícrons). 

b) Amostragem e frequência de análise: a granulometria é afetada (1) 

por desgastes normais nos martelos e peneiras e (2) por causas 
especiais como furos e deslocamentos de peneiras. A primeira é 
previsível e não varia muito entre linhas de moagem. A segunda 
varia muito entre linhas. Linhas com sistema de retirada de 
impurezas metálicas deficientes tendem a ter muitos problemas, e a 
frequência de monitoria deve ser bem maior. Para a primeira causa, 
sugerimos coletar e analisar amostras em laboratório na frequência 
de uma a duas vezes por semana. Já para monitorar as causas 
especiais, sugerimos uma frequência bem maior (fazer testes rápidos 
a campo, manual e visualmente, com o uso de uma peneira). Nesse 
caso, a frequência deve ser estabelecida em função da intensidade 
das anomalias observadas. 

c) Moinhos incompletos: Esse é um problema comum encontrado nas 

fábricas. Um moinho completo é composto por (1) um alimentador 
que tem basicamente três atribuições: retirar as impurezas; distribuir 
corretamente o produto a ser moído na câmara de moagem e 
maximizar o uso da capacidade do motor; (2) câmara de moagem 
composta por eixo, rotor, martelos e peneiras cuja função é reduzir a 
granulometria; e (3) exaustão, cuja função é auxiliar na retirada do 
produto da câmara e ajudar no resfriamento do produto. Observamos 
que, em geral, os moinhos não são completos e assim comprometem 
tanto a produtividade quanto a qualidade da moagem, afetando 
negativamente a curva granulométrica = maior espectro. 

d) Manejo e manutenção: é muito comum verificarmos problemas de 

manejo e manutenção no sistema de moagem, ou seja, monitorias 
inadequadas no desgaste dos martelos; espaçadores e das peneiras, 
o que igualmente afeta a produtividade e a qualidade do produto 
moído. 
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Dosagem - principais desafios neste processo 
 
a) A dosagem é um dos processos menos monitorados nas fábricas de 

rações, e acreditamos que isso deva ser reavaliado. 
b) Quando monitorado, normalmente é feito via conferência de 

inventários, comparando o estoque físico com o teórico. Isso é 
importante, mas não suficiente. Nesse caso, avaliamos somente as 
quebras/ganhos médios em um período, e a média não é suficiente 
para avaliar processos. É preciso ter um procedimento de avaliação 
dos desvios batch por batch e ingrediente por ingrediente. 

c) Em termos de projeto, o que mais encontramos é um sistema não 
calculado e tão pouco baseado na formulação. Em geral, o número 
de balanças é insuficiente, a distribuição dos silos e matérias primas 
não é correta e o menor componente não é respeitado. A 
determinação do número e tamanho das balanças deve ser feita 
através da “diagramação técnica” baseada na formulação atual e 
possibilidades futuras. O menor componente que deve ser dosado 
numa balança, para que se possa ter uma precisão melhor que 1%, 
é de 4% da capacidade da balança. Por exemplo, numa balança de 
1.000kg, não deveríamos pesar menos que 40 kg. O 
dimensionamento e a instalação dos elementos de dosagem muitas 
vezes também não são adequados. 

d) A regra do menor componente também deve ser observada na 
dosagem de líquidos e de micro-ingredientes e isso, muitas vezes, 
não é feito, gerando erros de dosagem acima do aceitável. 

e) A limpeza e manutenção das células de carga e dos sistemas de 
apoio não são feitas na frequência e na intensidade necessárias. 

f) Os procedimentos de aferição e testagem das balanças com pesos 
padrões, raramente, são adequados e suficientes. 

g) Com frequência, o sistema de despressurização é inadequado; 
verificam-se riscos de vazamentos nas comportas; balanças e 
pulmões não autolimpantes; e descargas muito demoradas. 

 
 
Mistura/desmistura e adições 

Principais desafios que observamos neste processo: 

a) Atualmente, um dos maiores desafios para este processo é encontrar 
um método de avaliação da qualidade de mistura que não tenha 
restrições técnicas. O método de análise com violeta de metila não 
apresentava restrições. Mas, em função de riscos à saúde, a violeta 
de metila foi proibida na Europa. Os demais métodos apresentam 
restrições ou pelo menos são questionados por uns ou outros. 
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Portanto, é preciso encontrar-se um método aceito pela comunidade 
científica e por usuários. 

b) Ter uma qualidade de mistura boa é fundamental em especial para 
animais pequenos. Obter um coeficiente de variação de 5% com um 
determinado traçador (tracer), por exemplo, significa, na prática, que, 
em cada 10 gramas de ração, teremos todos os ingredientes que se 
misturam tão difícil ou mais fácil do que o tracer utilizado. Por isso, é 
tão importante usar o tracer adequado. 

c) Encontramos, na prática, ainda muitos misturadores de capacidade 
de mistura questionável, e isso pode comprometer os resultados de 
uma integração. 

d) A partir do misturador, as preocupações com a contaminação 
cruzada começam com maior intensidade, pois é a partir dele que 
teremos todos os micro e macro ingredientes sólidos adicionados. No 
misturador, temos dois riscos potenciais de contaminação cruzada, 
quais sejam: (1) resíduo de fundo e (2) vazamento na comporta. 
Ambos são muito danosos, pois, no processo de mistura, as 
partículas menores e com peso específico maior tendem a percolar e 
descer ao fundo. Se tiver onde se depositar ou escapar, é isso que 
vai acontecer. Como as partículas dos microingredientes se 
encaixam nessas características, as consequências dessas 
anomalias são muito prejudiciais tanto sob o ponto de vista 
nutricional quanto sob o ponto de vista da contaminação por 
medicamentos. Como padrões para esses dois fatores, podemos 
recomendar que o resíduo de fundos do misturador não deve passar 
de 0,2% da capacidade do misturador (base SFT – Swiss Institute of 
Feed Technology) e o vazamento de comporta deve ser zero. Esses 
pontos críticos são diagnosticados com frequência nas fábricas e 
comprometem com maior ou menor intensidade os resultados, 
dependendo da sua intensidade e frequência com que acontecem. 

e) O aterramento do misturador é bastante importante, pois o 
misturador ligado gera eletrostaticidade e essa afeta vários 
ingredientes da ração e em especial micro minerais que são atraídos 
contra a parede e para os elementos de mistura. Essa 
eletrostaticidade é eliminada ou reduzida através da instalação de 
terra e o padrão máximo deve ser três ohms. Quando a análise da 
qualidade de mistura é feita com um traçador metálico ou sensível à 
eletrostaticidade, o resultado é afetado se o misturador não estiver 
devidamente aterrado. 

f) Hierarquia das adições e tempo de mistura seca. Esse aspecto é 
muito importante e com frequência encontramos inadequações. O 
tempo de mistura seca é fundamental para a qualidade da mistura e 
obtenção de um CV baixo. Os tempos das adições variam de 
misturador para misturador e por isso não existe uma regra geral e 
exata. O correto é diagnosticar os tempos certos para cada 
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misturador através de testes, determinando a curva da mistura. No 
entanto, podemos referendar alguns tempos que, em geral, são 
próximos aos mais encontrados: (1) Início da contagem da mistura 
quando todos os macro-ingredientes secos estiverem no misturador; 
(2) 5 a 10 segundos depois do início da mistura dos macros 
adicionarem os micros; (3) deixar misturar antes da adição dos 
líquidos uns 60 segundos – esta mistura seca é muito importante e é 
decisiva no CV; (4) adicionar os líquidos; e (5) um tempo de mistura 
final de 45 a 60 segundos com todos os ingredientes sólidos e 
líquidos. 

g) Adição de líquidos: é muito raro encontrar um sistema de adição de 

líquidos adequado nos nossos diagnósticos. Recomendamos que 
sejam observados os seguintes requisitos: (1) Filtragem ou 
peneiramento das gorduras, em especial as de origem animal, para a 
retirada de todas as partículas maiores que 80% do tamanho do furo 
do bico. A maioria das fábricas não consegue usar bicos por que não 
faz essa operação de filtragem; (2) O uso de bicos é fundamental 
para uma boa distribuição e mistura dos líquidos, e o tipo leque é 
recomendado; (3) A pressão de injeção é importante e, em geral, 
varia de 2 a 6 kgf/cm² - para gorduras recomenda-se ao redor de 4 
kgf/cm²; (4) Há indícios que a lisina e a colina possam gerar uma 
reação não desejada, por isso recomendamos adicionar esses dois 
líquidos de forma sequencial, cuidando para que os jatos não se 
cruzem no momento da aplicação. 

h) Verificamos, em alguns casos, problemas na questão do enchimento 
do misturador. O enchimento deve ser uniforme e, no máximo, cobrir 
levemente o helicoide externo ou pá. Outro aspecto que deve ser 
observado é à distância da instalação das linhas de adição de líquido 
que deve ser suficiente para formar o leque de 50º e os jatos em 
forma de leque se cruzar ou pelo menos chegar próximos. 

 

Peletização 

Como o tema peletização é muito extenso e complexo, não 
entraremos em maiores detalhes nesse texto. Apenas relataremos 
os principais pontos críticos de discussão que observamos nos 
diagnósticos: 

Definição e medição dos principais itens de controle de 
qualidade, seus padrões e desvios 

 PDI – Pellet Durability Index (%) e dureza (N): Verificamos que 

ainda é muito comum existir dúvida sobre os conceitos de dureza 
(grau de resistência a ruptura) e PDI (índice que mede a resistência 
dos pellets ao desgaste quando submetidos a esforços de fricção e 
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manipulação). Quando a dureza do pellet passa de três N para aves, 
corremos o risco de a ave recusar o consumo por o pellet estar duro 
demais. A ideia de medir o PDI, método desenvolvido pelo professor 
Pfost da Universidade de Kansas, é estimar quanto fino teremos no 
comedouro, ou seja, avalia-se quanto fino tem na saída do resfriador 
ou da fábrica e com o teste do PDI, em tese, poderíamos estimar 
quanto os pellets se desgastariam até chegar ao campo e qual seria 
o teor de finos no final (soma dos finos existentes antes do teste + 
finos do teste). É obvio que o resultado é aproximado por que as 
distâncias e os desafios ao desgaste variam caso a caso. 
Pouquíssimas empresas avaliam a dureza no Brasil. O PDI já é mais 
avaliado, mas em equipamentos, geralmente, não calibrados. 
Também há bastante dúvida e divergência em relação ao padrão 
mínimo que deveríamos ter na ração. O certo é que quanto maior o 
percentual do PDI melhor, desde que respeitada a dureza. 

 Percentual de finos: Dentre os países que conhecemos e com que 

trabalhamos, o Brasil é o país que menos se preocupa, pelo menos 
na prática, com esses índices (finos, PDI e dureza). Isso se deve a 
vários fatores, entre os quais destacamos: (1) falta de 
experimentação e em consequência não conhecimento do 
custo/benefício; (2) tipo de formulação e matérias primas utilizadas; e 
(3) linha de produção de alta capacidade. De um modo geral, todos 
aceitam que quanto menor o percentual de finos melhor. Há 
divergência em relação ao limite de tolerância. Um problema muito 
comum que diagnosticamos é a produção de um alto percentual de 
finos já na saída da matriz, aspecto que muitas empresas nem 
avaliam. O percentual de finos na saída da matriz não deveria passar 
de 5%, pois isso significará dificuldade na secagem/resfriamento e 
reprocesso, caso se queira reprocessar os finos. As principais 
causas que geram o alto percentual de finos na saída da matriz são 
(1) fuga de ração por fora da matriz; (2) alto teor de gordura 
adicionado antes do processo de prensagem; (3) granulometria alta; 
e (4) problemas de operação e instalação e manejo do vapor. O 
aspecto da granulometria já foi abordado na moagem. Quanto à 
gordura adicionada antes da câmara de prensagem, na nossa 
experiência, não deve passar de 2%, e este teor em muitas linhas já 
é alto demais. 

 Umidade e temperatura de condicionamento: O manejo desses 

fatores, dependendo do tipo de formulação, pode variar bastante. No 
entanto, para frangos de corte, as fórmulas usadas são classificadas 
como “alto teor de amido” e, nesse caso, a temperatura deve passar 
dos 80ºC, e devemos conseguir agregar pelo menos 3% de umidade 
no condicionador via vapor. Esses fatores são fundamentais para 
maximizar as reações físico-químicas desejadas no processo e 
também para que a redução microbiológica seja eficaz. 
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 Tempo de condicionamento: Numa revisão bibliográfica e de 

pesquisa, verificamos indicações de tempos de condicionamento que 
variam entre 9 a 240 segundos. Já na Victam 2011 verificamos 
alguns expositores propondo sistemas de condicionamento com 
tempos de até 480 segundos. Portanto, é um tema polêmico. 
Percebemos na pesquisa que, se o pesquisador é um 
microbiologista, a tendência é aumentar o tempo e, se é um 
nutricionista, tende há diminuir o tempo, pois há um conflito de 
“quanto maior o tempo melhor para redução/eliminação de 
microorganismos, em contrapartida maior, serão as perdas”. 
Baseados na experiência prática, em experimentos feitos e também 
na literatura, recomendamos um tempo de condicionamento de 40 a 
60 segundos, pois, com este tempo, conseguimos reduzir a 
microbiologia a níveis aceitáveis (coliforme 10¹ e salmonela em geral 
zerada), alcançar quase todo o potencial possível de gelatinização e 
plastificação das partículas sólidas esperadas em peletização e 
reduzimos os efeitos danosos do tempo de exposição aos nutrientes. 
No entanto, entendemos que esse tema precisa ser mais bem 
pesquisado. A grande dificuldade é que muitíssimos fatores 
interferem nesse processo e pesquisar todos é quase uma utopia. 

 Encontramos também muitos problemas de instalações e de 
operação. Em geral, isto se deve ao pouco conhecimento do 
processo de peletização. O tema é complexo e tem pouca literatura e 
poucos cursos instrutivos. 
 

Contaminação cruzada 

Tecnicamente a contaminação cruzada sempre foi uma 
grande preocupação nas fábricas de ração, e isso foi reforçado com 
a IN 04 e, em especial, com a IN 65. Consideramos os seguintes 
principais pontos críticos com potencial de gerar contaminação 
cruzada numa fabrica de rações: 

a) Ensilamento de macro e micro ingredientes: Os erros mais 

comuns são nos acertos de rota. Risco maior quando a operação é 
manual. Por isso recomendamos que se tenha um procedimento 
operacional bem descrito e com registros de todos os ensilamentos 
realizados. 

b) Vazamentos em interligações: registros, caixas, etc. É preciso ter 

um plano de monitoria. 

c) Pulmões, silos mal desenhados: problemas de desenho nos 

ângulos, nos reforços internos (deveriam ser dispensados), no 
sistema de descarga; nas transições, etc. 
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d) Transições e tubulações mal desenhadas e uso de curvas e 
presilhas, etc. 

e) Misturador: resíduo de fundo acima do recomendado e vazamento 

na comporta. 

f) Tempo de esvaziamento de rotas não devidamente observado ou 
“setados”. 

g) Dosagem errada. 

h) Troca de fórmulas, de embalagens e rótulos (má identificação). 

i) Carregamentos errados, vazamento entre compartimento e resíduo 
de fundo em helicoides de descarga de caminhões. 

j) Máquinas e equipamentos de transporte: Transporte não agrega 

valor e somente custos. Não melhora produto e é risco de piora. 
Portanto, o transporte em todos os processos deve ser minimizado. 
Mas, quando impreterivelmente necessário, deve ser feito com 
equipamentos seguros e autolimpantes. O que verificamos na 
prática, mesmo em fábricas novas e em reformas recentes, é que 
algumas empresas continuam a instalar roscas transportadoras e 
outros equipamentos não autolimpantes. Compreender o conceito de 
autolimpeza e usar equipamentos adequados é muito importante. Em 
tese, para uma recontaminação de 1%, exigido por lei no Brasil, para 
um principio ativo que é adicionado em 200 gramas por tonelada, 10 
kg de ração, com este princípio ativo e nesta concentração, é 
suficiente para recontaminar em 1% uma tonelada de ração que será 
produzida na sequência. Portanto, nesse caso, todo o sistema de 
transporte e de interligações (pulmões, transportadores e transições) 
não deveria reter mais de 10 kg de ração, para cada tonelada do 
batch, desde a moega de adição do princípio ativo no misturador até 
o último silo de expedição, e isto não é tão simples assim. 

 
 

Conclusão 

Em nossa opinião, um dos maiores desafios das fábricas de 
ração, para que não comprometam o desempenho zootécnico e 
econômico das integrações, passa por uma maior valorização do 
pessoal que trabalha nos processos de fabricação de ração. Essa 
maior valorização exigirá, necessariamente, uma oportunidade de 
maior qualificação tantos nos aspectos técnicos quanto gerenciais.  

A maioria das causas dos erros de processamento e não 
atendimento das especificações das rações é devido a erros de 
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projeto. Por isto, os processos precisam ser devidamente 
projetados, ser constituídos de boas máquinas e equipamentos e ser 
minimamente automatizados. 

Uma vez os processos bem concebidos e constituídos, 
precisam ser gerenciados, baseados em fatos e dados. A ausência 
ou deficiência de indicadores (padrões e desvios) e sua adequada 
monitoração e gestão é outro importante risco potencial que pode 
comprometer os resultados das integrações avícolas.  

Para aqueles que compartilham que existem mais de 250 
pontos críticos de processo capazes de afetar a qualidade da ração 
e que podem ter efeito sobre o desempenho animal, poderiam, num 
primeiro passo, verificar quantos estão sendo efetiva e 
adequadamente monitorados nas fábricas onde trabalham. 
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Nos dias de hoje, com a proibição do uso de antibióticos 
melhoradores de desempenho nos países do mercado comum 
europeu e em outros, muitos aditivos estão chegando ao mercado, 
como enzimas, antioxidantes, adsorventes, ácidos orgânicos, óleos 
essenciais, pró e prebióticos, etc. Entretanto, estas alternativas 
servem para garantir o detalhe final para um bom desenvolvimento 
dos frangos. Porém, o mais determinante para o sucesso da 
produção avícola segue sendo a qualidade dos macroingredientes 
utilizados nas dietas. Com base nas informações disponíveis na 
literatura e suas experiências, os nutricionistas conhecem as 
exigências dos animais. Empregam ferramentas importantes como o 
uso do conceito da proteína ideal, o uso da relação dos nutrientes 
com a energia das dietas, o uso de fósforo disponível, entre outros. 
Isto tudo permite que eles formulem, cada vez mais, com menores 
margens de segurança e aproximem suas indicações do que hoje 
chamamos de “nutrição de precisão”. Este conceito prevê a 
formulação próxima da real exigência nutricional dos animais, 
tratando de diminuir as perdas de utilização de nutrientes e energia, 
por parte deles. 

Assim, primeiramente é fundamental que se “descomoditize” 
a compra dos macroingredientes das dietas. Estes ingredientes são 
os “mais eficientes melhoradores de desempenho” dos animais. 
Para que se possa avançar no uso deste conceito de conhecer mais 
prontamente os ingredientes, três aspectos são fundamentais. Em 
primeiro lugar, devemos conhecer os fornecedores de cada um 
deles e com eles estabelecer programas de monitoramento de seus 
produtos, com base em valores estabelecidos de qualidade. Em 
segundo lugar, as fábricas de rações devem dispor de área de 
armazenagem, como galpões e silos, em que os ingredientes 
comprados possam ser segregados quanto às suas características 
nutricionais. Em terceiro, dispor de uma estrutura de laboratório que 
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permita que todo o ingrediente adquirido seja avaliado, para que a 
segregação seja efetiva. Neste contexto, a tecnologia NIR exerce 
um papel importante, uma vez que possibilita não só as análises dos 
ingredientes, como permite que elas sejam precisas e obtidas de 
forma rápida, sem comprometer o fluxo de recebimento das 
matérias primas na fábrica.  

Se considerarmos o milho, o farelo de soja, as proteínas de 
origem animal, estas matérias primas representam de 70 a 80% do 
custo total das dietas. Por esta razão é que todos os nutricionistas 
devem ter a mais precisa informação da composição nutricional 
delas. As tabelas nutricionais de referência, normalmente 
empregadas, perdem parte de sua importância pois, no dia a dia de 
trabalho, ajustes são feitos com base nas análises pontuais de 
recepção dos ingredientes. Isto não só faz com que as dietas sejam 
mais precisas como também permite que as especificações técnicas 
das formulações sejam obtidas com custo de formulação mais baixo.  

Quiao e van Kempen (2004) apresentaram um exemplo com 
farinha de carne e ossos, obtido pela Associação Francesa de 
Zootecnia, no qual o conteúdo médio de lisina foi de 2,51%, com 
coeficiente de variação de 19,9% e o conteúdo médio de metionina 
foi de 0,68%, com coeficiente de variação de 23,5%. As diferenças 
de coeficiente de variação demonstram que a simples relação da 
proteína com os aminoácidos não é de todo precisa. Estas 
observações foram confirmadas por Goldflus et al. (2006). Os 
autores, trabalhando com farelo de soja, identificaram que o 
ambiente (clima e forma de plantio) exerce influência significativa na 
composição dos aminoácidos da soja e, por consequencia, do farelo 
produzido. Foram encontradas diferenças de até 7% nos níveis de 
aminoácidos e os valores não estavam relacionados com os 
respectivos níveis de proteína.  

Gerber et al., (2006) trabalharam com frangos de corte de 1 
a 49 dias de idade e empregaram 3 farelos de soja, com variação de 
proteína bruta (PB) de 44, 46 e 48%, em dietas isoenergéticas e 
isoprotéicas. A redução de PB do farelo de soja causou uma 
diminuição do ganho de peso e prejudicou a conversão alimentar 
dos frangos. Nos períodos de 3 a 7 dias e 39 a 42 dias de idade, a 
redução de PB prejudicou a metabolizabilidade da matéria seca e da 
energia bruta das dietas. Lamentavelmente, situações de variação 
de PB no farelo de soja ocorrem a todo o momento e quando isto 
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ocorre é possível que sejam observadas perdas de desempenho 
dos frangos e/ou aumento do custo de produção. 

Com o milho, as variações nutricionais também são 
inevitáveis, uma vez que os diferentes cultivares podem ter 
diferenças em PB, extrato etéreo e carboidratos. Com respeito aos 
carboidratos, é importante conhecer os níveis de amilose e 
amilopectina, pois suas composições químicas são similares mas 
suas estruturas espaciais são distintas e isto é suficiente para fazer 
que elas tenham digestibilidades distintas. Além disto, há outros 
aspectos importantes com respeito a este ingrediente que estão 
relacionados com a sua produção, colheita e a posterior 
conservação. Estes aspectos podem influenciar significativamente a 
composição nutricional final do grão, como também podem 
favorecer ou não a presença de micotoxinas, tão prejudiciais ao 
desempenho dos frangos.  

Figueiredo et al. (2009), trabalhando com frangos, 
determinaram o efeito da densidade do milho na digestibilidade dos 
nutrientes e o nível de EMAn. Foi possível identificar que a EMAn do 
milho aumenta, de forma linear, com o aumento da sua densidade.  

Além dos três ingredientes indicados, é muito importante 
que sejam feitas análises das outras matérias primas disponíveis. 
Mesmo fontes de minerais, como fosfato bicálcico e calcário devem 
ser analisados. Conhecer o nível de fósforo de um fosfato pode ser 
determinante para o uso das fitases. Isto também serve para 
calcários, que podem variar em seus níveis de cálcio e, 
normalmente, quando o valor de cálcio baixa o valor de magnésio 
aumenta e isto pode comprometer a formação óssea dos animais. 

Como foi mencionado anteriormente, a única maneira de se 
tirar proveito das diferenças nutricionais dos ingredientes é quando 
se dispõe de análises imediatas, quando chegam à fábrica de ração 
e temos tempo de segregá-los. Para que isto seja possível de se 
colocar em prática, é indispensável o emprego da tecnologia NIR 
(Near Infrared Reflectance Spectroscopy). Esta tecnologia tem como 
base a emissão de luz com diferentes comprimentos de onda, que 
passa por uma amostra e, com a medição da refletância ou 
transmitância desta luz se forma um espectro. Os diferentes sinais 
espectrais permitem a correlação com vários resultados de análises 
de um determinado ingrediente. De acordo com Williams e Norris 
(1987), quando são disponíveis equações bem calibradas, os erros 
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de predição do NIR podem ser menores do que aqueles obtidos por 
procedimentos convencionais. Entretanto, esta tecnologia não 
permite análises diretas de minerais. Também sua precisão está 
condicionada ao nível do componente nutricional analisado. Valores 
expressos em percentagem são aqueles em que o nível de detecção 
é possível de ser identificado, com precisão.  
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Abstract 

In the absence of immunological challenges, production 
animals can grow to their full genetic potential. The greatest 
immunological costs for growth are associated with inflammation, 
because inflammation causes a reduced appetite, muscle 
catabolism, and predisposes for infections. Whereas most are 
familiar with systemic inflammation, local intestinal inflammation is 
more relevant in production animals. Also called metabolic 
inflammation (MI), it is the normal post-prandial reaction, the level of 
which is determined by the energy value of feed. Hence, in 
production animals the normal regulation of MI can be overwhelmed, 
leading to reduced growth. This imbalance can be remedied by 
feeding anti-inflammatory compounds. In fact, the antibiotics which 
have been used as very cost effective promoters of growth and 
health in production animals are examples of the latter. For years, 
their growth promoting activity was attributed to their antibiotic 
properties, which is highly unlikely because sub therapeutic 
concentrations were used and bacterial resistance is wide spread. 
Antibiotics used as antimicrobial growth promoters (AGP) work by 
direct inhibition of MI, as do non-antibiotic anti-inflammatory 
compounds like acetylsalicylic acid. Alternatives to AGP and 
antibiotics should therefore be anti-inflammatory compounds, which 
makes the argument of inducing bacterial resistance irrelevant. 
Alternatives to antibiotics should preferably not be registered drugs. 
Plants contain a host of candidates. Pre-selection can be performed 
by using simple in vitro (anti-) inflammatory assays, followed by in 
vivo trials. Selected compounds are successful at this moment, and 
will help maintain profitability while reducing reliance on antibiotics.  
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Introduction 

The immune system does consist of two functionally distinct 
parts, the systemic part, which is reactive, and the largest part, the 
mucosal immune system, which should be tolerant. In both parts, 
there is a pivotal role for the innate response, in other words 
inflammation. During inflammation, cytokines are released causing 
catabolism of muscle tissue and reduced appetite (Gruys et al., 
2006), and therefore inflammation clearly has the greatest 
physiological expenses (Humphrey and Klasing, 2003). For most 
people, inflammation is mainly associated with (infectious) diseases, 
and with systemic inflammation. In production animals, the latter is 
relevant but the much less known metabolic inflammation (MI) in the 
intestines is much more important. MI is the postprandial 
inflammatory mucosal response in the (small) intestines. The level of 
this normal physiological response to a meal is strongly related to the 
dietary energy value (Margioris, 2009), and is usually properly 
regulated to avoid adverse consequences such as muscle 
catabolism and reduced feed intake. Furthermore, if unchecked, MI 
can lead to intestinal damage, which will offer a niche for certain 
pathogens. The proper balance is normally maintained by the so-
called nervous anti-inflammatory reflex which attenuates the activity 
of intestinal inflammatory cells (Tracey, 2002).  

Feeding large amounts of (high) energy feed, however, can 
tip the balance towards a higher degree of MI. Therefore, production 
animals are obviously at risk (Niewold, 2010). From the above, it 
follows that anti-inflammatory compounds would be able to assist the 
anti-inflammatory reflex in containing inflammation, and in reducing 
growth inhibition. Antimicrobial growth promoters (AGP) are prime 
examples of such compounds. Earlier, the growth promoting effects 
of AGP were associated with antibiotic properties (Dibner, and 
Richards, 2005). There are two main reasons why this is unlikely. 
First, AGP were used in sub therapeutic concentrations, and second, 
they are still effective despite the wide spread (pathogen) resistance 
for instance against tetracycline in the Netherlands (Bengtsson, and 
Wierup, 2006), and in the USA (Cox, and Popken, 2010). This 
means that only antibiotics with direct anti-inflammatory effects are 
good growth promoters, and this relationship was indeed 
demonstrated (Niewold, 2007). Furthermore, it was confirmed in a 
rodent model that oral sub therapeutic use of a tetracycline down 



XIII Simpósio Brasil Sul de Avicultura e IV Brasil Sul Poultry Fair 
17 a 19 de abril de 2012 - Chapecó, SC - Brasil 

 

 78 

regulated intestinal mucosal immune responses (Costa et al., 2011). 
It is good to note that the anti-inflammatory action of AGP is their 
main effect in the sub therapeutic concentrations used, whereas it 
could be considered a (popular) side effect when the same antibiotic 
is used in therapeutic concentrations. This may explain the increases 
in therapeutic use when AGP are banned (Casewell et al 2003, 
Bengtsson and Wierup 2006). The theory also predicts non-antibiotic 
anti-inflammatory compounds like non-steroidal anti-inflammatory 
drugs (NSAID) to have growth promoting effects, which is indeed the 
case (e.g. for aspirin (Xu et al., 1990). An important condition in this 
theory is that compounds should be able to reach effective 
concentrations in small intestine, and therefore, proximal intestinal 
uptake should be limited, otherwise (stomach resistant) 
encapsulation is required. For tetracyclines (Agwuh, and MacGowan, 
2006) about 60% is absorbed in the (rat) stomach, which leaves 
sufficient concentrations to attenuate small intestinal metabolic 
inflammation (Costa et al., 2011).  

 

Implications 

Alternatives to AGP and antibiotics should be non-antibiotic 
anti-inflammatory compounds, and not be registered 
pharmaceuticals, because of societal and political reasons. There 
are many (potential) feed compounds with anti-inflammatory effects 
(Niewold, 2009), of which plants and plant extracts are possibly the 
best option, for economical reasons and because they are rich in 
bioactive compounds. Plants can contain anti-inflammatory 
compounds as well as (unwanted) pro-inflammatory ones. 
Compounds can easily be preselected using in vitro assays with 
lipopolysaccharide-activated macrophages (Wu et al., 2003, 
Niewold, and De Backer, 2010). In this test, the AGP tetracycline is 
used as an anti-inflammatory reference (D'Agostino et al., 1998), and 
non-stimulated macrophages serve to detect pro-inflammatory 
activity, as well as cytotoxicity. In this test, feed additives with 
reported growth promoting activity were tested for anti-inflammatory 
properties. An example of the latter is sanguinarine. Sanguinarine 
containing extracts were previously shown to have growth promoting 
activity in broilers (Vieira et al., 2008). It also had in vitro anti-
inflammatory activity (Niewold, and De Backer, 2010), which is 
consistent with the in vivo claim. Similarly, polyphenols were 
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described as anti-inflammatory (Chen et al., 2006), and indeed anti-
inflammatory and growth promoting effects in piglets were 
demonstrated (Deng et al., 2010). The above implies that both 
(certain) polyphenols and sanguinarine have limited proximal 
intestinal uptake, which is indeed the case (Biasi et al., 2011, Kosina 
et al., 2004).  

The in vitro anti-inflammatory assay is particularly suited for 
screening large amounts of new components before costly feed 
experiments are performed. The test limitations lie mainly in the 
requirement of solubility in the test medium, but this is outweighed by 
the relative low cost.  

In conclusion, promotion of growth and health in production 
animals requires reduction of (metabolic) inflammation. Suitable anti-
inflammatory feed compounds from plants can be selected with in 
vitro assays, and these compounds will help maintain profitability and 
sustainability of poultry production.  
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METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DIÁRIO DE 
MANEJO DE FRANGOS DE CORTE 

 
 

Bernardo Bocchese Gallo 
MSc. Médico Veterinário 

Diretor Avícola – Tyson Foods 

 

Entre os maiores desafios atualmente na avicultura para 
alcançar resultados de excelência de produção de frangos de corte 
esta o controle dos processos de produção, ou garantir que os 
procedimentos de manejo estejam realmente sendo implementados 
e da forma correta em todas as unidades de produção. 

A maioria das técnicas de manejo para obtenção de 
máximos resultados de eficiência na sua maioria já são conhecidas. 
Os quatro pilares que sustentam o sucesso da produtividade 
seguem sendo os mesmos: alimento, água, ambiência e saúde, 
porem as oportunidades de melhores nas mais diversas companhias 
invariavelmente se depara com procedimentos de estes pilares que 
não estão sendo cumpridas, em outras palavras, as falhas de 
manejo continuam a se apresentar ainda que as melhores práticas 
já são todas conhecidas. 

O objetivo desta apresentação é mostrar alternativas e 
ferramentas que possibilitem garantir um controle sobre o processo 
de produção de frangos, monitorar qualquer desvio de manejo em 
granjas e garantir uma menor variação nos procedimentos de 
granjas, logrando com isso resultados mais estáveis e constantes e 
identificação rápida de causas de resultados fora do esperado. 
Sempre que se tem um processo sobre controle identificar qual 
variável que esta causando um problema ou desvio é muito mais 
fácil. Quando não se perde tempo em encontrar a raiz do problema 
a resolução se da muito mais rápida evitando grande parte do 
prejuízo. 

O sistema funciona a partir de metodologia de 
gerenciamento de processos em granjas. A metodologia consiste 
em cinco etapas: 
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1. Padronização 

2. Capacitação 

3. Monitoramento 

4. Controle 

5. Correção 

Vamos ver cada um destas etapas a detalhe para poder 
entender-las e aplicar-las a pratica. 

 

Padronização 

Ponto fundamental para se iniciar o processo de controle. 
Um processo que não esta padronizado não se tem repetição de 
procedimentos que possibilitem avaliar se algo esta produzindo 
resultados positivos ou negativos.  

Aplicando-se ao dia de dia manejo em campo, quanto cada 
técnico ou extensionista utiliza um procedimento de manejo não se 
consegue determinar quais técnicas estão corretas ou não. É 
preferível não ter um manual de operações 100% correto, mas ter 
um processo onde todos estejam aplicando o mesmo, com isso, 
facilmente se identifica quando algum manejo não esta sendo 
eficiente e se tem a possibilidade de mudar-lo. 

A padronização consiste em ter um Manual de Operações, 
Guia de manejo ou Procedimento Operacional. Todos significam o 
mesmo e vêem do da sigla em inglês SOP (standard operating 
procedure) que consistem em ter de forma escrita e o mais 
detalhado possível todos os procedimentos de manejo empregados 
em uma granja. É muito importante que se trate de por no Manual a 
totalidade dos manejos requeridos. Quanto mais completo for o 
Manual, menos processo distinto terá e menos interpretação por 
parte daqueles que terão que aplicar-lo. Tudo aquilo que for 
necessário no manejo e não estiver contido no Manual será feito ao 
modo de cada um. 
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Capacitação 

Umas das maiores dificuldades que temos na aplicação do 
processo é que a maioria das empresas termina por pular esta parte 
e acaba tendo uma equipe despreparada e desmotivada. Esta etapa 
requer um tempo devido, quando sabemos que a curva de 
aprendizagem para algo novo varia de grupos de ensino distintos. 
Deve-se ter uma pessoa muito bem preparada para poder explicar e 
ensinar na essência as características do método, além de formar 
capacitores especializados em manejo para treinar a toda a pirâmide 
dos que vão fazer parte do processo. 

O treinamento deve ser desde a equipe técnica, os 
facilitadores, os donos das granjas, os encarregados e os 
funcionários dos aviários. Obviamente cada grupo vai ter uma forma 
de capacitação distinta, uma abordagem diferente e um tempo e 
repetição adequados. O fundamental é que a capacitação sempre 
seja com base ao Manual de Operações que já foi padronizado. 
Todas as respostas para as necessidades de cada granja devem 
estar contidas neste manual. 

Uma das causas comuns de falhas na implementação do 
processo é que a própria equipe muitas vezes não esta treinada e 
convencida da metodologia e com isso acaba não aplicando. Outro 
fato muito comum é que se costuma exigir e cobrar que os manejos 
estejam corretos sem nunca haver treinado as pessoas que 
realmente vão ter que fazer a tarefa ou procedimento. 

 

Monitoramento 

“Tudo aquilo que não é medido não pode ser melhorado” 
Esta frase resume ao que essa etapa se dedica se não soubermos e 
medirmos quais os manejos que estão sendo implementados e da 
forma correta não saberemos onde estamos falhando e precisamos 
melhorar.  

Esta etapa compreende o que são os “check lists” de 
manejo, onde em cada visita de assistência técnica deve-se avaliar 
que manejos estão sendo aplicados e se estão sendo feitos corretos 
ou não. Aqui é fundamental que a checagem seja feita com base no 
manual e naquilo em que foram capacitadas as pessoas da granja. 
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Um “check-list” confirma o quanto de toda a teoria que esta 
sendo aplicado na pratica, com base em ele vamos poder medir 
eficiência de acordo aos manejos aplicados. 

Ele também pode servir em um futuro para premiar ou 
penalizar uma granja de acordo a boas ou más qualificações, 
procedimento que acelera a implementação das boas praticas. 

 

Controle 

Esta é talvez a etapa mais interessante, de onde se pode 
gerar uma série de análises e controlar todo o processo através de 
ferramentas de sistema.  

“Imaginem um gerente sabendo como esta o manejo de 
cada um dos aviários desde seu escritório em tempo real”. 

Parece um sonho e obviamente o queremos não é que o 
gerente esteja 100% do tempo em sua sala, mas como sabemos a 
maior limitação em controlar o processo na produção de frangos é 
que o processo de produção esta divide em uma enormidade de 
diferentes granjas que estão separadas normalmente por uma larga 
distância. Isto resulta em que não possamos estar no processo 
100% do tempo e as monitorias sejam com pouca frequência (uma 
vez por semana) e de pouco tempo (uma hora por aviário). 

Definitivamente o que falta nesse processo é supervisão 
constante para garantir que não ocorram desvios. Na essência esta 
é a grande diferença entre uma fábrica, um frigorífico ou qualquer 
outro processo produtivo. Nesses, o gerente pode recorrer toda a 
fábrica rapidamente e avaliar todos os processos, fora toda a 
supervisão constante que tem por parte de sua equipe de trabalho. 
Um gerente em uma integração de frangos se dedicarem todo um 
dia para supervisão, provavelmente não consiga ver nem 5% de 
todas as unidades de produção (aviários). 
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Correção 

Depois de identificadas as oportunidades de melhoras e 
desvios de processo em relação ao padrão chegam à fase de 
corrigir ou alterar aquilo que não de acordo. 

Normalmente aqui é o processo mais complicado e crítico, 
de nada ira servir todos os processos anteriores se na pratica não 
se consegue mudar uma realidade, e é neste ponto que toda 
metodologia ou teoria pode falhar em quanto à obtenção de 
resultados. 

Nessa etapa é muito importante atuar, se identificamos um 
processo fora dos padrões temos a obrigação de corrigir-los no 
momento e não passar para um problema, identificá-lo, porem não 
tomar ação. Esta é uma cultura muito comum que termina por todo o 
projeto a perder. Quando na etapa final o procedimento não é 
corrigido todas as anteriores foram em vão e perde-se a 
credibilidade do sistema. Um produtor que se acostuma com isso 
nunca irá seguir as recomendações de manejo. 

Aqui é fundamental a participação do gerente em casos 
onde existe resistência em corrigir problemas em granjas e aviários. 
Em determinadas ocasiões eles terão que se impor e tomar medidas 
mais ríspidas para o cumprimento dos manejos adequados. 

A melhor forma de atuar é corrigir no mesmo momento, isto 
compromete o produtor e garante que o processo estará correto 
antes de deixar o aviário. Isso quer dizer, se foi identificado que 
existe um erro de manejo, no mesmo momento já façam a correção 
e não deixem o aviário antes que a ação esteja completa. 

Obviamente, existem casos onde a quantidade de 
procedimentos que se devem corrigir é muita ou levam muito mais 
tempo que uma visita. Nesses casos, a melhor ferramenta é um 
Plano de Ação, com isso se identifica como se vai corrigir, quem o 
responsável e quando vai estar pronta a correção, com isso se 
organiza o processo e cria um compromisso formal com o produtor. 
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Como justificar a implementação deste 
sistema 

Uma vez entendido sobre todas estas o mais difícil esta em 
implementar e justificar o custo de investimento sobre tal sistema ou 
forma de trabalho. 

Obviamente que para que se tenha um processo destes 
funcionando se requer mão de obra para padronizar todo o 
processo, redigir o manual de operações e der-lhe forma. Para 
capacitação também demando gente especializada, com 
conhecimento técnico e capacidade de ensinar aos outros. Para 
monitorar é necessário serviço técnico a campo, em granjas 
avaliando por meio de check lists as atividades e os procedimentos, 
quanto mais freqüentes forem às visitas mais poderás garantir o 
processo. Desenvolver um painel de controle de todos os 
indicadores pode requerer um especialista em sistema ou a 
contratação de um programa pronto. Finalmente devem-se gerar 
planos de ação que requerem uma boa analise das causas e ações 
realmente efetivas. 

O custo de implementar tudo isso parece ser muito grande, 
mas é relativamente pequeno quando comparamos com controles 
de insumos como ração e medicamentos que são evitados por não 
deixar frangos sem a quantidade de água necessária, ou garantir 
que todos os pratos de um comedouro estejam bem regulados ou 
monitorar uma correta temperatura que afeta diretamente as perdes 
energéticas das aves e aumenta a conversão alimentar. 

Devemos lembrar que o custo total da área administrativa, 
no que inclui: assistência técnica, serviços veterinários, 
programação, treinamentos, comunicados, informativos, custo com 
veículos e transporte para assistência, entre outros gastos menores 
como materiais, dificilmente passa de 1% do total de custos de 1 kg 
de frango vivo, ou seja, se pudermos melhorar nosso serviço em 1% 
de nosso custo de produção pode reduzir significativamente em 70% 
do custo que é o alimento, o qual é diretamente influenciado pelas 
praticas de manejo e a manutenção de parâmetros dentro de 
controle em granjas. 

Em um simples cálculo de ROI (retorno sobre investimento) 
se comprometendo a melhorar 1 a 2 pontos de conversão alimentar 
se paga a implementação de um projeto como este, com a 
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possibilidade de contratação de gente de para dar suporte a todas 
as etapas da metodologia. 

Ao passar do tempo, quanto mais o processo estiver 
controlado menor será a necessidade de supervisão ativa e 
constante, com uma pequena amostra se controla o processo 
inteiro, fazendo com que os custos diminuam ao passar dos anos. O 
primeiro investimento é o maior até que aplica toda a cadeia de 
etapas no processo e se capacite toda a equipe. 

 Em países da America Latina, como Brasil, Argentina e 
México, com baixo custo de mão-de-obra comparado a Estados 
Unidos e Europa, a assistência técnica e serviços veterinários 
continua sendo uma excelente forma de redução de custos de 
produção. Não devemos esquecer que cada Técnico de campo ou 
Extensionista é responsável por aproximadamente R$ 4 milhões de 
reais de custo por cada ciclo de aves, que normalmente é o 
equivalente ao numero de aves que cada um atende como suporte 
técnico. 
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 CONTEXTO ATUAL DO DIAGNÓSTICO 
LABORATORIAL COMO FERRAMENTA NA 

PRODUÇÃO AVÍCOLA 
 
 

 Obiratã Rodrigues e Andréia Inês Ferronatto 

 Mercolab Garibaldi 
 bira@mercolab.com.br 

  

O Brasil ocupa posição de destaque no cenário avícola 
mundial, é o terceiro maior exportador de carne de aves, colocando 
o frango como o terceiro produto no ranking de exportações 
brasileiras. Os números finais da produção de carne de frango, em 
2011, fecharam em 13,058 milhões de toneladas, o que representa 
um crescimento de 6,8% em relação a 2010. É um recorde na 
história do setor. Com este desempenho o Brasil, terceiro maior 
produtor de carne de frango encurtou ainda mais a distância que o 
separa da China, o segundo país no ranking. De acordo com 
projeções do Departamento de agricultura dos EUA (USDA), a 
produção chinesa de carne de frango teria somado 13,2 milhões de 
toneladas em 2011. A diferença que separa o Brasil da China caiu, 
portanto, de 320 toneladas em 2010 para 142 mil toneladas em 
2011. E a expectativa é de que 2012 termine com o Brasil na 
segunda posição do ranking mundial de produtores de carne de 
frango. 

O principal cliente da carne de frango produzida pela 
avicultura nacional é o próprio consumidor brasileiro. Em 2011, 69,8 
% da produção foram destinadas ao mercado interno. O consumo 
per capita de carne de frango foi de 47,4 quilos, contra 44 quilos em 
2010, com crescimento de 7,5% e registrando um patamar inédito. O 
consumo de carne por habitante foi, em média, de quase quatro 
quilos mensais e o consumo per capita de ovos chegou a 162,5 
unidades, contra 148,8 unidades em 2010, com crescimento de 9,2 
%. “O crescimento do consumo interno de carne de frango e de ovos 
reflete também a superação de mitos que envolviam estes dois 
importantes alimentos”. 

 Esta posição de destaque se deve a diferentes fatores tais 
como, clima, disponibilidade de terras agricultáveis e grãos, 

mailto:bira@mercolab.com.br
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disponibilidade de mão de obra, avanços na área de genética e 
nutrição, mas principalmente pelo status sanitário que a avicultura 
de corte apresenta hoje. Se há um fator determinante para este 
patamar atingido, podemos destacar os programas de 
biosseguridade adotados pelas empresas avícolas nacionais.  

A Avicultura é uma atividade bastante dinâmica, sendo um 
grande desafio o estabelecimento de um método diagnóstico rápido, 
preciso e confiável que permita monitorarmos a saúde dos plantéis. 
Esta revisão tem como objetivo apresentar de forma sucinta quais 
as ferramentas disponíveis para monitorarmos e gerenciarmos a 
saúde das aves. 

As mudanças no perfil sanitário de um lote não dependem 
só do agente patogênico envolvido, mas das condições 
predisponentes como manejo, ambiência, nível nutricional e status 
imunológico do plantel. A evolução dos programas sanitários em 
avicultura podem ser observados no Quadro 1. 

 
Quadro 1. Avanços no controle e erradicação de enfermidades das aves 

Período Enfase Objetivo 

1940 Higiene e sanitização Controle de parasitas 

1940 

 

1950 

Quimioterapia (sulfas) 

Antibióticos (penicilina/tetraciclinas) 

Coccidioses/salmonelas 

Infecções bacterianas 
mistas 

1960 Bisavós e Avós livres Livres de S. Gallinarum,  

S. Pullorum e Micoplasmas 

1970 Imunização Doença de Marek 

1980 Sorologia ELISA  

 Imunocompetência Controle Doenças 
Imunodepressoras 

 1990 em diante Biosseguridade 

Segurança da Qualidade 

Rastreabilidade 

Saúde Consumidor 

Mercado Importador 

Pressão econômica 

Adaptado de HIDALGO. H , 2004. 
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O monitoramento é uma importante fonte de informação, 
quando realizada de forma sistemática e contínua, tornando-se uma 
ferramenta indispensável para avaliação do status sanitário do 
plantel e sua biosseguridade, avaliação da eficiência de programas 
vacinais utilizados, avaliação do material genético adquirido e 
auxiliar nas tomadas de decisões na busca de soluções para uma 
situação de desafio sanitário. 

O principal objetivo da utilização de técnicas de vigilância e 
monitoramento sanitário dos planteis avícolas é a prevenção da 
introdução e disseminação de certas doenças em lotes comerciais. 
Muitas destas técnicas e procedimentos estão descritas no PNSA 
(Plano Nacional de Sanidade Avícola), um programa de prevenção e 
controle de doenças de interesse econômico. Os agentes 
monitorados pelo PNSA são: Mycoplasma gallisepticum, M. 
synoviae, Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella 
Enteritidis e Salmonella Typhimurium, os vírus altamente virulentos 
da Doença de Newcastle (VVND) e Influenza Aviária (IA). 

Este conceito deve ser aplicado para monitoramento ou 
diagnóstico de outros agentes endêmicos, causadores de doenças e 
prejuízos econômicos, que tendem a persistir nas granjas de frangos 
de corte. Neste grupo estão incluídos os agentes causais da Doença 
de Gumboro (DIB), Anemia das Galinhas (CAV), Bronquite 
infecciosa (BI); Metapneumovírus aviário (APV), Doença de Marek e 
Coccidiose, entre outros. 

 

Principais desafios nas granjas de frangos de 
corte 

Os principais desafios à saúde dos plantéis de frangos de 
corte podem ser divididos em três categorias distintas (SESTI, 
2004): 
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Patógenos que afetam somente as aves 

Causam perdas na produtividade 

 

Bactérias 

 Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae; 

 Salmonella Gallinarum e Salmonella Pulorum; 

 Escherichia coli; 

 Clostridium sp.; 

 Ornithobacterium rhinotracheale; 

 Staphylococcus aureus. 

 

Vírus 

 Vírus da Bronquite Infecciosa; 

 Vírus da Anemia Infecciosa; 

 Vírus da Doença de Gumboro; 

 Vírus da Doença de Marek; 

 Vírus da Bouba aviária; 

 Vírus da Laringotraqueíte infecciosa; 

 Reovírus; 

 Metapneumovírus aviário; 

 Adenovírus tipo I. 

 

Endoparasitas (Protozoários) 

 Coccidiose: Eimeria acervulina, Eimeria máxima, Eimeria tenella. 

 

Fungos 

 Aspergillus fumigatus. 
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Patógenos que infectam aves e humanos  

São zoonoses e também causam perdas de produtividade. 

 

Bactérias 

 Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium (normalmente 
causam doença em humanos, mas algumas cepas destas 
salmonelas são patogênicas também para as aves. 

 Listeria monocytogenes (causa doença em aves e humanos). 

 Brachyspira pilosicoli (causa problemas entéricos no homem e em 
frangos de corte). 

 

Vírus 

 Vírus da Doença de Newcastle.  

 Influenza Aviária.  

 

Patógenos que infectam somente humanos 

São zoonoses, não causando problemas nos frangos, os 
quais são hospedeiros e ou carreadores. 

 

Bactérias 

 Escherichia coli 0157:H7. 

 Arcobacter bultzleri. 

 Campilobacter jejuni e Campilobacter coli. 

 Salmonella sp. (Hadar, Agona, Heidelberg, Infantis, etc).  

  

Programa básico de monitoria laboratorial 

Garantir que a produção não tenha influência negativa por 
desafios sanitários e que os índices produtivos atinjam os patamares 
esperados pela empresa, podem ser obtidos através do 
estabelecimento de um bom programa de monitoria laboratorial. 
Esta monitoria sanitária se aplica tanto a granjas de matrizes, como 
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a granja de frangos de corte e incubatórios, cujo objetivo final é 
maximizar os índices produtivos. 

A avaliação da qualidade do incubatório pode ser realizada 
através da quantificação da população microbiana presente nos 
diversos ambientes. Isso pode ser feito através da exposição de 
placas contendo meios de cultura para fungos e bactérias. Esta tem 
importância especial porque passa a ser um atestado de qualidade 
microbiológica do pintinho. Para que as aves possam expressar seu 
potencial genético e produtivo elas devem estar dentro de padrões 
não só de nutrição, genética, manejo e ambiente, mas também 
microbiológico desde o primeiro dia de vida.  

A monitoria microbiológica no incubatório pode ser realizada 
de diferentes formas: através de suabes dos equipamentos e 
instalações, análise da penugem, análise de resíduos, cultura de 
pulmão e exposição de placas.  

Esta última provavelmente é a mais utilizada pelo seu 
equilíbrio entre eficiência, simplicidade e custos. Embora não seja 
uma técnica extremante precisa, os seus resultados nos dão 
indicações muito boas da qualidade microbiológica dos pintinhos.  

A finalidade da técnica de exposição de placas é avaliar o 
grau de contaminação do ambiente e das aves pelo crescimento de 
microorganismos.  

 Baseado no número de colônias estima-se o nível de 
contaminação do incubatório, Tabela 1, que por consequência 
traduz o risco microbiológico que as aves estão sendo expostas.  

 

Tabela 1. Tabela de Sadler, citado por Di Fabio (1990) 

Classificação N° médio de colônias de 
Bactérias 

N° médio de colônias de 
Fungos 

Excelente 0-10 0 

BBoomm  11-25 1-3 

Médio 26-46 4-6 

Ruim 47-66 7-10 

Muito ruim 67-86 11-12 

Péssimo + de 87 + de 13 
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A experiência que se tem com esse teste é que dificilmente 
um incubatório apresentará um crescimento zero de colônias, 
quando submetido ao teste. Entretanto, os índices de produtividade 
do incubatório, serão a referência para a interpretação dos 
resultados. Outro teste como o exame bacteriológico da penugem 
dos nascedouros, pode ser realizado. Também é interessante que 
faça exame bacteriológico da água que abastece o incubatório. 
(Back, A. 2007). 

Programas simples de monitoramento da qualidade da 
progênie de lotes de matrizes são recomendados, os principais 
parâmetros a serem monitorados são contaminações por 
micoplasmas e salmonelas. 

Problemas isolados relacionados a lotes específicos de 
matrizes ou determinadas granjas podem ser identificados através 
do monitoramento. (necropsia, microbiologia, sorologia e histologia). 

Para estabelecermos um bom programa de monitoria 
laboratorial devemos conhecer o histórico da granja, prevalência do 
agente na região, cepas vacinais utilizadas. 

No Quadro 2, estão relacionadas as monitorias nas 
diferentes fases de criação de frangos de corte. 

 

Quadro 2. Frangos de Corte: monitorias sugeridas, idades e amostras 

Idade Amostras Objetivo Testes 

Alojamento 
Soros 

Suabe de arrasto, 
propé cama, e aves 

- Identificar lotes livres para 
MG, MS e salmonela 

- Avaliar nível de anticorpos 
maternos IBD/CAV 

- Identificar se os lotes 
alojados estão livres de 

salmonela 

SAR MG, MS e 
salmonela 

ELISA IBD/CAV 
Isolamento 
bacteriano 

10 a 14 dias 
antes do abate 

Suabe de arrasto, 
propés, cama, fezes 
e suabe de cloaca 

- Identificar se os lotes estão 
livres de salmonela 

Isolamento 
bacteriano 

Ao abate Soros 

- Identificar desafios durante 
a criação 

- Avaliar o programa vacinal 
- Avaliar nível de anticorpos 
para IBV, IBD, APV, CAV 

Elisa para IBV, 
IBD, APV, CAV 

IBV = Bronquite Infecciosa            APV = Metapneumovírus Aviário 
IBD = Doença de Gumboro           CAV = Anemia das Galinhas 
MG =  Mycoplasma gallisepticum   MS =  Mycoplasma synoviae  
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Em frangos de corte também é importante à avaliação da 
integridade do sistema imune (timo e bursa de Fabrícius) e 
integridade Intestinal. 

Diferentes cepas vacinais causam maior ou menor grau de 
depleção linfóide nas Bursas de Fabrícius. Estudos histopatológicos 
aliados ao perfil sorológico podem ser úteis para avaliação do 
programa vacinal. 

Em casos de desafios pelo vírus da IBD, a biologia 
molecular é uma ferramenta indispensável para caracterização 
genotípica da cepa envolvida.  

Nas fases: inicial, crescimento e final é recomendada à 
avaliação da qualidade intestinal das aves, onde são observadas 
alterações intestinais, presença de enterites, parasitas, coccidioses. 
Inúmeros fatores infecciosos e não infecciosos podem alterar a 
integridade intestinal comprometendo o processo digestivo, 
reduzindo a performance.  

No Quadro 3 destaca-se alguns fatores que afetam a 
integridade intestinal. 

 
Quadro 3. Principais injúrias que acometem a mucosa intestinal 

Injuria Agente 

Duodenite com hiperemia Micotoxinas 

 

Enterite ulcerativa ou necrótica 

Clostridium perfringes 

Clostridium colinum 

Verminoses Ascaridia galli, Taenia spp, 

Heterakis spp.; Capillaria spp. 

Coccidioses E. acervulina; E. máxima 

E. tenella; E. necatrix 

Enterite catarral Fatores antiqualitativos (tanino), E. coli, 
Clostridium spp; Salmonella spp. 

Viroses Reovírus, Coronavírus, Astrovírus 

Aumento processo de extrusão celular Jejum 
Adaptado de Maiorka, 2004. 
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A vigilância sanitária é geralmente mais intensificada em 
lotes de matrizes do que em frangos de corte. Na recria, os 
procedimentos são mais dirigidos para avaliação de programas 
vacinal e diagnóstico de organismos endêmicos comuns que 
persistem normalmente nas granjas. 

Sistemas simples de monitoramento de rotina da progênie 
de lotes de matrizes são recomendados em base trimestral. 

Os principais parâmetros a serem monitorados são 
contaminações por Mycoplasma e Salmonella, contagens 
bacterianas e fúngicas. 

Problemas isolados relacionados a lotes específicos de 
matrizes ou determinadas granjas podem ser identificados através 
do monitoramento. (microbiologia, sorologia, histologia, necropsia). 

Em matrizes de corte, segundo o PNSA, é preconizada a 
monitoria obrigatória para Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma 
synoviae, Salmonella Gallinarum, Salmonella Pullorum, Salmonella 
Enteritidis e Salmonella Typhimurium. No Quadro 4, destacam-se as 
principais monitorias em matrizes de corte. 

 

Quadro 4. Matrizes de Corte: monitorias sugeridas, idade e amostras. 

Idade Amostras Objetivo 

Antes do 
recebimento 
(2 semanas) 

Suabes das instalações e 
equipamentos. 

Certificar-se que as 
instalações estão livres de 

salmonela 

 
Dia do 

Recebimento 

Forro de caixa 
Aves vivas e mortas 

Certificar-se de que as aves 
estão livres ou não de 

salmonela no recebimento 

10-12 semanas 
Aves, fezes, suabe de cloaca ou de 
cama, propé, amostra de cama e 

soro 

Avaliar se no período de 
inicial recria as aves estão 
livres ou se contaminaram 

18-19 semanas 
Aves, fezes, suabe de cloaca ou de 
cama, propé, amostra de cama e 

soro 

Avaliar as condições das 
aves antes da transferência 

25-30 semanas 

Aves, fezes, suabe de cloaca ou de 
cama, propé, amostra de cama, 

ovos, resíduo de incubação, pintos 
de um dia e soro 

Avaliar condições de início 
de produção passando pelo 

estresse de pico 

40 semanas 

Aves, fezes, suabe de cloaca ou de 
cama, propé, amostra de cama, 

ovos, resíduo de incubação, pintos 
de um dia e soro 

Avaliar se todo o programa 
de controle de salmonela 
está garantindo progênie 

livre 
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50 semanas 

Aves, fezes, suabe de cloaca ou de 
cama, propé, amostra de cama, 

ovos, resíduo de incubação, pintos 
de um dia e soro 

Avaliar se todo o programa 
de controle de salmonela 
está garantindo progênie 

livre 

60 semanas 

Aves, fezes, suabe de cloaca ou de 
cama, propé, amostra de cama, 

ovos, resíduo de incubação, pintos 
de um dia e soro 

Avaliar se todo o programa 
de controle de salmonela 
está garantindo progênie 

livre 

Back, et al, 2006 

 

Necropsia  

Para estabelecer um diagnóstico preciso, muitas vezes, 
encontramos dificuldades, tendo como base apenas o histórico 
observado na granja, a sintomatologia clínica e os achados de 
necropsia. Em muitas situações é necessário recorrer ao apoio de 
certas análises laboratoriais para que possamos estabelecer um 
diagnóstico correto de uma determinada doença. 

Através da necropsia todos os órgãos e estruturas da ave 
devem ser observados de forma crítica e técnica. Não há um 
método universal para realização de necropsia em aves.  

Em medicina veterinária muitas vezes o exame de necropsia 
é negligenciado. Esta técnica se bem executada poderá auxiliar na 
confirmação ou não da suspeita clínica. 

Através da necropsia, podemos coletar amostras de tecidos 
para os exames sorológicos, bacteriológicos, virológicos, 
parasitológicos e toxicológicos. 

Na Figura 1, descrevemos sucintamente a técnica de 
necropsia rotineiramente utilizada em avicultura. 
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Figura 1. Técnica necropsia avicultura 

 

 Sempre utilizar luvas para procedimentos. 

 Depositar a carcaça em decúbito dorsal. 

 Cortar a pele entre o corpo e as coxas. 

 Desarticular as pernas no nível da articulação coxo-femural (observar a 
cabeça do fêmur). 

 Cortar a pele abaixo da ponta do esterno, rebatendo-a para frente, 
descobrindo o peito. 

 Cortar longitudinalmente a pele do pescoço até abaixo da mandíbula, 
descobrindo a região cervical anterior. 

 Abrir a região tóraco-abdominal; lateralmente, cortando as costelas de ambos 
os lados. 

 Centralmente, seccionando-se a musculatura do peito e osso esterno 
longitudinalmente; são uma boa forma de se observar os sacos aéreos 
intactos. 

Com fins didáticos podemos observar a seguinte sequência 
ao realizar a necropsia e coleta de material para exames 
laboratoriais. 

 Exame da cabeça. 

 Boca e língua. 

 Traquéia e esôfago. 
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 Timo. 

 Sacos aéreos toráxicos e abdominais. 

 Exame saco pericárdico. 

 Coração. 

 Fígado. 

 Proventrículo. 

 Moela. 

 Baço. 

 Duodeno, jejuno e íleo. 

 Ceco. 

 Gordura abdominal. 

 Exame do sistema reprodutivo. 

 Rin. 

 Bolsa de Fabricius. 

 Reto. 

 Exame sistema nervoso periférico e medula óssea. 

 

Coleta e envio de material para laboratório 

 

Amostragem 

A amostragem de material coletado deve ser suficiente para 
que permita uma correta interpretação dos resultados obtidos. O tipo 
de material a ser coletado também depende da suspeita clínica 
observada no campo.  

Havendo a possibilidade, o envio de aves vivas é 
interessante ao patologista, assim poderá constatar o alegado pelo 
cliente, além de que terá a certeza da qualidade do material colhido 
quanto à assepsia e correta conservação. 

Aves mortas devem ser embaladas uma a uma em sacos 
plásticos, acondicionadas em caixas de isopor contendo bastante 
gelo.  
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Principais grupos de exames laboratoriais disponibilizados 
em avicultura: 

 Bacteriológico. 

 Micológico. 

 Sorológico. 

 Virológico. 

 Parasitológico (protozoários, helmintos, ácaros e piolhos). 

 Histopatológico. 

 Biologia Molecular. 

 Físico-químico e bromatológico (resíduos e micotoxinas). 

Para cada análise laboratorial procedimentos específicos 
devem ser adotados quanto à coleta (tipo de material), 
acondicionamento (refrigeração, modo de fixação), tempo de envio 
ao laboratório. Cuidados estes que colaboram muito para a 
obtenção de um resultado confiável. 

 

Exame microbiológico 

O exame bacteriológico é muito importante para detecção e 
identificação de agentes bacterianos que estejam causando 
doenças nas aves, ou simplesmente como teste de monitoria para 
avaliar a presença de determinado agente bacteriano no lote, 
exemplo controle de salmonelas. 

O diagnóstico bacteriológico e micológico geralmente segue 
os seguintes passos que na maioria das vezes são combinados para 
reduzir o tempo de identificação do agente: 

 Visualização direta. 

 Plaqueamento direto. 

 Cultivo em caldos (direto, pré-enriquecimento, enriquecimento 
seletivo). 

 Plaqueamento em meios sólidos seletivos e não seletivos. 

 Métodos de coloração. 

 Caracterização da espécie (provas bioquímicas e antigências). 
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Cuidados para coleta de amostras microbiológicas 

O diagnóstico microbiológico deverá sempre ser precedido 
de uma suspeita clínica. O material ideal para isolamento 
microbiológico são aves vivas, exibindo vários estágios da doença 
ou aves recém-mortas, refrigeradas. Todo o material deverá vir 
acompanhado do histórico clínico, o mais detalhado possível, todo o 
tratamento utilizado deverá estar descrito no histórico. 

 

Exame sorológico 

Para o uso das técnicas sorológicas temos que conhecer a 
precisão dos testes e o grau de confiabilidade dos mesmos. Outro 
fator importante nas provas diagnósticas é a repetibilidade do teste.  

As características ao se eleger um teste diagnóstico são 
observadas na Figura 2, merecendo destaque a sensibilidade e 
especificidade do teste de eleição. 

 

Figura 2. Características a serem observadas ao eleger um teste sorológico 

      

 Precisão: é a propriedade do teste em definir uma amostra como 

positiva ou negativa nos termos de sensibilidade e especificidade. 

 Sensibilidade: é a capacidade de um teste em detectar mínimas 

quantidades de anticorpos em uma amostra. 
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 Especificidade: é a capacidade de um teste em detectar anticorpos 

contra um agente específicas (único), sem a ocorrência reações 
cruzadas e sem falso-positivas. 

 Repetibilidade: é a capacidade de um teste sorológico dar 

resultados constantes para a mesma amostra em provas repetidas. 

Dentre os exames laboratoriais em avicultura, os exames 
sorológicos são os mais utilizados, devido a sua rápida 
executabilidade e fácil reprodutibilidade, dentre os objetivos da 
monitoria sorológica podemos destacar: 

 Vigilância epidemiológica de doenças de importância sanitária 
estratégica. 

 Monitoria de programas vacinais. 

 Status sanitários dos plantéis. 

 Controle de zoonoses. 

 Certificação de propriedades ou áreas livres. 

 Avaliar imunidade maternal. 

 Avaliar imunocompetência das aves. 

 Avaliar biosseguridade, desinfecção. 

 Detectar infecção no plantel (desafios). 

 

Provas sorológicas utilizadas em avicultura 

 Soroaglutinação rápida em placa – SAR. 

 Soroaglutinação lenta em tubo – SAL. 

 Imunodifusão em ágar gel – AGP. 

 Inibição da hemoaglutinação – HI. 

 Ensaio imunoenzimático – ELISA. 
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Principais enfermidades avícolas monitoradas 
através do teste sorológico de ELISA 

 

ELISA Indireto 

 Doença de Gumboro – IBD. 

 Doença de Newcastle – DNC. 

 Bronquite Infecciosa – IBV. 

 Mycoplasma Gallisepticum – Mg. 

 Mycoplasma synoviae – Ms. 

 Mycoplasma meleagridis – Mm. 

 Encefalomielite avíária – EA. 

 Influenza aviária – IA. 

 Metapneumivírus aviário – APV. 

 Laringotraqueíte Infecciosa – ILT. 

 

ELISA competitivo 

 Anemia das Galinhas – CAV. 

 

Prova de soroaglutinação rápida (SAR) 

A soroaglutinação Rápida é o teste de triagem mais 
realizado como procedimento sorológico inicial para aferir o status 
sanitário de plantéis avícolas. A SAR é uma prova simples, dotada 
de grande sensibilidade para detecção dos anticorpos, porém, 
requer de especificidade quanto à identificação do agente. Este 
teste detecta principalmente anticorpos do tipo IgM, que a aparecem 
3-5 dias após o início da infecção e que persistem por 70 a 80 dias 
(NASCIMENTO, 2000).  

Por muitos anos a SAR, tem fornecido à indústria avícola 
uma prova barata, rápida e efetiva para o “screening” ou 
levantamento geral de infecções pelo Mycoplasma gallisepticum, 
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Mycoplasma synoviae, Mycoplasma meleagridis e Salmonella 
Pullorum/Gallinarum. 

Devido à natureza da prova de SAR, é muito importante que 
a mesma seja realizada cuidadosamente, seguindo as instruções do 
fabricante e os resultados devem ser interpretados no contexto de 
uma prova “genérica” dos plantéis avícolas, ou seja, se não forem 
observadas reações de aglutinação pode ser dado o diagnóstico 
“negativo” sem a necessidade de realização de provas 
complementares. Se forem observadas reações de aglutinação, 
testes adicionais como a inibição da hemaglutinação (HI), o teste de 
Elisa, prova de biologia molecular (PCR), e o isolamento do agente, 
serão requeridos para confirmação do diagnóstico positivo. 

Em condições normais, o índice de reações inespecíficas é 
baixo. Entretanto, estas ocasionalmente podem ser observadas, as 
quais podem ser decorrentes de diversos fatores ou circunstâncias. 
Algumas destas causas são: 

 Contaminação do soro.  

 Armazenamento prolongado do soro a 4°C.  

 Congelamento do soro antes de sua utilização. 

 Atividade antigamaglobulina do soro. 

 Presença de soro suíno no antígeno. 

 Infecção estafilocócica. 

 Exposição do plantel a alguma vacina em período anterior à 
realização da prova. 

 Uso de vacinas inativadas e bacterinas. 

 

Quantidade e qualidade da amostra em sorologia 

A qualidade da amostra reflete diretamente no resultado do 
teste sorológico. Descartar amostras hemolizadas, lipêmicas ou 
contaminadas (amostras turvas ou apresentando mau cheiro). 

Recomenda-se que após a coleta das amostras, separar os 
soros dentro de 24 horas. Evitar que o soro fique estocado na 
geladeira por mais de 3-5 dias. No caso de SAR nunca congelar o 
soro. Somente congelar amostras de soros destinados ao teste 
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ELISA e HI. Evitar congelamento-descongelamento das amostras 
(máximo 3-5 vezes). 

 

Número de amostras 

O número de amostras a serem coletadas, depende 
diretamente da prevalência do agente ou da taxa de incidência do 
agente na população em estudo. Esta deve ser estabelecida de 
acordo com o grau de confiabilidade desejada. Segundo Beal 1975 
(Tabela 2), quanto maior for o nível de confiança utilizado, maior 
será a precisão da amostra.  

 

Tabela 2. Número de amostras a testar com 95% de confiabilidade que a doença 
será detectada se presente 

Tamanho da 
população 

ou lote 

Níveis de prevalência da enfermidade na população/lote 
95% de confiabilidade 

50% 25% 15% 10% 5% 1% 

50 5 10 16 22 35 50 
100 5 10 17 25 45 96 
500 5 11 19 28 56 225 

1000 5 11 19 29 57 258 
5.000 5 11 19 29 59 290 

10.000 5 11 19 29 59 294 

Adaptado de Beal, 1975. 

 

Exame histopatológico  

Dentre os vários exames laboratoriais disponibilizados em 
laboratórios de patologias aviárias, podemos destacar que o exame 
histopatológico, este se constitui em um elemento de suporte ao 
veterinário de campo, quer de forma isolada ou como parte de 
outros métodos diagnósticos investigativos para determinadas 
patologias.  

Os fragmentos de tecido devem ser coletados e fixados o 
mais rapidamente possível após a morte ou sacrifício. A autólise, 
normalmente tem seu início logo após a morte e tende a ser mais 
rápido em alguns órgãos, como por exemplo: sistema nervoso 
central e intestino.  
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O Quadro 5 abaixo tem como objetivo auxiliar o médico 
veterinário ou técnico de campo a realizar a coleta de material de 
forma correta e segura. 

 
Quadro 5. Coleta de material para histopatologia das principais doenças das aves 

Enfermidade 
Material para 

coleta 
Características 

histopatológicas das lesões 

Grau 
significado 

lesões 

Anemia Infecciosa 
Timo, fígado, 
baço, bolsa e 
medula óssea 

Depleção órgãos linfóides 
Hipoplasia celular da medula 

óssea 

+ 
+++ 

Bouba Aviária 
Lesões 

cutâneas e 
diftéricas 

Inclusões intracitoplasmáticas 
das células da camada 
espinhosa do epitélio 

 
++++ 

Bronquite 
Infecciosa 

Traquéia, 
pulmão, rim 

Traqueíte com edema e 
infiltrado 

+ 

Doença de 
Gumboro 

Bolsa, timo e 
baço 

Depleção,necrose, infiltrados 
na BF, depleção no timo e 

baço 

 
+++ 

 

Doença de 
Newcastle 

Traquéia, 
pulmão, SNC, 

intestino, 
pâncreas, 
tonsilas 

DNCVV, encefalite não 
supurada, lesões 

hemorrágicas no digestivo e 
respiratório 

 
+ + 

Doença de Marek 
Ciático, órgãos 

com lesões 

Infiltrado de linfoblastos e 
linfócitos nos órgãos e nervos 

periféricos 
+++ 

 
Encefalomielite 

SNC, moela, 
pâncreas, pró-

ventrículo, 
fígado e coração 

Cromatólise central de 
neurônios, satelitismo, gliose 

nodular difusa, vasculite e 
perivasculite não purulenta 

intensa. Hiperplasia 
mononuclear. 

 
 

++++ 

Hepatite 
Corpúsculo de 

Inclusão 
Fígado 

Hepatite necrótica. Inclusões 
intranucleares nos 

hepatócitos 
++++ 

Influenza Aviária 

Traquéia, 
pulmão, SNC, 

intestino, 
lesões... 

Encefalite, pneumonia e 
enterite hemorrágica 

++ 

Laringotraqueíte 
Traquéia e 

pulmão 

Laringite e traqueíte 
hemorrágica. Inclusões 

intranucleares no epitélio 
traqueal 

 
++++ 

Leucose Aviária 
 

Órgãos com 
lesões 

Infiltrados de células blásticas 
neoplásicas (limfoblastos ou 

mieloblastos) 

 
++++ 
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Pneumovirose 
 

Traquéia e 
pulmão 

 
Pneumonia difusa 

 
+ 

Síndrome da 
Queda de Postura 

(EDS) 

 
Ovário, oviduto, 

útero 
Salpingite _ 

Botulismo 
 

Intestino, 
inglúvio 

Ausência de lesões 
macroscópicas 

_ 

Colibacilose 
 

Órgãos 
lesionados 

Processos inflamatórios 
_ 
 

Cólera Aviária 
 

Pulmão, fígado, 
coração 

Lesões necróticas com 
reação inflamatória 

++ 

Enterite necrótica 
(C. perfringes) 

 
Intestino, fígado 

Necrose das vilosidades 
intestinais. Bastonetes na luz 

intestinal 
+++ 

Micoplasmose 
M.synoviae , 

M. gallisepticum 

Traquéia, 
pulmão, 

articulação 

Infiltrado nos órgãos 
respiratórios, sinovite e 

artrites 

 
++ 

Salmonelose 
S. Gallinarum 

Fígado, baço, 
coração, ceco 

Necrose coagulativa focal, 
baço, fígado e miocárdio 

 
++ 

Aspergilose 
Pulmão, 

traquéia SNC, 
olho 

Granuloma com centro 
necrótico e presença de hifas 

e micélios 

 
+ + + 

Coccidiose Intestino 
Enterite, formas assexuadas 

nos enterócitos 
 

+ + + + 

Criptosporidiose 
 

Intestino, bolsa 
de Fabrícuis 

Edema da Bolsa, 
criptosporídios aderidos na 

borda livre das células 
epiteliais 

+ + + + 

Encefalomalácia SNC 
Desmienilização, espongiose 

na substância branca do 
tecido nervoso 

+ + 

Histomoníase Fígado e ceco 
Hepatite, tiflite necrótica. 

Reação inflamatória. 
Protozoários no tecido lesado 

 
+ + ++ 

Micotoxicose 
(aflatoxicose) 

 
Fígado, rins, 

lesões 

Hepatite necrótica, 
degeneração celular, 

cariomegalia dos hepatócitos 

 
+ + 

Osteomielite 
 

Osso lesionado 
Inflamação e necrose da 

medula óssea 
 

+ + 
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Raquitismo Osso lesionado 

Ausência de formação da 
substância osteóide, 

cartilagem. Aumento da zona 
de crescimento ósseo 

 
+ 

Fonte: Freitas, E. & Soncini, R. 2010 
Interpretação 
+       Nenhum significado 
++     Baixo auxilio no diagnóstico 
+++   Moderado auxílio no diagnóstico 
++++ Lesão patognomônica 

 

Reação da polimerase em cadeia (PCR) 

As metodologias de análise moleculares tem cada vez mais 
ocupadas espaço na área de diagnóstico de doenças de aves, por 
oferecerem excelentes ferramentas laboratoriais de alta 
sensibilidade e importante aplicabilidade na caracterização e 
tipificação de agentes infecciosos. 

As técnicas moleculares de diagnóstico se baseiam na 
detecção e na análise de sequências de genomas e os produtos da 
expressão de genes, permitindo uma detalhada e precisa 
caracterização e diferenciação de microrganismos nem sempre 
possível com técnicas de diagnóstico as sorológicas ou de 
isolamento do agente infeccioso. Os métodos moleculares 
trouxeram grandes avanços no diagnóstico de novas variantes de 
agentes infecciosos, na identificação de determinantes de para a 
diferenciação entre agentes não patogênicos e patogênicos, 
análises da evolução e distribuição geográfica e temporal de 
patógenos causadores de importantes doenças. 

A análise de PCR diminui o tempo de identificação e 
detecção, de dias para poucos horas, auxiliando as análise de rotina 
de laboratório e a indústria, facilitando também a detecção de 
organismos não adaptados ao cultivo convencional. 

 

Diagnósticos moleculares: PCR e PCR em tempo real  

A técnica de diagnóstico por PCR (reação de polimerase em 
cadeia) ou RT-PCR (transcrição reversa de genomas RNA e PCR) 
já é amplamente utilizada para diagnóstico de vírus e bactérias.  

O teste se baseia na amplificação de cópias do genoma e 
tem como vantagem permitir o diagnóstico muito mais rápido do que 
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o diagnóstico por isolamento ou cultivo do microrganismo. As suas 
vantagens são muitas, por permitir o rápido diagnóstico de 
microorganismos de mais demorado isolamento e identificação 
através de técnicas clássicas de virologia ou bacteriologia 
(isolamento, tipificação sorológica) e por não haver sequer a 
necessidade de que o vírus a ser identificado esteja viável. Mesmo 
amostras de vírus inativado ou tecidos fixados têm sido relatados 
como material viável para diagnóstico.  

O diagnóstico por PCR, por não requerer necessariamente o 
cultivo dos microrganismos, reduz riscos de biossegurança na 
manipulação de agentes infecciosos, especialmente no caso de 
agentes exóticos, a exemplo dos vírus de influenza e Newcastle 
patogênicos. (BENTRANO, 2011). 

 

Principais Microrganismos Diagnósticados pela PCR em 
avicultura  

 Vírus da Anemia Infecciosa das Galinhas – (CAV). 

 Vírus da Bronquite Infecciosa – (IBV). 

 Coronavirus entérico. 

 Vírus da Doença de Gumboro – (IBDV). 

 Metapneumovirus aviário em Tipo A ou B. 

 Laringotraqueíte – (ILTV). 

 Reovírus. 

 Mycoplasma gallisepticum - (MG).  

 Mycoplasma gallisepticum - cepa F (MG-F).  

 Mycoplasma synoviae - (MS).  

 Pasteurella multocida. 

 Salmonella spp. 
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Conclusão 

Para obtermos sucesso no gerenciamento da saúde das 
aves, a monitoria laboratorial, sem dúvida, é uma importante 
ferramenta para o controle sanitário das aves, podendo, dessa 
forma, sinalizar um possível problema que possa vir acarretar 
perdas como mortalidade ou diminuição de performance dos lotes. 

Mais importante do que o teste laboratorial realizado, está à 
capacidade de interpretação dos resultados obtidos. Através da 
interação entre sinais clínicos, achados de necropsia e resultados 
das análises laboratoriais, poderemos tomar decisões sanitárias 
eficazes, que resultarão na resolução ou prevenção do problema. 

Em uma atividade tão dinâmica como a avicultura industrial, 
as decisões técnicas sanitárias devem ser tomadas baseadas em 
critérios objetivos.  

A monitoria sanitária tem como objetivo fundamental 
contribuir na prevenção e controle de doenças nos planteis avícolas. 
Portanto é essencial para detectar de forma fácil, oportuna, 
econômica e prática, a presença de desafios sanitários nos lotes.  

Ao optarmos por um método diagnóstico devemos ter 
sempre em mente a rapidez e confiabilidade na obtenção dos 
resultados. Não podemos esquecer a relação custo/beneficio do 
teste diagnóstico de eleição. 
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Introduction 

Today’s commercial broiler is the fastest growing and most 
efficient birds ever produced. However, this potential may only be 
achieved via the provision of adequate physical, nutritional, and 
immunological environments. As such, optimal performance requires 
the combined efforts of all segments of the production cycle. Though 
placing calorific value upon nutritional components is more direct, 
non-nutritional and immunological factors also have an impact upon 
caloric efficiency and FCR of growing broilers.  

Perturbations in FCR may be attributable to numerous 
dietary and environmental causes. Reduced nutrient consumption 
and/or diversion to expenditures not related to tissue accretion will 
elevate FCR and reduce caloric efficiency. Though the number of 
variables so impacting FCR is high, they can be grouped to ease the 
application process. A model relating practical aspects is as follows: 

 

ENERGY & NUTRIENTS REQUIRED FOR PERFORMANCE 

  =  +  MAINTENANCE  +  MANAGEMENT  +  TISSUE GAIN  

 

 

 

 

 

BMR 
ACTIVITY & 
SUBSTRATE  
    EFFICIENCY 
STRESS 
  TEMPERATURE 
  IMMUNE 
  FEAR 

SUBSTRATE  
  EFFICIENCY 

HOUSING 
NUTRITION 
HEALTH 
HUSBANDRY 
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The maintenance (M), management (MGT) and tissue gain 
(TG) terms are interactive and multifaceted; however, this does not 
preclude their quantitative measure or producer influence to enhance 
both the rate and efficiency of production. Terms are written as + to 
reflect the fact that each is a variable and should be viewed with the.  
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Potential to enhance or harm performance. Tissue gain is 
written after maintenance and management to reflect that these 
components will generally be satisfied prior to tissue accretion. As 
such elevation in bird maintenance needs, or poor management, will 
divert nutrients away from growth. Growth will be adversely impacted 
in either case, unless offset by increased feed intake while FCR may 
be elevated independently of feed intake. 

From an energetics vantage, the maintenance fraction 
nested within overall ME consumption may be partitioned into the 
major classes of BMR and activity + waste heat associated with 
substrate oxidation and stress. Maintenance in a good growing 
environment is about 28-32% of ME consumption throughout the 
production cycle. Maintenance cost may be further partitioned into 
about ½ BMR and ½ physical activity under good growing conditions 
where stress is minimized. Energy expenditures attributable to 
various stresses, such as immune challenge, add to maintenance 
energy cost. 
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Figure 1. Consumed ME partitioned, maintenance energy, BMR, activity 

 

Environment 

Quantitative understanding of broiler energy requirement is 
not complete without consideration of the environment. Ambient 
temperatures (AT) has a significant impact upon bird energy 
expenditure. Indeed, it is well documented that both bird body size 
and AT impact broiler performance (Koh and Macleod, 1999). This 
can make final bird partitioning of consumed energy into 
maintenance, activity and tissue accretion components uncertain, 
even though such utilizations account for the bulk of absorbed 
energy use (Macleod, 1997). Though considerable information is 
available concerning overall broiler metabolisable energy (ME) need, 
generally less is known regarding the utilization dynamics of the 
aforementioned variables.  

Since complete homeothermy is only achieved after chicks 
generally reach a week of age, stress consequences for the first 
week differ from later periods. Anytime ambient temperature exceeds 
the birds TN zone; heat production, and consequently oxygen 
consumption, are elevated. This occurs as the bird must expend 
energy to generate heat, if cold, or to dissipate heat if too hot. Young 
broilers are most susceptible to cold stress as they have a higher 
surface area per unit weight. Increased susceptibility to heat stress 
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occurs in older birds because the surface area available for heat 
dissipation is reduced. The projected thermoneutral zone midpoint 
temperature, for full fed broilers, declines from a 32.2 C at hatching 
to approximately 24 C for a 2.5 Kg bird (Figure 2). These numbers 
are influenced by a variety of factors including body composition, 
altitude, ventilation rate (air velocity), ration consumption and 
composition as well as relative humidity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Estimated thermoneutral ambient temperatures for birds of various ages 
housed at 40-70% relative under minimized stress conditions 

 

Any time the bird is exposed to ambient temperature 
deviations from the thermoneutral zone, management and housing 
alterations should be considered. Failure to do so will force the bird 
to adjust, and such adjustments are usually at the expense of feed 
conversion and/or growth rate. Figure 3 illustrates the caloric cost on 
bird maintenance needs that can be associated with ambient 
temperature deviations above and below the birds zone of 
thermoneutrality. 
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Effective caloric value 

The general classification of energy implies homogeneity of 
purpose and interchangeability of functionality. Energy may indeed 
change form to accommodate the many varied functions associated 
with broiler growth and maintenance. However, it is imperative that 
the uniqueness of source and purpose be recognized in terms of 
ability to satisfy specific metabolic need. For example, final energy 
value as retained tissue is not necessarily reflective of ME 
consumption. Indeed, feeding equal quantities of ME energy as 
carbohydrate, protein and lipid can result in marked differences in 
actual energy gain. This occurs as the heat increment associated 
with substrate utilization varies with the substrate type and it’s 
metabolic fate. Additionally, the impact of nonnutritive factors as feed 
form (pellets vs. mash), managerial influences (lighting, stocking 
density, ventilation) and ambient temperature on energy expenditure 
for activity and/or maintenance have a marked influence upon final 
energy retention. As a result, the metabolizable energy system may 
lead to unanticipated varying cellular energy/nutrient ratios. The 
amount of dietary MEn available to promote BWT and FCR has been 
defined as the effective caloric value (ECV) of dietary MEn. 
Consequently, ECV has the potential to account for unexpected 
performance variability, and/or to enable nutritionist to better adjust 
rations for specific field application conditions. 
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Figure 3. Caloric expenditure of male-full fed-broilers and birds maintained at body 
weight homeostasis while housed at their projected TN midpoint, note exposing birds 
to either a 2.5 and 5 C AT change, elevates maintenance cost, diverting energy away 
from production 

 

Bird energy retention is the net result of energy inputs minus 
expenditures as excreta and heat increment (Wiernusz and Teeter, 
1991, 1993). The importance of excreta energy to retention is 
reduced when inputs are measured as MEn. Though ration MEn 
value is largely independent of bird sex and age (Sibbald, 1975), its 
utilization for retention is reduced when heat production (HP) is 
elevated. Bird HP is influenced by a myriad of factors including ration 
composition and tissue type synthesized (MacLeod, 1997), 
intermittent lighting (Ohtani and Leeson, 2000), and activity among 
others. Indeed, energy expenditure for activity has been suggested 
to be influenced by nonnutritive factors as feed processing (Jensen 
et al, 1962) and intermittent lighting and stocking density (Wenk and 
van Es, 1976). Failure to account for variations in heat production, 
regardless of source, eventually has the net result of creating an 
uncertain ratio of ingested MEn calories available for tissue accretion 
to dietary protein and other nutrients. The amount of dietary MEn 
available to promote BWT and FCR has been defined as the 
effective caloric value (ECV) of MEn. Under fixed experimental 
conditions, where nonnutritive factors impacting heat production are 
held constant, varying the calorie to protein ratio impacts BWT and 
FCR. One might conversely anticipate that experimental variation of 
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nonnutritive factors, with ration formulation held constant and BWT 
and/or FCR changing, would also impact efficiency of ME use. 
Effective caloric value (ECV) has been suggested as a better 
expression of MEn in that it is based upon a standardized ability to 
achieve a specified BWT and FCR. 

Numerous nonnutritive factors, routinely encountered in the 
production enterprise and well known to impact BWT and/or FCR, 
are generally not considered as variables directly influencing desired 
ration formula. These values, however, would be expected to directly 
influence ECV and their lack of consideration presumably attributable 
to a lack of methodology enabling value quantification. Nonetheless, 
the majority of poultry rations utilized today undergo some type of 
post-mixing processing and production manuals (Cobb Vantress, 
2003) contain many managerial-husbandry recommendations that 
impact BWT and FCR in manners that “takes away” or “adds to” 
consumed ME energy value. Methodology is needed to place caloric 
values on such relationships so that diets may be appropriately 
adjusted. Short of a net energy system development, this 
methodology should enable the general accounting of nonnutritive 
factor influence upon the ECV of ME under standardized conditions. 

Independent of bird energy expenditure for activity, energetic 
efficiency of ME use for tissue gain is dependent upon numerous 
variables. Such efficiency has been shown to vary with substrate 
source for lipogenesis at approximately 75, 84 and 61% for 
carbohydrates, fats and proteins respectively (De Groote, 1969; 
Hoffmann and Schremann, 1971). The high availability of fat ME for 
tissue gain, however, is dependent upon the fat being used for 
lipogenesis (Bossard and Combs, 1961). Utilization of protein for 
tissue energy gain would be expected to be dependent upon the 
biological value of the protein source and should not be constant (De 
Groote, 1973). Indeed, one could summarize that the bird's energetic 
efficiency for protein or any substrate is the net result of partitioning 
consumed substrate energy into maintenance needs as well as 
protein and fat accretion. Utilization of energy from fat, for fat 
deposition, has been suggested as a significant factor influencing 
energy utilization and various means of correcting for this have been 
suggested (DeGroote, 1974). The implication of the correction is to 
utilize a net energy system so that fat is not underestimated nor 
protein overestimated in comparison with carbohydrate sources for 
growing chicks. Such would require development of net energy 
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values for ingredients, simply adjusting ME to ECV may assist in 
making necessary changes without the necessity of a new 
formulization system. 

Studies were conducted within our laboratory to estimate the 
efficiency of metabolizable energy use of varying substrate origin. In 
the first experiment TMEn (Sibbald, 1986) was estimated for gelatin 
(2.52 kcal/g), corn starch (3.95 kcal/g) and corn oil (9.69 kcal/g). In 
the second study ingredients were added on top of the basal (B; 3.36 
kcal/g), basal plus gelatin (BG), basal plus corn starch (BCS) and 
basal plus corn oil (BCO) and fed to chicks for a prolonged feeding 
period with feed intake adjusted daily so that birds receiving 
consumed equivalent quantities of the basal and ingredient energy 
as TMEn. Consumed AMEn and TMEn, due to limit feeding, were 

similar for BG, BCS and BCO. Final body weight and weight gains 
were also similar across the energy supplement groups. However, 
feed efficiency (FE; gain: feed) differed with BCO having the greatest 
value (.41) and B had the lowest (.36) with BG and BCS intermediate 
(.39 and .37). Treatments differed in final carcass weight and 
carcass weight gain when compared to B, but not to each other. 
However, composition differences were noted for energy gain, 
efficiency of gain as well as protein and fat accretion (Table 1). 
Protein gain averaged 79, 104, 97 and 97 grams for the B, BG, BCS 
and BCO groups, respectively, and was only different when 
comparing B to BG, BCS and BCO. Fat gain averaged 22, 33, 61 
and 70 grams for the B, BG, BCS and BCO groups, respectively. 
Even though TME energy consumption was similar for the energy 
supplemented groups, differences were evident with respect to 
energy gain of the carcass. The BCO and BCS group exhibited the 
greatest energy gain (1137 and 1065 kcal/bird) and was 30% and 
16% greater than BG (870 kcal/bird). Energy gained from the 
ingredient declined from 462 kcal/bird for BCO to 183 kcal/bird for 
BG. Consequently, results of this study indicate that rations 
formulated on metabolizable energy do not necessarily predict bird 
energy retention if dietary sources used for lipogenesis vary. 
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Measuring effective caloric value 

An experiment (McKinney, and Teeter. 2004) was conducted 
to establish mathematical relationships between dietary CD, 
expressed as MEn, with broiler growth and FCR under fixed 
managerial and feed form conditions. This enabled the prediction of 
MEn, from bird BWT and FCR combinations as ECV with reference 
to the standardized conditions. Conditions for the experiment typified 
those as described in other studies from this laboratory. Results are 
presented in Figure 4 as a dynamic model relating bird body weight, 
FCR and caloric density. Note that body weight dominated the FCR 
relationship. Though caloric density exhibited significant influence on 
feed conversion, it was much less than bird body weight. 
Nonetheless, efficiency of gain increased steadily with caloric density 
to approximately 3100 Kcal ME/kg, appearing to plateau thereafter.  

 

Table 1. Total energy, energy gain, energy gain due basal, energy gain due 
ingredient, net energetic efficiency and protein and fat gains for birds fed equivalent 
quantities of energy as TMEn 

 Basal B+ gelatin B + 
starch 

B + 
corn oil 

Total energy, kcal/bird 1640.9
c
 1881.4

b
 2082.4

ab
 2133.0

a
 

Total energy gained, kcal/bird 634.1
f
 870.8

w
 1065.6

d
 1137.5

d
 

Energy gain due to basal, kcal/bird 674.5
a
 687.8

a
 687.7

a
 675.4

a
 

Energy gain due ingredient, 
kcal/bird 

 183.1
c
 367.9

b
 462.2

a
 

Net ingredient efficiency, %  0.27
b
 0.52

a
 0.50

a
 

Protein gain
2
 79

b
 104

a
 97

a
 97

a
 

Fat gain
3
, g 22

b
 33

b
 61

a
 70

a
 

a-c
  Means within a row with unlike superscripts differ (P < 0.05). 

d-f
  Means within a row with unlike superscripts differ (P < 0.01). 

 

The impact of caloric density also tended to diminish as bird 
weight increased. Application of these surface relationships was 
made in the second study to convert feed form differences into 
dietary calorific values. The mathematical equation describing the 
relationship illustrated below. This may be applied as an aid to 
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assign relative nutritional values to managerial decisions impacting 
live body weight and FCR. By inserting values into the equation with 
and without the managerial decision, one may estimate the 
“nutritional change” that would be benefited by the response.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figure 4. Calorie-Performance relationships 

 

 

 

 

 

Diet Energy, kcal MEn/kg 

Body weight, g 

ConvFCR
A
 

Cumulative feed conversion ratio 
CD = 7017.65491 + (1.3773 × BWT) – (0.00009006 × BWT

2
) + 

((5.247565 × 10
-8

) × BWT
3
) – (5200.87308 × CFCR) + 

(1566.92696 × CFCR
2
) – (0.75909 × (BWT × CFCR)) 

 
Daily feed conversion ratio

1
 

CD = 4180.202 + (1.667 × BWT) – (0.00029675 × BWT
2
) + 

((1.359715 × 10
-7

) × BWT
3
) – (1408.89875 × DFCR) + 

(272.21113 × DFCR
2
) – (0.37068 × (BWT × DFCR)) 
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ECV application 

Once the predictive methodology for estimating dietary 
calorific value was established, the second study was conducted to 
examine the impact of varying feed form (pellet quality) on calorific 
value. To achieve this, male Cobb 500 chicks were first reared to 31 
days of age and then utilized in a 7-day feed conversion test. The 
five feed form treatments were derived from a single diet and 
incrementally ranged from 20% pellets with 80% pellet fines, to 100 
% pellets and no fines. Unprocessed mash was also included as a 
treatment so that the overall impact of pelleting could be determined. 
Following the 7-day test period body weight gain, feed consumption, 
and feed conversion ratio were determined. The remaining feed in 
each feeder was then sieved and the consumption of pellets and 
pellet fines determined for statistical analysis and modeling. 
Application of study 1 response surfaces, in the second experiment, 
enabled value assignment (as caloric density) to pellet quality and 
consequently to the value of feed processing. Results will be 
discussed first as performance and then as calorific value.  

Pellet quality effects on weight gain and feed to gain ratio are 
presented in Figure 5. Note that regardless of pellet quality, pelleting 
improved both rate and efficiency of gain. In analysis, where the 
results of the pellet treatments were pooled and compared with 
mash, pelleting increased (P < .01) weight gain 6% and improved (P 
< .05) efficiency of gain 5%. Birds that received 100% pellets were 
excluded from the computation to avoid inflating the pelleting effects 
with a practically unattainable pellet quality. Generally, field pellet 
qualities at the feeder are in the 40 to 80% range.  

As the proportion of pellets to pellet fines increased, birds 
gained more weight and did so more efficiently. The responses to 
pellet quality appeared to be biphasic with an intermediate plateau in 
the 40 to 60% pellet quality range. This would suggest there is little 
need to improve pellet quality above 40%, unless it will also be in 
excess of 60 percent. However, keep in mind that if possible, birds 
will selectively consume pellets. Therefore, in all likelihood the more 
aggressive birds would consume mostly pellets leaving the more 
timid birds with pellet fines. Consequently, the proportion of pellets 
and pellet fines consumed could vary from bird to bird.  
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Using the daily results from study1 to enhance precision, the 
body weight and FCR data associated with pelleting were 
transformed into a caloric density. As a test, the 40 to 60% pellet 

quality data were averaged to simulate the approximately 50  10% 
pellet quality achieved in study 1. When this was done, the approach 
predicted 3225 Kcal ME/kg diet, exactly matching the dietary energy 
concentration used in the second study. Consequently, the surface 
relationship was accepted as a methodology to estimate the caloric 
value associated with pellet quality. As such, the data were first 
transformed into dietary caloric density and then examined as 
deviations from the mash diet to produce an estimate of the Kcal/Kg 
added to the non-pelleted mash diet.  

Calorific estimates of pelleting and pellet quality are 
displayed in Figure 6. Note that as pellet quality increases, the 
apparent caloric value of the diet becomes greater. Considering 
proposed modes of action suggests that as pellet quality increases, 
either the bird expends less energy for consumption or the 
bioavailabililty of nutrients and/or energy increases. Regarding this 
latter point, most reported literature examining pelleting effects on 
digestibility indicate that pelleting does not greatly impact nutrient 
bioavailabililty. In that respect, increasing pellet quality may be 
viewed as decreasing bird activity associated with feed consumption, 
thereby diverting calories from activity to tissue accretion (Jensen et 
al. 1962). In this study energy sparing attributable to pelleting peaked 
at 187 Kcal ME/kg feed consumed for the 100% pellet quality 
treatment. The estimated energy sparing values diminish as the 
proportion of pellets to fines decreases, but still appears greater than 
zero for the 20% pellets (76 Kcal/ kg diet).  

Lipid addition to diets is the usual approach to elevate dietary 
caloric density. However, dietary fat inclusion also has the potential 
to reduce pellet quality (Behnke, 1994). Consequently, dietary fat 
fortification has the potential to at least partially offset the caloric 
boost attributable to fat inclusion. Indeed, under some circumstances 
it could potentially eliminate the added fat value. To ascertain the net 
caloric value (energy attributable to fat inclusion minus energy lost 
due to pellet degradation) of fat fortified-pelleted diets, both the 
caloric gain attributable to fat supplementation and the caloric 
consequence of altered pellet quality must be considered.  
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Pellet Quality 

Figure 5. Pellet quality effects on body weight gain and feed conversion ratio 

 

Lighting 

Lighting programs have been reported to impact growth rate, 
feed conversion and ascites susceptibility. When considering a 
lighting program it is important to provide ample time, during lighting 
periods, to enable the flock to react. For example, changing lighting 
in increments that are too short would not allow enough time for all 
birds to consume feed. Lighting impacts efficiency, when sufficient 
time is allowed for adequate feed consumption, primarily by reducing 
maintenance energy needs. Research indicates that lighting 
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programs can be worth from 90-150 kcal ME/kg, principally due to 
changes in bird activity (Table 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Pellet Quality (%) 

Figure 6. Caloric value attributable to pellet quality 

 

Figure 6 Application. Dietary caloric value of changing pellet quality
1
 

Pellet 
quality 

To Calorie change attributable to pellet quality divergence 

From 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

100 0 -4 -18 -41 -74 -84 -89 -96 -111 

90 4 0 -14 -37 -70 -80 -85 -92 -107 

80 18 14 0 -23 -56 -66 -71 -78 -93 

70 41 37 23 0 -33 -43 -48 -55 -70 

60 74 70 56 33 0 -10 -15 -22 -37 

50 84 80 66 43 10 0 -5 -12 -27 

40 89 85 71 48 15 5 0 -7 -22 

30 96 92 78 55 22 12 7 0 -15 

20 111 107 93 70 37 27 22 15 0 

1
The calorific value of pellet quality change is attained by the intersection between initial and final pellet qualities.   

 Negative values represent declining while positive values improving pellet quality change. 
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Table 2. Fed and fasted heat production (HP) under light and dark conditions 
determined in ten ages of broiler breeder females housed in three ambient 
temperatures (AT) 

  Mean HP1 (kJ/hr) across AT (104 birds) 

Age (wk) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

HP (kJ/bird/hr) 

Fed (light) 21.75a 22.37a 28.27a 33.31a 47.18a 51.76a 53.43a 52.25a 55.27a 53.23a 

Fed (dark) 15.46b 14.83b 19.44b 25.25b 35.58b 38.80b 38.96b 37.81b 40.61b 39.57b 

Fasted(light) 11.06c 13.77c 16.85c 19.38c 26.64c 33.72c 29.05c 34.19c 34.23c 32.03c 

Fasted(dark) 8.96d 10.29d 12.91d 15.75d 22.15d 25.04d 24.28d 27.42d 27.81d 27.40d 

e,f,g Means in the same column not followed by a common letter differ significantly ( P< 0.05).                               h-
m Means in the BMR row not followed by a common letter differ significantly (P< 0.05). 

 

An inverse relationship between feed conversion ratio and 
whole bird lipid and carcass fat generally exists above 3060 kcal/kg. 
Likewise, feeding reduced protein levels, without adjusting for 
increased net energy, will also create fatter birds. Overfeeding 
protein is also an option as reduced metabolic efficiency will enhance 
the illusion carcass leanness. The production environment in terms 
of managerial influence upon factors as stocking density and lighting 
also impacts FCR and carcass composition. Nonetheless, 
companies are at least partially driven by FCR. Unfortunately, 
without a good estimator of carcass composition, it is possible for 
companies to either fail to create their “optimal bird for their market”, 
make a product with more waste than necessary and/or fail to 
capitalize upon managerial factors that might enable the feeding of 
lower energy rations at the same lean tissue output. 

 

Maintenance immune challenge cost 

 

General 

Energy cost due to immune challenge was included in the 
maintenance category as it requires energy and nutrient expenditure 
independently of gain. The impact of infectious diseases as well as 
vaccination effects on poultry performance, are well documented. 
Klasing et al., (1987) concluded that reduced performance of chicks 



XIII Simpósio Brasil Sul de Avicultura e IV Brasil Sul Poultry Fair 
17 a 19 de abril de 2012 - Chapecó, SC - Brasil 

 

 129 

was mainly attributable to metabolic changes associated with 
immune system stimulation and not feed intake. 

Coccidiosis, mediated by protozoa of the genus Eimeria, is 
among the major disease challenges facing the world’s poultry 
industries. Though a variety of therapeutics are available to minimize 
coccidiosis incidence and severity, birds will normally develop 
immunity during the production cycle. Immunity development is 
critical as drugs are usually not fed continuously to processing. 
Vaccination at hatch speeds immunity. Timing of immunity 
development can be critical to performance as late growth curve 
challenges have costs for birds lacking immunity.  

Bird populations were used to study immunity development 
to coccidia (Brown, 2007). Birds with lesion scores were placed in 
two groups with subclinical lesion scores (SLC; score < 1.0; lesion 
group 1) reflecting birds that are developing immunity and clinical 
lesion scores (CLS; score > 1.0; lesion group 2) reflecting birds that 
are developing immunity and coping with full blown coccidiosis. 
Groupings were used to track coccidiosis consequences throughout 
the growth curve. A summary of bird lesion scores is presented in 
Figure 7 for the growth curve. These 3 groupings differed (P<.01). 
Bird ADG, displayed in Figure 8, reveals that the ADG consequence 
during immunity development is relatively mild, with the exception of 
the last week where gain was depressed for group 1 versus group 0, 
(P<.01). Bird ADG was uniformly depressed (P<.01) for group 2 
chicks having coccidiosis versus groups 0 and 1. Feed efficiency 
(Figure 9) birds generally paralleled ADG. 
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Figure 7. Mean Lesion Score of coccidiosis free (lesion group 0), subclinical (lesion 
group 1) and clinically infected groups (lesion group 2) 

 

Reductions in bird performance are explained by immunity 
development and coccidiosis effects on factors related to bird energy 
metabolism. Maintenance increases (Figure 10) for the unchallenged 
lesion 0 birds as they mature. Classical energy relationships indicate 
that this maintenance will increase in proportion to metabolic body 
size (Beker and Teeter, 2007). Bird maintenance needs are elevated 
slightly for immunity development and markedly so for coccidiosis. 
Indeed, energy needed for immunity development was just 5% 
higher compared to 28% for coccidiosis. This cost becomes 
disproportionately elevated as birds age. 

 

 

Figure 8. Daily weight gain of coccidiosis free (lesion group 0), subclinical (lesion 
group 2) and clinically infected (lesion group 2) groups 
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Figure 9. Feed efficiency of coccidiosis free (lesion group 0), subclinical (lesion group 
1) and clinically infected (lesion group 2) groups 

 

An additional cost of coccidiosis is feed passage and excreta 
blood loss. Data displayed in Figure 11 shows bird response to the 
proportion of consumed calories lost in the excreta. In this study the 
control birds averaged just 3.6% energy loss over that anticipated 
with the dietary ME provided. Birds developing immunity were similar 
to the controls, while birds with full coccidiosis averaged over a 50 
Kcal additional each day in excreta.  

In conclusion, the energy costs associated with immunity 
development are minimized early in the growth curve. Costs to 
immunity development are markedly elevated when they occur with 
full blown coccidiosis and may exceed 70 additional excreta Kcal.  

 

 

Figure 10. Daily maintenance energy expenditure of coccidiosis free (lesion group 0), 
subclinical (lesion group 1) and clinically infected (lesion group 2) groups 
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Figure 11. Energy added to excreta over that anticipated by dietary metabolizable 
energy value for the coccidiosis free (lesion group 0), subclinical (lesion group 1) and 
clinically infected (lesion group 2) groups 

 

Conclusions 

Clearly the bird, production systems, and our knowledge of 
critical interactions is evolving. The net result is more efficient 
production of poultry products and the movement towards better 
defined products for the consumer at lower input cost. Research and 
modeling directed towards increased mechanistic understanding of 
the interrelationships connecting these areas will accelerate the rate 
at which new technologies can successfully be incorporated. The 
ECV approach offers producers the opportunity to judge the impact 
of interacting nutrition, environment and managerial factors 
documented within their own production enterprises to impact body 
weight gain and/or FCR. Production aspects impacting management, 
immune function and nutrition must be interrelated for optimal bird 
calorific efficiency and FCR. Disease challenges late in the growth 
curve are of particular concern. 
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Summary 

Experiments were conducted in calorimetry chambers to 
quantify the performance and energetic consequences of 
coccidiosis. Birds were orally dosed with sterile saline or a mixture of 
3 Eimeria species as oocysts at 14, 21, 28, 35, and 42 days of age 
for necropsy and performance assessment 6 days later. At necropsy 
intestinal lesion scores (visual and microscopic), bird performance 
and energy metabolism variables were tallied. Lesion scores for 
coccidiosis non-challenged (CNC) birds did not differ from zero 
(P>0.10) throughout the testing period, suggesting that they were 
reared in a “coccidiosis free” environment. In contrast, coccidiosis 
challenged (CC) birds exhibited a range of lesion scores that were 
subsequently grouped into subclinical lesion scores (SLC; score < 
1.0) and clinical lesion score (CLS; score > 1.0). Mean lesion score 
differed between the CNC, SLC and CLS groups (P<.01) averaging 
0, 0.37 and 1.94, respectively. Viewed over lesion grouping; average 
daily gain, feed efficiency, maintenance cost, added excreta calories 
and total energy loss per Kcal MEn consumed averaged: 81, 69, 26 
g; 0.575, 0.518, 0.249; 157, 171, 192 Kcal/day; 18, 11, 71 Kcal/ day; 
0.36, 0.40, 0.67 Kcal/Kcal ME consumed, respectively. Each of the 
categories differed from the other (P<.05) except the added excreta 
calories where the CNC and SLC birds were similar, with both 
differing from CLS (P<.01). Both the subclinical and clinical CC 
groups exhibited significant consequence to challenge, but also 
interaction with age (P<.01). Though coccidiosis immunity 
development occurring early in the production cycle, had energy 
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costs, birds with late growth curve immunity development exhibited 
much higher costs. 

 

Introduction 

Coccidiosis, mediated by protozoa of the genus Eimeria, is 
among the major disease challenges facing the world’s poultry 
industries. The protozoan disease impacts the intestinal tract of 
poultry and is among the top diseases of economic importance. The 
disease is characterized by a quick onset of bloody diarrhea and 
reduced weight gain coupled with elevated FCR and mortality. 
Coccidiosis causes intestinal lesions that may be scored by visual 
and/or microscopic technique (Johnson and Reid, 1970) to judge 
disease timing and/or relative severity. Of the seven protozoan 
species identified as having ability to parasitize broilers; E. 
acervulina, E. maxima, and E. tenella are of particular concern 
(Chapman, 2000). Though a variety of products are available to 
reduce coccidiosis, disease avoidance requires constant vigilance 
coupled with appropriate management and therapeutic response. 
Though a variety of therapeutics are available to minimize 
coccidiosis incidence and severity, birds will normally develop 
immunity during the production cycle. Immunity development is 
critical as drugs are usually not fed continuously to processing. 
Vaccination at hatch speeds immunity. Timing of immunity 
development can be critical to performance as late growth curve 
challenges have costs for birds lacking immunity.  

Coccidiosis is one of the most reported diseases in the 
industry (Williams, 2002b). Coccidiosis is a significant disease 
because of the rapid turnaround of the infection. Because of the 
short life cycle, an entire house can become infected in a very short 
period of time. It costs the industry an estimated $800 million in 
losses. This estimated cost considers the prevention medication, 
treatment medication, and losses due to mortality, inefficient feed 
utilization, temporary reduction of egg production, malabsorption, 
and impaired growth rate (Dalloul et al., 2005). The purpose of this 
study was to examine Coccivac-B

®
 throughout the broiler’s growth 

curve as efficacy impacted by age. Immunity effectiveness ability to 
combat coccidiosis was examined by subsequent challenge. 
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Methods 

Two populations of unchallenged Cobb X Cobb broilers (1 
vaccinated with Coccivac-B) were maintained in a cocci free 
environment prior to housing in metabolic chambers for a 6-day 
study. Five 6 - day regions, spaced throughout a 48 day growth 
curve, were used.  

During evaluation periods, birds were randomly and blindly 
selected using wing Half of the birds from each treatment group were 
predetermined to be categorized as challenged or unchallenged. The 
unchallenged birds were given an oral dose of 1 ml sterile water. The 
metabolic chambers were randomly. The chamber methodology and 
characteristics have been described by Weirnusz and Teeter (1993). 
In this particular study, the grating on the bottom of the chambers 
was covered with large sheets of heavy duty paper to help the birds 
adapt quicker to the new environment in the chambers and support 
cycling. A small amount of feed was also placed on the paper to aid 
with accommodation to the chambers. Oxygen consumption and 
carbon dioxide were recorded hourly for six days to determine heat 
production using the equation provided by Brouwer (1965). Feed and 
water were still available while the birds were in chambers with feed 
being added to feeders as needed to maintain ad lib consumption. 

The birds were placed on a lighting schedule throughout the 
trial. To allow for maximum environment adaptability, the birds were 
provided 24 hours of light from day 1 through day 7; day 8 through 
day 14 on 18 hours of light and 6 hours dark, day 15 to day 35 on 14 
hours of light and 10 hours of dark and day 36 until the conclusion of 
the trial on day 48 birds were provided 22 hours of light with 2 hours 
of dark. General bird management in floor pens and metabolic 
chambers have been described (Belay and Teeter, 1994; McKinney 
and Teeter, 2004). Challenge consisted of an oral dose of sterile 
saline or a mixture of 3 Eimeria species as E. maxima, E. acervulina, 
and E. tenella initially at 20,000; 50,000; and 30,000 oocysts per bird 
and increasing to 55,000; 105,000; and 50,000 oocysts per bird, 
respectively at 42 days to mimic production environments.  
Challenges were administered at 14, 21, 28, 35, and 42 days. 
Variables examined six days post challenge included gross and 
microscopic lesion scores (Johnson and Reid, 1970); with scores as 
0=none and 4=high. Performance variables included average daily 
gain (ADG), feed consumption (ADF) and (feed efficiency; 
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ADG/ADF). Bird heat production (Kcal/h) was measured 
continuously by indirect calorimetry and body composition via x-ray 
analysis. Modeling techniques for maintenance energy, retained 
energy, accretion energy, added excreta energy and predicted ME 
consumption have been described (Brown, 2007). 

 

Statistical analysis 

Data were analyzed using statistical analysis software (SAS). 
The trial was arranged using a 2 x 5 factorial arrangement. The trial 
used 2 groups as for challenged or unchallenged with 5 ages. 
Treatments were separated using the Least square means 
procedure when a significant F statistic was detected. All 
comparisons of data were considered significant when P<0.05. 
Performance data was analyzed using each respiratory chamber as 
an experimental unit.  

Bird live weights (g), metabolic weights (live weight
0.75

; Beker 
and Teeter, 2007), visual lesion scores, and microscopic lesion 
scores were examined as main and interactive combinations of 
linear, quadratic and cubic transformations for inclusion in polynomial 
equations predicting variable responses. Variables used in model 
selection were examined in forward stepwise regression (Neter et al., 
1990). Factors were added to the regression model until three 
conditions were met: 1) adding factors to the model did not result in a 
substantial increase in the model R

2
 (R

2
 improvement > 2 %); 2) 

factors in the model were significant (P < 0.1); and 3) the resulting 
model matched known properties of the independent variables. 

 

Results and discussion 

Challenge impacted the body weight, live weight gain, 
Average Daily Gain (ADG), and feed efficiency. The challenged (+) 
birds had depressed values for all those performance criteria 
throughout the trial compared with the unchallenged (-) birds. 
Vaccinated + birds were superior to the C+ birds in terms of body 
weight, live weight gain, ADG, and feed efficiency (P<0.02). The C+ 
birds were also inferior for body weight, live weight gain, ADG, and 
feed efficiency compared with the S+ birds (P<0.01) throughout 
except day 48 (P<0.21) where the two groups were similar for those 
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variables. The V+ birds also exhibited better feed efficiency than 
after day 34. 

Bird populations were used to study immunity development 
to coccidia. The CNC birds lacked intestinal lesions and were 
consequently assumed to have no immunological response to 
coccidia (score=0; lesion group 0). Birds with lesion scores were 
placed in two groups with subclinical lesion scores (SLC; score < 1.0; 
lesion group 1) reflecting birds that are developing immunity and 
clinical lesion scores (CLS; score > 1.0; lesion group 2) reflecting 
birds that are developing immunity and coping with full blown 
coccidiosis. Groupings were used to track coccidiosis consequences 
throughout the growth curve. A summary of bird lesion scores is 
presented in Figure 1 for the growth curve. These 3 groupings 
differed (P<.01). Bird ADG, displayed in Figure 2, reveals that the 
ADG consequence during immunity development is relatively mild, 
with the exception of the last week where gain was depressed for 
group 1 versus group 0, (P<.01). Bird ADG was uniformly depressed 
(P<.01) for group 2 chicks having coccidiosis versus groups 0 and 1. 
Feed efficiency (Figure 3) birds generally paralleled ADG. 

  

 

Figure 1. Mean Lesion Score of coccidiosis free (lesion group 0), subclinical (lesion 
group 1) and clinically infected groups (lesion group 2) 

 

Reductions in bird performance are explained by immunity 
development and coccidiosis effects on factors related to bird energy 
metabolism. Maintenance increases (Figure 4) for the unchallenged 
lesion 0 birds as they mature. Classical energy relationships indicate 
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that this maintenance will increase in proportion to metabolic body 
size (Beker and Teeter, 2007). Bird maintenance needs are elevated 
slightly for immunity development and markedly so for coccidiosis. 
Indeed, energy needed for immunity development was just 5% 
higher compared to 28% for coccidiosis. This cost becomes 
disproportionately elevated as birds age. 

 

 

Figure 2. Daily weight gain of coccidiosis free (lesion group 0), subclinical (lesion 
group 2) and clinically infected (lesion group 2) groups 

 

 

Figure 3. Feed efficiency of coccidiosis free, subclinical and clinically infected groups 

 

An additional cost of coccidiosis is feed passage and blood 
loss in the excreta. Data displayed in Figure 5 shows bird response 
to the proportion of consumed calories lost in the excreta. In this 
study the control birds averaged just 3.6% energy loss over that 
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anticipated with the dietary ME provided. Birds developing immunity 
were similar to the controls, while birds with full coccidiosis averaged 
over a 50 Kcal additional each day in excreta. Further, the excreta 
energy loss disproportionately increased through the growth curve. 
The energy costs associated with immunity development are 
minimized when they occur early in the growth curve. Cost to 
immunity development are markedly elevated when they occur with 
full blown coccidiosis, and during such times can be associated with 
as much as 70 additional Kcal of energy lost daily in the excreta.  

 

 

Figure 4. Daily maintenance energy expenditure of coccidiosis free, subclinical and 
clinically infected groups 

 

 

Figure 5. Energy added to excreta over that anticipated by dietary metabolizable 
energy value for the coccidiosis free, subclinical and clinically infected groups 
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Lesions were were successfully modeled with results 
displayed in Table 1 for 3 ages of the 5 evaluation intervals 
examined. As the 21 and 35 day data were intermediate to the 14, 
28 and 42 day results, they were not shown to conserve writing 
space, but were used in modeling. Bird daily gain and FER for 
coccidiosis unchallenged (CUC) and CC birds housed in the floor 
pens and metabolic chambers were similar to previous observations 
with CC markedly reducing performance. Lesion scores for CUC 
birds did not differ from zero (P>0.10) throughout the testing period 
while CC scores exceeded 0 and were inversely correlated (P<0.01) 
with ADG, FER, MEC and EG. Although CC induced measurable 
cost at all ages, the cost of infection 6 days post challenge 
disproportionately increased with progression along the broiler 
growth curve. As a result, if compensatory gain occurs it would be 
anticipated that CC of birds early in the production cycle would have 
less impact at processing. 

Energy modeling in this study occurred as two approaches, 
with the first directed at classical applications of energy relationships 
as a form of experimental validation. Classical expressions of energy 
balance were accurately repeated in the reported studies as MEC 
equaled the summation of HP, determined by indirect calorimetry, 
and EG determined by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) scan 
to within + 4% of determined dietary MEC value for CUC birds. As 
such, the deviation of the HP + EG sum from dietary gross energy 
equals apparent excreta energy. Barring offsetting errors associated 
with HP and EG, MEC may be further partitioned into heat 
production associated with maintenance + activity (HPMPA) and HP 
attributable to tissue synthesis (HPTS) by the following expressions 
where KP at 0.67 and KF at 0.87 are the metabolic efficiencies of 
protein and lipid accretion, respectively: 

(1) HPTS Kcal/day = (g protein gain X 5.65 kcal/KP) + (g fat gain X 9.3 
kcal/gram/KF) – EG 

(2) HPMPA = HP Kcal/day - HPTS 
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Table 1. Coccidiosis mediated lesion score effects upon broiler average daily gain, 
maintenance energy expenditure, ME consumption, added energy lost in excreta, 
retained energy and feed efficiency at equalized initial weights

1
 during 6 days post 

cocci challenge 

 Lesion Score
2 

Study Interval and Fixed Initial 
Wt. 

0 0.5 1 1.5 2 

(Age, Days) Initial Live Wt. (g) Average Daily Gain (g) 

(14-20)      904 76.5
 

70.2
 

60.6
 

48.7   40.7 

(28-34)     2096 92.6
 

72.2
 

54.3
 

38.2
 

27.3 

(42-48)     3398 97.3
 

61.0 32.7 10.0 -7.0 

 Maintenance Cost (Kcal/Day) 

(14-20)       904 124 148 151 154 281 

(28-34)     2096 187 215 218 222 308 

(42-48)     3398 281 311 308 264 315 

 MEn Consumption/Day (Kcal) 

(14-20)       904 386 364 342 318 300 

(28-34)     2096 562 516 477 444 420 

(42-48)     3398 701 628 570 522 482 

 Added Excreta (Kcal/Day) 

(14-20)       904 16 5 22 37 35 

(28-34)     2096 24 30 57 81 86 

(42-48)     3398 38 57 94 122 130 

 Retained Energy (Kcal/Day) 

(14-20)       904 188 170 149 121 100 

(28-34)     2096 274 210 162 119 87 

(42-48)     3398 305 191 110 49 -0.9 

 Feed Efficiency (Gain/Feed Cons.) 

(14-20)       904 0.64 - 0.60 - 0.38 

(28-34)     2096 0.54 - 0.37 - -0.04 

(42-48)     3398 0.43 - 0.10 - -0.49 

1
Values created using predictive models (R

2
>.95) and standardized initial weights.  

2
Mixed lesion scores were utilized for all variables except Gain/Feed, where   homogenous arrays of 0, 1, 2, 3 and 

4 were applied. 
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Lesions were were successfully modeled with results 
displayed in Table 1 for 3 ages of the 5 evaluation intervals 
examined. As the 21 and 35 day data were intermediate to the 14, 
28 and 42 day results, they were not shown to conserve writing 
space, but were used in modeling. Bird daily gain and FER for 
coccidiosis unchallenged (CUC) and CC birds housed in the floor 
pens and metabolic chambers were similar to previous observations 
with CC markedly reducing performance. Lesion scores for CUC 
birds did not differ from zero (P>0.10) throughout the testing period 
while CC scores exceeded 0 and were inversely correlated (P<0.01) 
with ADG, FER, MEC and EG. Although CC induced measurable 
cost at all ages, the cost of infection 6 days post challenge 
disproportionately increased with progression along the broiler 
growth curve. As a result, if compensatory gain occurs it would be 
anticipated that CC of birds early in the production cycle would have 
less impact at processing. 

Energy modeling in this study occurred as two approaches, 
with the first directed at classical applications of energy relationships 
as a form of experimental validation. Classical expressions of energy 
balance were accurately repeated in the reported studies as MEC 
equaled the summation of HP, determined by indirect calorimetry, 
and EG determined by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) scan 
to within + 4% of determined dietary MEC value for CUC birds. As 
such, the deviation of the HP + EG sum from dietary gross energy 
equals apparent excreta energy. 

The second modeling approach was to create polynomial 
equations relating response variables with bird mass and lesion 
score transformations for the 6-day periods. Classical bird 
relationships were sufficient for CUC birds, while CC birds 
necessitated lesion score inclusion to improve accuracy. Results 
indicated that lesion scores were positively correlated with 
maintenance energy cost and excreta energy loss. In some cases 
CC birds were observed eating less and producing similar to greater 
amounts of heat, suggesting that the metabolic effects of coccidiosis 
have great metabolic impact. Further, CC consequence was 
observed to be more pronounced later in the growth curve. Table 1 
data indicates that bird maintenance cost increases with bird size, 
classically so for CUC birds, while the cost for CC birds increased 
linearly with lesion score. If CC birds exhibited higher body weights, 
then the elevated maintenance would be expected. But, as 
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discussed the live weight and FER of CC birds was reduced (P<.01). 
Indeed, the elevated maintenance cost occurred with less energy 
consumed and lower body weight (P<.01). Further, calories added to 
excreta rose, over that anticipated by dietary metabolizable energy, 
with lesion score and bird age, averaging 12% on day 20 and 
exceeding 26% for the at 48 days. Whether the adverse excreta 
response represents blood or feed loss is moot, as the calorific cost 
must be paid. 

The combination of lowered energy consumption coupled 
with elevated MME and AEE, makes the coccidiosis challenge 
critical to avoid. If some coccidiosis challenge is going to occur, the 
data suggests that early exposure will have less overall 
consequence to energy utilization. Bird daily retained energy fell to 0 
for lesion score 2 birds at 48 days in contrast to the 100 Kcal at 20 
days despite the lesion score 2 birds consuming 300 and 482 Kcal of 
energy, respectively. Birds with subclinical CC (0.5 lesions score) 
had 18 less Kcal retained energy at 20 days in contrast to 114 less 
Kcal at 48 days. Feed efficiency responses paralleled energy 
responses with CC consequences becoming more profound late in 
the growth curve. 
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Do ponto de vista científico, o termo nanotecnologia é 
relativamente novo, surgiu em 1974 após proposição do japonês 
Norio Taniguchi. Todavia, apoiada em observações e em 
experiência não científicas, a humanidade já vinha fazendo 
nanotecnologia há séculos, como por exemplo, o copo de Licurgo 
(produzido no século IV a.C.). Tal copo possui nanopartículas de 
prata e ouro que propiciam fenômenos ópticos de mudança de cor 
em função luz transmitida ou refletida. 

Para melhor definir nanotecnologia, várias agências 
internacionais propuseram definições para o termo, entretanto, até o 
momento são observadas algumas divergências entre as propostas. 
No intuito de promover uma normatização, encontra-se em 
tramitação na Organização Internacional de Padronização (ISO) o 
documento ISO/DTS 80004-1 (2010), que a define como “a 
aplicação do conhecimento científico para manipular e controlar a 
matéria em escala nanométrica e, com isso, fazer uso de 
propriedades e fenômenos que são tamanhos e estrutura-
dependentes e, simultaneamente distintos daqueles associados com 
os átomos ou as moléculas individuais ou com os materiais na forma 
de agregados”. Portanto, de uma forma bem simplista, pode-se 
entender por nanotecnologia qualquer nova propriedade advinda da 
redução de tamanho, por ação humana, até a escala nanométrica 
(<1000nm), de um dos componentes, de uma das dimensões ou de 
um dos processos de fabricação de um material. 

Essa nova propriedade é alcançada por meio de alterações 
na importância das forças físicas que atuam sobre um corpo. Para 
exemplificar, avaliemos uma pequena esfera de um milímetro de 
prata, que quando colocada em um copo com água, por ação da 
gravidade acaba por afundar. Quando na escala nanométrica, uma 
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esfera do mesmo composto, ao ser emergida em água permanece 
em suspensão, uma vez que nessa escala a importância do 
movimento Browniano supera o somatório das demais forças físicas 
que a fariam afundar. Mantendo ainda a comparação entre as duas 
esferas, ao incidirmos um feixe de luz sobre seus corpos, a esfera 
maior refletirá os comprimentos de luz que compõe a cor prateada 
para nossos receptores oculares. Por sua vez, dependendo do 
tamanho da nanopartícula, o perfil dos comprimentos de onda 
refletidos e/ou mesmo desviados se modificará, e nossos receptores 
oculares, perceberão a prata com outra tonalidade (que será 
tamanho dependente), a exemplo do que ocorre no copo de Licurgo. 

Especificamente no tema avicultura, a quantidade de 
publicações de trabalhos científicos com nanotecnologia ainda é 
insipiente, mas de uma forma geral, como vem ocorrendo em outros 
temas e setores produtivos, pode se esperar um grande crescimento 
nos próximos anos, o que deve ocorrer por meio de pesquisas e 
produtos que: melhorem a detecção e o controle de doenças; 
otimizem o uso de nutrientes; e pelo desenvolvimento de 
embalagens inteligentes que previnam ou indiquem a deterioração 
ou a presença de contaminantes nos alimentos. 

 

Saúde e detecção de patógenos e 
contaminantes 

Diversos sistemas e dispositivos nanoestruturados podem 
ser utilizados para detecção rápida e eficiente de patógenos, 
resíduos ou toxinas em alimentos que possam comprometer tanto a 
saúde humana quanto a animal. Destes destacamos os 
nanobiossensores, que tem em pelo menos um de seus 
componentes uma fração biológica. A parte biológica do sensor, via 
de regra, lhe confere elevada especificidade e, em sua maioria é 
composta por enzimas ou anticorpos depositados em 
monocamadas. 

Valadez e colaboradores (2009) desenvolveram 
biossensores ópticos através da imobilização de anticorpos de 
Salmonella em fibras ópticas e, pela técnica de onda Evanescente, 
conseguiu-se detectar concentrações de até 10

4 
UFC/mL em ovos e 

peito de frango tanto para S. enteritidis quanto para S. typhimurium. 
Por sua vez, Haasnoot e coautores (2003), utilizando um chip de 
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ouro recoberto por dextram carboximetilado e por anticorpos contra 
sulfametazina conseguiram um limite de detecção de 30 ng mL

-1
 

para fármacos do grupo das sulfonamidas em soro de galinhas. 
Adicionalmente, também foi detectada reação para outros 
antibióticos do mesmo grupo. 

Outra aplicação da nanotecnologia em sanidade e saúde 
aviária é o uso de nanocarreadores para promover o direcionamento 
e a liberação sustentada de moléculas bioativas, como por exemplo, 
fármacos e imunógenos. Via de regra, quando nanoencapsulada a 
molécula fica protegida contra a ação de enzimas e agentes 
oxidantes, aumentando, portanto, sua estabilidade. Adicionalmente, 
por difusão ou por degradação da nanopartícula também é possível 
modular a liberação das moléculas bioativas nos meios biológicos, 
conseguindoperfis de concentração plasmática mais prolongados. 

Dentro do conceito de direcionamento de moléculas por 
intermédio de nanocarreadores, atualmente consegue-se elevar a 
concentração de antibióticos em determinados compartimentos 
biológicos onde tradicionalmente se encontrariam baixos, como por 
exemplo abscessos ou mesmo no interior de células fagocitárias 
(MOSQUEIRA et al., 2011). Por sua vez, o direcionamento de 
imunógenos é frequentemente utilizado em adjuvantes vacinais 
nanoestruturados, os quais, dependendo de sua composição 
podem, em teoria, ser utilizados para estimular seletivamente as 
resposta imune do tipo Th1, Th2, Complexo Principal de 
Histocompatibilidade Classe I ou Classe II. 

Wambura (2011) nanoencapsulou a cepa I-2 do vírus da 
doença de Newcastle em partículas de caseína, para subsequente 
confecção de pelets para vacinação oral. Quando avaliada no teste 
de estabilidade à temperatura ambiente por 90 dias, a vacina 
nanoencapsulada apresentou discreta redução da titulação viral, 
enquanto que a titulação viral na vacina líquida decaiu 
significativamente. Quando administrada em dose única, a vacina 
nanoencapsulada, promoveu resposta imune compatível com a 
imunização do animal. O mesmo autor (2009) utilizou grãos de arroz 
revestidos por nano-organogel contendo a cepa I-2 do vírus da 
doença de Newcastle para vacinação de galinhas. O nano-
organogel foi preparado a partir de uma mistura de óleos vegetais 
com trealose e, teve por objetivo aumentar a estabilidade térmica da 
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vacina durante o processo de estocagem (temperatura ambiente) e 
adsorver o vírus à superfície do arroz para vacinação em massa. 

Outra nanopartícula proposta para uso em vacinas foi a de 
prata que, ao ser inoculada concomitante à lipopolissacaríde 
bacteriano em ovos de galinha fertilizados promoveu a redução da 
expressão do gene NF-kB, associado à resposta inflamatória. Tal 
resultado indica potencial ação anti-inflamatória dessas 
nanopartículas. Adicionalmente, o mesmo grupo avaliou a 
administração de 50 ppm de nanoprata subsequente à 
administração da vacina Gumboro em ovos fertilizados de 18 dias. 
Quando comparados ao grupo controle, os indivíduos que 
receberam nanopartículas apresentaram maior quantidade de IgG 
no soro e aumento da expressão do gene HSP70 na bursa de 
Fabricius, um indicativo da redução do status inflamatório 
(CHWALIBOG RESEARCH GROUP, 2010). 

 

Nutrição animal 

Um mecanismo para aumentar o aproveitamento de 
nutrientes é a simples redução de seu tamanho até dimensões 
nanométricas. Tal estratégia pode aumentar sua biodisponibilidade, 
minimizando as perdas nas fezes e diminuindo a contaminação 
ambiental. 

Como exemplo dessa estratégia temos o selênio, um 
micronutriente essencial para aves que possui fontes naturais 
limitadas, das quais poucas com elevada biodisponibilidade (i.e. 
selenito de sódio e selênio orgânico). Wang (2009) comparou o 
desempenho de frangos de corte suplementados com selenito de 
sódio ou nanoselênio e, não encontrou diferenças nas taxas de 
mortalidade, ganho de peso diário, taxa de conversão alimentar, 
atividade da glutationa oxidase e nas concentrações teciduais de 
selênio para frangos suplementados com esse elemento. Esses 
resultados indicaram que o nanoselênio pode ser utilizado como 
uma fonte alternativa para o mineral em questão. Em estudos 
dose/resposta, conseguiu-se determinar como ideal o consumo de 
30 mg/kg para frangos de corte. Nessa concentração os animais 
apresentaram os melhores índices de desempenho, de crescimento 
e taxa de conversão, com concomitante aumento da qualidade da 
carne e da concentração tecidual de selênio (Zhou e Wang, 2011). 
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Nanopartículas de prata possuem reconhecido efeito 
antimicrobiano e, por isso, seu uso como promotor de crescimento 
para aves está sendo avaliado pela equipe do Dr. Chwalibog, no 
Departamento de Ciência Animal e Medicina Veterinária da 
Universidade de Copenhague. Os responsáveis pela pesquisa 
hipotetisam que essas nanopartículas podem favorecer o 
desempenho animal tanto por um efeito antimicrobiano quanto por 
um efeito estimulador de metabolismo celular. Até o momento, os 
pesquisadores identificaram aumento do metabolismo celular de 
embriões (inoculação em ovos) da linhagem Lohman e, quando 
administrado na água de frangos em crescimento nas dosagens de 
10 e 20 ppm, promoveu a redução no número de enterobactéias 
negativas ao lactato e de coliformes no trato digestivo (CHWALIBOG 
RESEARCH GROUP, 2010). Por sua vez, Ahmadi e Rahimi (2011), 
administrando doses de até 12 ppm de nanopartículas de prata para 
frangos da linhagem Ross 308,observaram efeito negativo no 
consumo diário, peso corporal, conversão alimentar e taxa de 
mortalidade, o que apesar de não avaliado, foi atribuído a uma 
possível redução da atividade imunológica dos animais. 

Ainda em nutrição, novas estratégias foram traçadas para 
tentar maximizar o uso da taurina, um aminoácido que reduz o 
catabolismo proteico e tem seu consumo frequentemente associado 
ao aumento da massa muscular. Para tentar contornar o efeito de 
degradação ou estocagem celular, Zielinska e colaboradores (2010) 
conjugaram esse aminoácido à nanopartículas de ouro e, tentaram 
com isso promover a liberação sustentada da taurina. Tanto as 
nanopartículas conjugadas, quanto as nanopartículas isoladas e a 
taurina livre foram administradas em ovos de frangos de corte da 
linhagem Ross 308 para avaliação. Nesse experimento, quando 
comparados os tratamentos, apenas a taurina livre mostrou-se 
favorável ao desenvolvimento muscular. 

 

Outras aplicações 

O desenvolvimento de embalagens inteligentes é outra 
vertente de grandeapelo na indústria alimentícia e, na cadeia 
avícola, podendo ser utilizadas para estender a vida de prateleira 
dos produto, tanto pela incorporação de nanopartículas com 
atividade antimicrobiana ou antioxidante, quanto pela criação de 
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embalagens com nanoporos que permitam a comunicação seletiva 
de gases com o ambiente externo (FAO, 2009). 

Outra vertente das embalagens inteligentes é a presença de 
nanossensores que indiquem a viabilidade de consumo ou a 
contaminação do produto. Smolander e colaboradores (2004) 
desenvolveram embalagens para frango que contêm tags 
impregnados com nanopartículas de prata (coloração marrom 
opaca), que ao entrarem em contato com o sulfeto de hidrogênio 
(um produto da ação bacteriana) fica transparente e indica para o 
consumidor que o produto está impróprio para o consumo. 

 

Considerações finais 

O grau de tecnificação, a reduzida margem de lucro e o grau 
de intensificação tornam inevitáveis a necessidade de incorporação 
de novas tecnologias para a manutenção e ampliação da 
capacidade produtiva dos atuais sistemas produtivos avícolas. A 
nanotecnologia, pelo seu caráter multidisciplinar e inovador, permite 
seu uso ao longo de toda a cadeia produtiva avícola e, por 
consequência, pode ser um diferencial para o setor, tanto dentro do 
mercado interno quanto para o mercado exportador que 
frequentemente é alvo de barreiras técnicas e sanitárias. 
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ATUALIDADES SOBRE BRONQUITE INFECCIOSA E 
PNEUMOVIROSE NA AVICULTURA COMERCIAL 

BRASILEIRA 
 
 

Mário Sérgio Assayag 
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A bronquite infecciosa das galinhas é uma doença 
infecciosa, endêmica e que causa as maiores perdas financeiras à 
avicultura brasileira.  É caracterizada por causar problemas 
respiratórios, reprodutivos e renais, com alta prevalência nos 
plantéis comerciais. Em aves reprodutoras, normalmente está 
associada à infecção do metapneumovirus aviário. 

Atualmente, dois grupos virais são observados no Brasil e 
são difíceis de identificar com os sinais clínicos apresentados no 
campo. A maior prevalência é do vírus massachusetts, seguido do 
vírus brasileiro, comumente chamado de vírus da bronquite 
infecciosa cepa USP.  

A prevalência destes dois grupos de vírus varia de acordo 
com a região geográfica e se manifesta em ciclos com períodos de 
presença e períodos de ausência de sinais clínicos. 

No campo, sinais respiratórios podem ser observados com 
intensidade leve a moderada. Também é encontrada nefrite 
moderada com redução no ganho de peso diário, principalmente 
entre 30 e 40 dias de idade. Em alguns casos, os sinais clínicos são 
observados após 40 dias de idade, implicando em aumento de 
condenação por aerossaculite e/ou colibacilose nos abatedouros. 

Dois modelos epidemiológicos são encontrados no campo. 
O primeiro modelo apresenta sinais clínicos a cada 12 meses, 
sugerindo um modelo sazonal, consequente de variações climáticas 
com o padrão seco-úmido. O segundo modelo apresenta sinais 
clínicos a cada 15 a 18 meses com padrão climático quente-frio. 

A imunização contra o vírus da bronquite infecciosa no Brasil 
é feita com vacinas vivas contendo a cepa Massachusetts, vacinas 
inativadas com a mesma cepa e uma vacina comercial com a 
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associação com a cepa europeia D274. Em frangos de corte a 
vacinação com a cepa Massachusetts apresenta proteção adequada 
na maioria dos casos.  

Em determinados momentos com pressão de infecção 
elevada, algumas vacinas disponíveis no Brasil se comportam 
diferentes de outras, caracterizando uma resposta imune distinta, 
mas não totalmente suficiente para uma proteção completa e 
ausência de sinais clínicos no campo. 

Podemos considerar que a infecção do metapneumovirus 
aviário é sinérgica ao vírus da bronquite infecciosa. Um grande 
problema para uma proteção adequada ao metapneumovirus aviário 
é a necessidade de um bom programa vacinal, com aplicação 
correta das vacinas.  

Considerando o status sanitário atual dos plantéis de aves 
de corte, é possível considerar a infecção pelo vírus da bronquite 
infecciosa como a principal causadora de perdas econômicas. A 
redução na conversão alimentar, o aumento de condenações, o 
consumo de medicamentos em frangos de corte, a redução na 
produção de ovos e a mortalidade em reprodutoras são os principais 
prejuízos causados por essa doença.  
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Introdução 

A incubação é fundamental para produzir pintos com o 
desenvolvimento adequado para atingir o máximo potencial genético 
dos frangos. As condições de manejo do ovo fértil desde a postura e 
durante todo o período de incubação podem afetar o 
desenvolvimento do embrião com efeitos na vida adulta. A 
incubação pode afetar a viabilidade, imunidade, saúde, 
produtividade, comportamento e qualidade física e microbiológica 
das carcaças. Por conseguinte, o melhoramento constante no 
treinamento do pessoal, dos processos de incubação, do controle 
ambiental nas salas de máquinas, na manutenção e atualização dos 
equipamentos e do manejo destes, é necessário para acompanhar o 
melhoramento genético dos frangos. O incubatório é o local onde as 
empresas avícolas podem ter o maior controle para garantir a 
qualidade das aves e vacinações uniformes que permitam obter 
melhores desempenhos produtivos. Entretanto, condições negativas 
ou desuniformes na incubação, processamento ou transporte 
inadequado dos pintos podem contribuir para o surgimento de 
problemas que são difíceis de solucionar nas granjas. A 
responsabilidade do incubatório na qualidade dos pintos chega até o 
momento de entrega das aves na granja. Portanto, o manejo para 
manter as condições ambientais apropriadas para os pintos durante 
o processamento e espera no incubatório, assim como durante o 
transporte para a granja serão também discutidos. 



XIII Simpósio Brasil Sul de Avicultura e IV Brasil Sul Poultry Fair 
17 a 19 de abril de 2012 - Chapecó, SC - Brasil 

 

 158 

 Parâmetros críticos na incubação 

O controle de temperatura, umidade relativa, viragem, 
ventilação e concentração de gases são parâmetros importantes 
para o processo de incubação. Estes fatores podem ser controlados 
nas salas de incubação e/ou dentro das máquinas incubadoras e 
nascedouros. Estes parâmetros interatuam para proporcionar 
condições ao embrião de forma a permitir a formação de 
membranas extra embrionárias que ajudem na respiração, excreção 
de dejetos, e dissipação de calor metabólico.  

A ventilação ajuda a transferir ou dissipar calor e mobilizar 
gases como CO2 e O2. A viragem permite que o embrião fique nas 
posições adequadas dentro do ovo dependendo do estado de 
desenvolvimento, desenvolvendo assim, as membranas necessárias 
para a respiração e excreção de uratos. A umidade relativa 
apropriada permite que a perda de água pelo ovo ajude a expelir 
gases nocivos e calor passivamente sem chegar a ser excessiva. A 
temperatura do ovo determina a velocidade de crescimento do 
embrião, por isso, dentro de todos os parâmetros anteriormente 
citados, os mais críticos são a temperatura efetiva que o embrião 
percebe e a disponibilidade de oxigênio. O teor de oxigênio e de 
CO2 ótimos vão depender do estado de desenvolvimento e 
velocidade de crescimento do embrião. É considerado que 
temperaturas da casca entre 37,5 e 38,06

o
C (99,5 e 100,5

o
F) são as 

ótimas para o desenvolvimento dos embriões.  

Em condições comerciais nos incubatórios, o desafio é 
proporcionar condições que permitam obter essa temperatura de 
casca para todos os embriões dentro de uma máquina, 
especialmente no início e final da incubação. Isto é um desafio 
porque nos incubatórios se trabalha com grande número de ovos de 
origens diversas e muitas vezes, é difícil de agrupá-los numa 
mesma categoria. Em nível comercial sempre se observa grande 
variabilidade nas temperaturas em diferentes regiões das máquinas 
(French, 1997, 1999). Neste caso a ventilação fora e dentro da 
máquina é crítica para obter uniformidade. Dependendo do modelo 
das prateleiras ou carros dos ovos e a distância entre bandejas, o 
fluxo de ar entre os ovos pode ser interrompido (French, 1997, 
1999). Estes problemas são um dos maiores desafios para os 
engenheiros que trabalham no desenvolvimento de máquinas 
incubadoras. O objetivo principal das empresas produtoras de 
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equipamentos de incubação tem sido desenvolver sistemas de 
ventilação que permitam homogeneizar as temperaturas e as 
condições do ar em torno dos ovos, evitando assim a formação de 
microambientes dentro das máquinas.  

Em toda máquina de estágio múltiplo frequentemente são 
observadas áreas que tem menor fluxo de ar, consequentemente os 
ovos nessas áreas não conseguem expelir nem o calor metabólico e 
nem a umidade, superaquecendo-se até atingir temperaturas 
consideradas nocivas para o desenvolvimento dos embriões 
(French, 1997, 1999; Christensen et al., 2007; Hulet et al., 2007; 
Oviedo-Rondón et al., 2008a, b, 2009a, b; Molenaar et al., 2011). 
Novos modelos de bandejas, capacidade e direção dos ventiladores 
e até melhorias na capacidade de esfriamento das máquinas têm 
diminuído este problema nas máquinas de estágio múltiplo, mas 
nem sempre é completamente eliminado. Nas máquinas modernas 
de estágio único, o maior e melhor fluxo de ar e capacidade de 
resfriamento permitem obter excelentes uniformidades nas 
temperaturas das cascas. Porém as experiências em nível comercial 
dos técnicos é que os microambientes também podem ser 
encontrados em máquinas de estágio único se a manutenção 
preventiva não for adequada.   

Por outro lado, as condições ótimas de incubação parecem 
mudar entre linhagens genéticas, porém este assunto é debatido 
(Calil, 2010; Traldi, 2010), mas com certeza mudam conforme a 
idade da matriz. Existem diferenças em produção de calor, 
metabolismo e consumo de oxigênio entre embriões de matrizes 
jovens (<35 semanas) e velhas comparadas com aqueles 
provenientes de matrizes no período médio de produção (35-50 
semanas) (Lourens et al., 2006; Hamidu et al., 2007). Com a idade 
da matriz também aumenta o tamanho dos ovos o que pode 
interromper ainda mais o fluxo do ar e causar maior 
desuniformidade.  
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Fases críticas na incubação 

Os períodos mais críticos da incubação são aqueles com 
rápido desenvolvimento e crescimento que são os períodos inicial e 
final da incubação. A alta variabilidade nas características dos ovos, 
armazenamento dos ovos em condições desuniformes ou por longos 
períodos, e com pré-aquecimiento desuniforme podem ser um 
problema para se obter uniformidade e pintos de boa qualidade. 
Este manejo inicial pode influenciar aparecimento de problemas de 
desenvolvimento, aumentar a mortalidade embrionária e também a 
janela de nascimento. Janelas de nascimento desuniformes 
implicam em produção de pintos desuniformes e de baixa qualidade.  
Aqueles pintos que nascem muito cedo são expostos por longos 
períodos a temperaturas mais elevadas em relação à temperatura 
ótima, não tendo acesso à água ou comida. 

 

 

 

Figura 1. Áreas de bandejas dentro de máquinas incubadoras onde o fluxo de ar não é 
adequado criando microambientes onde os ovos chegam a ter temperaturas da casca 
superiores às recomendadas. Neste caso a bandeja mostrada apresenta temperaturas 
superiores a 104

o
F. 

 

Durante o platô de consumo de oxigênio, ou os últimos três 
ou quatro dias de incubação, condições inadequadas afetam a 
utilização da gema, metabolismo da tireóide e outros sistemas 
hormonais (Christensen et al., 2005; Wineland et al., 2006b; Van 
den Ven et al., 2011), termoregulação (Weytjens et al., 1999, 
Tzschentke 2011), comportamento (Van den Ven et al., 2010) 
maturação intestinal (Christensen et al., 2004a; Wineland et al., 
2006a, Leksrisompong et al., 2007), desenvolvimento cardíaco 
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(Christensen et al., 2004b, Leksrisompong et al., 2007; Molenaar et 
al., 2011), sistema imunológico (Oznurlu et al., 2010), muscular 
(Christensen et al., 2007) e ósseo (Hammond et al., 2007; Yalçin et 
al., 2007; Oviedo-Rondón et al., 2008a,c, 2009a, b, c; Oviedo-
Rondón e Wineland, 2011). Considerando que todo o 
desenvolvimento do embrião é afetado pelas condições de 
incubação, é de se esperar que o desempenho e saúde dos frangos 
também sejam alterados (Hulet et al., 2007; Oviedo-Rondón et al., 
2009b, c). Este efeito pode ocorrer na media do lote ou 
especialmente por aqueles frangos provenientes dos pequenos 
grupos de ovos localizados em áreas das máquinas com 
microambientes nocivos. O efeito das condições adversas dos 
nascedouros é maior quando a janela de nascimento ultrapassa 24 
horas entre os primeiros pintos eclodidos e o momento da sacada. 
Os problemas se observam mais no campo quando não se tem um 
programa para reduzir as temperaturas dos nascedouros nas 
ultimas horas de incubação. 

 

Efeitos das condições de incubação no 
desenvolvimento embrionário 

Praticamente o desenvolvimento de todos os tecidos pode 
ser afetado pelas condições de temperatura durante a incubação. 
Isto indica o potencial para manipular o desenvolvimento 
embrionário e pré-condicionar o metabolismo das aves às condições 
ambientais pós-eclosão (Akşit et al., 2010; Tzschentke, 2011). Estes 
são os chamados efeitos epigenéticos que tem dado origem a 
manejos chamados de incubação circadiana para estimular 
mecanismos de controle metabólico específicos para 
desenvolvimento de tecidos ou de adaptação ao calor ou ao frio 
(Kühn et al, 1982; Boerjan, 2010). A dificuldade no momento é 
chegar ao consenso e a definição dos protocolos para obter esses 
objetivos específicos na incubação em nível industrial e poder 
utilizá-los para melhorar a produtividade avícola (Boerjan, 2010).  

Por enquanto, ainda se observa no campo os efeitos de 
incubações sub-ótimas que causam problemas de qualidade, 
viabilidade e saúde nas granjas. Como exemplos podem ser citados 
os efeitos de incubação sobre o sistema imunológico, 
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termoregulação, desenvolvimento cardíaco, gastrintestinal, músculo 
esquelético e efeitos gerais no desempenho de frangos de corte. 

 

Sistema imunológico 

O desenvolvimento da bursa e timo são reduzidos pelas 
temperaturas elevadas (37,8 vs 38,8

o
C, 40,1-40,6

o
C na casca, a 65 

± 2% de UR) durante a incubação (Oznurlu et al., 2010), este efeito 
pode ser observado em pintos de uma semana pelos sintomas de 
imunossupressão. 

 

Termoregulação 

Ao manter a superfície da casa em temperaturas mais 
baixas (~ 37

o
C) nos nascedouro, os embriões podem reduzir o ponto 

de termoregulação. Esta manipulação da temperatura permite que 
os pintos aumentem sua produção de calor metabólico se são 
expostos a temperaturas um pouco mais baixas durante os 
primeiros dias de vida e mantenham um bom consumo de alimento 
e crescimento. A exposição dos ovos a temperaturas elevadas 
(38,5

o
C) durante somente algumas horas (4-6 horas) entre o 10

o
-16

o
 

dias de incubação pode melhorar a capacidade de adaptação ao 
estresse pelo calor na 5

a
 semana (Akşit et al., 2010). Dependendo 

como foi feita a incubação dos ovos, os frangos podem responder 
tanto de forma positiva como negativa conforme a variação de 
temperatura durante a cria nos galpões (Leksrisompong et al., 
2009). 

 

Sistema cardíaco 

Altas temperaturas da casca durante a incubação (38.9
o
C) 

alteram o desenvolvimento do músculo cardíaco (Christensen et al., 
2004b; Leksrisompong et al., 2007) e podem ocasionar hipertrofia 
ventricular direita e aumento da mortalidade especialmente causada 
ppor ascite (Molenaar et al., 2011). 
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Trato gastrintestinal 

Nossos resultados de pesquisa indicam que temperaturas 
elevadas reduzem a massa de tecidos do trato gastrintestinal e a 
atividade enzimática. Por exemplo, nosso grupo de pesquisa tem 
comprovado que o peso médio dos pintos foi reduzido em 5% o que 
corresponde a 2 a 3 gramas menos; mas o tamanho relativo ao peso 
vivo do proventrículo, moela e do intestino foi reduzido em 13% e 
16%, respectivamente (Wineland et al., 2006a, b; Leksrisompong et 
al., 2007;). Da mesma maneira temos observado que a atividade da 
enzima maltase diminui drasticamente em pintos provenientes de 
ovos sobreaquecidos em comparação com pintos que foram 
incubados em temperaturas ótimas (Christensen et al., 2004ª). Estes 
efeitos têm implicações na capacidade digestiva dos pintos e 
provavelmente na incidência de problemas intestinais e resistência a 
parasitas. 

 

Músculos 

O desenvolvimento dos músculos pode ser afetado positiva 
ou negativamente dependendo do momento da ocorrência das 
alterações nas temperaturas de incubação. Algumas pesquisas 
indicam que temperaturas um pouco mais altas que as 
recomendadas durante os dias 9 e 12 de incubação por 2 e 6 
horas/dia aumentam o número de fibras dos músculos na perna e 
peito e consequentemente o total de carne produzida ao momento 
do abate. As temperaturas altas (39.6°C/6h/dia) entre o 10

o
 e 18

o
 dia 

de incubação podem melhorar a adaptação a altas temperaturas em 
frangos entre a 3

a
 e 6

a
 semana pós-eclosão, minimizando os efeitos 

negativos causados pelo estresse de calor sobre o peso ao abate e 
o rendimento de peito (Yalçin et al., 2010). 

Em contraste, nossas pesquisas indicam que temperaturas 
altas (39

o
C) constantes durante os últimos quatro dias de incubação 

tem efeito negativo sobre os músculos da bicagem, da perna e do 
peito. Tanto o músculo da bicagem, que é de permanência 
transitória como o músculo da perna, tem importância durante o 
processo de eclosão e sua degradação esta correlacionada com 
mortalidade ao momento da eclosão. O músculo do peito não é 
utilizado na eclosão, mas pode ser uma fonte de substrato de 
energia se a gema do ovo e as outras reservas de glicogênio dos 
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músculos são limitadas. O músculo do peito é geralmente mais rico 
em glicogênio em frangos que os outros músculos, atuando como 
reserva de energia e como fonte de aminoácidos gliconeogênicos, 
havendo necessidade de necessitar glicose, mas a expensas de 
degradar as fibras musculares as quais tem taxas de replicação 
muito baixas ou nulas após a eclosão, portanto, é importante mantê-
las para obter boa produção de carne de peito em frangos. Em 
nossos estudos temos observado degradação das fibras musculares 
no peito de frangos submetidos a elevadas temperaturas durante a 
última fase de incubação, que pode afetar a qualidade da carne ao 
abate.  

Temos observado que o desenvolvimento das penas e da 
pele podem serem afetadas pelas condições de temperatura durante 
a incubação e o estresse do embrião. Problemas de empenamento 
ou de resistência da pele podem afetar as características das 
carcaças. 

 

Ossos e tendões 

Os defeitos das patas que causam problemas de locomoção 
ou até paralisia são mais frequentes em frangos de corte apesar dos 
esforços feitos em seleção genética, manejo nas granjas e nutrição. 
Um aspecto muitas vezes esquecido é que o desenvolvimento de 
todo o sistema locomotor composto por ossos, tendões, cartilagens, 
ligamentos e músculos se inicia e tem a maior taxa de crescimento 
durante o período embrionário. Condições ambientais adversas ou 
desuniformes durante a incubação são os problemas mais comuns 
na produção avícola comercial, e estes podem afetar o 
desenvolvimento ósseo e aumentar os problemas de patas dos 
frangos. Os efeitos da incubação no desenvolvimento de ossos, 
tendões e problemas locomotores foram revisados recentemente e 
detalhes foram apresentados em outras publicações (Hammond et 
al., 2007; Yalçin et al., 2007; Oviedo-Rondón et al., 2008a, b, 2009a, 
b, Oviedo-Rondón e Wineland, 2011). Para um exemplo destes 
efeitos podemos observar os dados apresentados na Tabela 1. 

Ao afetar todos os sistemas anteriores é fácil pensar nos 
efeitos que a incubação pode ter no desempenho geral dos lotes. 
Hulet et al. (2007) apresentaram alguns destes efeitos sobre o 
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ganho de peso, conversão alimentar e característica da carcaça 
(Tabela 2). 

 

Tabela 1. Percentagem de frangos dentro de cada categoria de “escore de locomoção 
voluntária” aos 56 dias de idade acordo com dos programas de temperaturas de 
incubação avaliados numa incubadora e granjas comerciais 

Perfil de 
Incubação 

Sexo 
Escore de locomoção voluntária

1
 

0 1 2 3 4 5 

  ---------------------------------------- % -------------------------------------- 

Carga 
múltipla

2
 

Macho 34,00 50,75 12,25 2,00 0,50 0,00 

Fêmea 72,38 23,63 2,63 0,75 0,00 0,00 

 Média 53,22
b
 37,19

a
 7,44

a
 1,38 0,25 0,00 

Carga 
única

3
 

Macho 48,88 43,63 6,63 0,63 0,25 0,00 

Fêmea 77,98 19,63 1,13 0,38 0,38 0,13 

 Média 63,38
a
 31,63

b
 3,88

b
 0,50 0,31 0,06 

 Macho 41,44
b
 47,20

a
 9,44

a
 1,32 0,38 0,00 

 Fêmea 75,13
a
 21,63

b
 1,88

b
 0,57 0,18 0,06 

Erro padrão 2,03 1,83 1,08 0,30 0,21 0,06 

Fonte de variação ---------------------------------------- P - value ------------------------------ 

Tratamento 0,0028 0,0336 0,0249 0,1278 0,4193 0,3282 

Sexo  <0,001 <0,001 <0,001 0,0512 0,8853 0,3282 

Tratamento x Sexo  0,1913 0,7801 0,4144 0,3087 0,2320 0,3282 

Granja [Tratamento] <0,001 <0,001 0,6737 0,3341 0,5768 0,4500 

a-b
 Médias de uma coluna do mesmo tratamento sem letras em comum são significativamente diferentes (P < 

0,05).  

1 
Os “gait scores” indicam desde caminhar completamente normal (escore 0) a frangos paralisados (escore 5), de 

acordo com a metodologia de Kestin et al. (1992) (citado por Oviedo-Rondón et al., 2009c).  

2
 Os ovos nas incubadoras de carga múltipla foram pré-incubados na sala de máquinas (25,6 a 26,7°C) durante 

cinco horas antes de serem colocados nas máquinas a 37,5°C. A temperatura inicial nos nascedouros foi de 
36,9°C em média ao final de 36,7°C.  

3
 O pré-aquecimento dos ovos nas máquinas de carga única ocorreu dentro das máquinas (26,7°C) durante seis 

horas. Utilizaram-se sete etapas nas máquinas incubadoras e três nas máquinas nascedouros de carga única. A 
temperatura inicial nos nascedouros foi de 36,7°C em média e a final de 36,1°C. O tempo total de incubação foi 
determinado pelo gerente de da incubadora acode à condição dos pintos e a experiência no uso das máquinas. O 
tempo total foi aproximadamente de 509 h para as máquinas de carga única e 505 horas para as máquinas de 
carga múltipa (Oviedo-Rondón et al., 2009b). 
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Tabela 2. Efeitos das temperaturas nos nascedouros (17-21 dias) sobre o desempenho 
e as características das carcaças de frangos de corte 

 

Temperatura da caca entre 16 e 21 dias, °C 
SEM 

 

37,5 38,6 39,7 

Peso aos 44 d, kg 2.214 2.263 2.166 9,77 

Conv. Alim., 0-44 d, g:g 1,91 1,86 1,87 0,01 

Mortalidade, % 6,43 6,66 7,35 0,62 

Índice Eficiência Europeu 246 258 244  

Características de Carcaça     

Peso vivo, g  2.136,70 2.176,60 2.095,10 28,28 

Peso carcaça, g  1.598,40 1.601,10 1.545,70 20,48 

Carne de peito, g  344,3 356,3 347,2 4,90 

Coxa, g  290,1 289,9 282,1 4,74 

Perna, g  230,6 239,8 228,5 4,02 

Gordura abdominal, g  48,1 42,7 41,8 1,58 

Rendimento de carcaça, %  74,88 73,61 73,78 0,27 

Peito, % da carcaça  21,62 22,29 22,48 0,23 

Fonte: Hulet et al. (2007) 

 

Fatores para melhorar o manejo da incubação 

Para aprimorar os processos de incubação que permitam 
melhores resultados sempre o fator mais importante é o humano, 
que deve ser capacitado e motivado para observar, mesurar e atuar 
corrigindo oportuna e adequadamente as falhas que se possam 
apresentar no processo. Ainda nos incubatórios mais 
automatizados, as máquinas só fazem uma pequena parte do 
processo. A dificuldade nesta área está na alta taxa de renovação 
dos trabalhadores e falta de profissionais previamente capacitados.  

Outro aspecto fundamental para garantir uma ótima 
incubação é a manutenção das máquinas. Toda máquina pode 
começar a ter problemas nos sistemas de viragem, o que afeta o 
grau de inclinação das bandejas e em alguns casos chega a 
bloquear ou diminuir o fluxo de ar para ovos de bandejas 
adjacentes, formando microambientes dentro das mesmas (French, 
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1999). Alguns dos ventiladores das máquinas podem perder 
capacidade com o tempo ou sofrer desbalanceamento. Os bicos 
aspersores de água do sistema de resfriamento podem entupir ou a 
pressão e temperatura da água das serpentinas pode fugir dos 
parâmetros desejados.  

Os gerentes de incubatórios devem planejar e executar um 
plano de manutenção para evitar estes problemas. Uma vez mais é 
enfatizado que o desafio fundamental está no pessoal e na 
capacitação. Atualmente várias empresas avícolas não têm as 
ferramentas disponíveis para detectar problemas das salas e dos 
equipamentos e para fazer a manutenção preventiva adequada. 
Seria importante dotar os incubatórios com manômetros para revisar 
a pressão de ar das salas, ductos de escape do ar e “plenums”, e 
com medidores de pressão de água para determinar o fluxo de água 
dos sistemas de resfriamento. Os anemômetros e estroboscópios 
são necessários para detectar o funcionamento apropriado dos 
ventiladores. Os medidores de voltagem e amperagem deveriam ser 
usados para verificar as cargas nos aquecedores das incubadoras e 
nascedouros. Os incubatórios deveriam chegar a ter certa 
autonomia com pessoal treinado para fazer manutenção preventiva 
e mesmo reparações, isto diminuiria a dependência de pessoal 
externo que nem sempre pode acudir rapidamente e solucionar 
problemas urgentes.  

Na manutenção das máquinas e do incubatório em geral, se 
observa uma preocupação dos técnicos em relação à dependência 
que existe com as empresas produtoras dos equipamentos. Os 
fabricantes de equipamentos planejam para que quase todas as 
partes elétricas ou mecânicas das máquinas sejam exclusivas e não 
possam ser obtidas com outros fornecedores no mercado. Em 
alguns países, isso indica importação das peças desde Canadá, 
Estados Unidos ou da Europa onde a maioria dos fabricantes de 
equipamentos de incubação está localizada. Isto encarece o custo 
das peças e torna mais difícil a manutenção. A mudança nas taxas 
de câmbio das moedas locais às vezes dificulta que partes 
necessárias possam ser compradas a tempo. 
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Processamento e transporte dos pintos 

A qualidade dos pintos é comprometida freqüentemente 
pelas variações nas condições ambientais ótimas na sala de pintos 
e durante o transporte. O transporte dos pintos ocorre geralmente 
via rodoviária utilizando kombis, furgões, caminhonetes e 
caminhões. A maioria destes com cabines independentes dos baús, 
alguns contendo laterais com ventiladores de teto que à medida que 
o veículo se movimenta aumenta a entrada de ar, controlada por 
dampers manuais e baús isolados com entradas de ar frontais 
automatizadas ou manuais. O problema é que muitos dos baús não 
têm controles duais, para se adaptar às condições climáticas 
externas, especialmente aos extremos do verão e do inverno ou 
durante o dia e a noite.  

Durante o transporte dos pintos, os níveis de CO2 devem ser 
inferiores a 0,5% e a temperatura deve ser entre 26

o
C ± 3

o
C. A 

produção de calor precisa ser equilibrada com a perda de calor para 
poder manter a temperatura corporal dos pintos. A perda de calor é 
determinada pela temperatura externa e a velocidade do ar sobre as 
aves ou sensação térmica. Porém muitos carros de transporte não 
têm fluxos de ar adequados para obter ambientes uniformemente 
adequados para os neonatos, especialmente com as altas cargas de 
caixas que são usadas que diminuem a velocidade do ar entre as 
caixas. Então, a temperatura dentro das caixas em determinados 
setores dos baús pode ser muito mais alta ou mais baixa que a 
desejada.  

Adicionalmente, a produção de calor dos pintos entre 
nascimentos pode variar dependendo da idade das matrizes, sendo 
até 40% menor em pintos provenientes de lotes de matrizes jovens 
comparado com matrizes velhas (Weytjens et al., 1999). No 
momento todos estes fatores não são levados em consideração 
para ajustar as condições de transporte para cada lote e na 
realidade os valores exatos a serem utilizados ainda não são bem 
conhecidos. Os problemas aumentam mais ainda para as granjas 
mais distantes, ou quando é necessário usar outro tipo de transporte 
como o ferroviário ou o aéreo.  

As pesquisas têm demonstrado que o consumo de alimento 
cedo traz benefícios para os pintos. Alguns sistemas têm sido 
desenvolvidos para permitir aos neonatos ter acesso ao alimento e 
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água o mais rápido possível e controlar melhor as condições 
ambientais até por três ou quatro dias de vida (Hatchbrood, 
Hachtech Systems; Patio Systems, Vencomatic; Van de Ven et al. 
2010; 2011). Os resultados preliminares parecem ser positivos, 
porém as aves que se desenvolvem nestes sistemas apresentam 
comportamentos e desenvolvimentos diferentes (Van de Ven et al., 
2010) que precisam ser entendidos e manejados para obter ótimos 
benefícios.  

 

Conclusões 

A incubação afeta o desenvolvimento dos embriões com 
efeitos significativos no desempenho de frangos de corte. A saúde, 
desempenho e qualidade das carcaças dos frangos dependem das 
boas práticas de manejo da incubação. Conseguir condições ótimas 
e uniformes de incubação para todos os ovos nos incubatórios 
comerciais continua sendo um desafio que depende da engenharia, 
observação e treinamento dos técnicos para minimizar a variação 
entre ovos e adaptar o manejo para cada categoria de ovos. A 
manutenção dos incubatórios é fundamental para evitar os 
microambientes nocivos para o desenvolvimento embrionário. A 
incubação circadiana tem um alto potencial para melhorar a 
produtividade avícola. As condições de manejo e de ambiente dos 
pintos durante o processamento e transporte às granjas é a fase 
final do manejo de incubação que não pode ser descuidada para 
garantir que os pintos tenham a qualidade para obter bom 
desempenho e qualidade de carcaça. 
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