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Manejo da cama e saúde avícola 

A capacidade global de produzir alimentos em quantidade e qualidade 

suficientes para suprir a demanda vem sendo colocada em cheque na era 

marcada por mudanças climáticas, pandemia por novo coronavírus e tensões 

geopolíticas, que impactam severamente no setor de proteína animal. É o caso 

da avicultura de corte, onde o custo atual de produção pressiona para que os 

processos produtivos sejam mais efetivos e eficazes, buscando o equilíbrio 

necessário à sustentabilidade da atividade. Como parte do processo, a cadeia 

produtiva avícola tem se estruturado para atender aos critérios ambiental, 

social e de governança (ESG) que atualmente permeiam os compromissos das 

empresas e as expectativas dos consumidores. Partindo desses preceitos, o 

manejo da cama de frango dentro do aviário se inter-relaciona com a esfera 

ambiental, ao influenciar o volume de resíduo gerado nas granjas; e com o 

aspecto da saúde avícola e ambiência. 

Os frangos permanecem em contato estreito com a cama desde o 

alojamento até o carregamento para abate. Nesse período, a cama vai 

acumulado excretas e demais componentes residuais, como penas, sobras de 

ração, água, e insetos; resultando num substrato orgânico complexo que varia 

conforme o material-base, tipo de aviário, manutenção de bebedouros, 

densidade animal, microbiota das aves, composição da ração, e idade do lote. 

Boa parte da qualidade da cama depende, portanto, de como é manejada, 

interferindo na eficiência da produção ou surgimento de problemas como 

pododermatites, stress respiratório e enfermidades infecciosas e parasitárias. 

No que diz respeito à sustentabilidade econômica e ambiental, o reuso da 

cama por múltiplos lotes de frangos está bem assimilado na rotina de produção 

e aumenta o intervalo de descarte final. Todavia, a carga de micro-organismos 

residuais na cama reutilizada precisa ser considerada na preservação das 

condições sanitárias dos lotes e inocuidade da carne de frango. É por isso que 

o manejo da cama visando mitigar riscos microbiológicos é uma das principais 

preocupações de avicultores e médicos veterinários sanitaristas. Enfermidades 

emergentes ou recorrentes nas granjas de frango reforçam a necessidade de 

revisitar o manejo da cama para melhorias ou correções. Aqui são discutidos 

aspectos relacionados ao manejo de cama de frango reutilizada entre lotes 

com foco na mitigação de problemas sanitários. 

 

Qualidade microbiológica da cama de frango 

A troca da cama de frango a cada lote foi originalmente proposta pelo 

entendimento de que a cama nova apresenta melhores condições 
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microbiológicas, imprimindo maior rigor sanitário aos lotes. De modo geral, a 

cama nova contém maior carga de bactérias de origem ambiental; enquanto a 

cama reutilizada entre lotes apresenta predominância de micro-organismos 

residuais provenientes das excretas dos frangos (Cressman et al., 2010). A 

cama nova, porém, não pode ser diretamente entendida como isenta de riscos 

microbiológicos. De fato, a cama antes do alojamento do primeiro lote 

apresentou carga média inicial de enterobactérias maior do que a média na 

cama reutilizada do terceiro ao sexto lote (Vaz et al., 2017). Duas observações 

podem ser feitas: primeiro, o reuso da cama sob a ótica do bom manejo não 

piora sua qualidade microbiológica e, segundo; a cama nova precisa de 

intervenção antes do alojamento do primeiro lote de frangos. Apesar das 

diferenças regionais no país quanto à oferta sazonal de substratos para cama 

nova, aqueles que suportam o tratamento térmico aplicado nas fábricas antes 

de sua expedição às granjas são ideais. A estocagem desse material na granja, 

quando necessária, deve assegurar condições que impeçam recontaminações 

posteriores. 

As enterobactérias, habitantes normais do intestino de animais e 

humanos, são também boas indicadoras da qualidade microbiológica da cama 

a partir do primeiro alojamento de frangos. Ao longo de ciclos sucessivos, a 

cama de frango reutilizada e submetida a controle de micro-organismos 

residuais apresentou maior redução de enterobactérias nos primeiros três lotes, 

tendendo a estabilização a partir do quarto ciclo de uso (Vaz et al., 2017). Essa 

tendência de redução linear da carga média de enterobactérias na cama ao 

longo dos lotes foi também identificada em outras granjas comerciais por, pelo 

menos, seis lotes sucessivos (Figura 1; Voss-Rech et al., 2019). Notavelmente, 

Thaxton et al. (2003) não encontraram mudanças significativas no número total 

de outros micro-organismos indicadores (bactérias aeróbicas e anaeróbicas, 

coliformes totais, e fungos e leveduras) na cama reutilizada por mais de seis 

lotes de frangos. Isso sugere que, uma vez que a microbiota da cama se 

estabelece, a carga de bactérias tende a permanecer constante. 

Por outro lado, os micro-organismos patogênicos talvez sejam os 

indicadores mais importantes a serem considerados no manejo da cama, já 

que o reuso entre lotes favorece a persistência e dispersão de agentes 

causadores de doenças avícolas ou de zoonoses. No rol das doenças 

produtivas, a carga de oocistos residuais viáveis de Eimeria spp. em cama de 

frango reutilizada é indicadora do risco de coccidiose, cujos danos intestinais 

facilitam a colonização por Clostridium perfringens e, frequentemente, o 

desenvolvimento de enterite necrótica. A presença de oocistos na cama de 

primeiro lote reforça a natureza ubíqua das eimerias em granjas de frangos de 

corte, cujo pico de acumulação na cama geralmente ocorre entre 2 e 4 

semanas de idade, independente do uso cíclico de drogas anticoccidianas e de 

vacinas vivas nos lotes (Chapman et al., 2016; Jenkins et al., 2017). Nesse 

ponto, o tipo de manejo da cama de frango contribui no controle dos oocistos e 

prevenção de coccidiose nos lotes. Por exemplo, o manejo da cama com 
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condicionantes reduziu significativamente a contagem total e esporulação dos 

oocistos (Soliman et al., 2018), como também foi associado à redução do risco 

de presença de E. maxima e E. tenella (Balestrin et al., 2021). 

 

 
Figura 1. Média de enterobactérias (log10 UFC/g) em cama medida no 

alojamento e no carregamento dos frangos ao longo de 6 ciclos de reuso entre 

lotes em granjas comerciais 

 

Considerando os agentes de doenças que estão sob vigilância 

permanente, o vírus da Influenza Aviária é um típico exemplo cuja ocorrência 

em aves comerciais acarreta emissão de alerta sanitário internacional e exige 

métodos efetivos para sua inativação em resíduos da produção, incluindo a 

cama. Os vírus da Influenza Aviária de baixa patogenicidade mantêm-se 

viáveis por menos tempo em cama de casca de arroz reutilizada se 

comparados aos de alta patogenicidade, os quais persistem por menos de 72 

horas na cama (Figueroa et al., 2021). Por outro lado, as salmonelas paratíficas 

são exemplo de agentes monitorados nos abatedouros, onde se busca atender 

um nível de contaminação de carcaças não superior ao limite de amostras 

aceitáveis a cada ciclo. O manejo da cama de frango nas granjas tem potencial 

efeito no controle da infecção por salmonelas nos lotes. De fato, um estudo de 

campo mostrou que, uma vez que são detectadas na cama que não passa por 

intervenção específica no intervalo entre lotes, são capazes de persistir e 

serem detectadas ao longo dos lotes subsequentes (Tabela 1). Roll et al. 

(2011) identificaram redução significativa de suabes de arrasto positivos para 

Salmonella spp. em cama de frango reutilizada a partir do sexto lote. Todavia, 

mais recentemente, a análise dos dados da monitoria de Salmonella em uma 

integração de frangos de corte estimou que o reuso da cama por mais de seis 

lotes aumenta significativamente a probabilidade da detecção de salmonelas 

(Machado Junior et al., 2020). No conjunto, esses resultados não devem ser 

interpretados como uma recomendação simplista e generalizada em relação ao 
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número ideal de lotes para o qual a cama poderia ser reutilizada, mas reforçam 

a necessidade de escolha da intervenção mais adequada a ser usada no 

intervalo entre lotes para controle de patógenos residuais, e tomada de decisão 

quanto ao reuso no caso de recorrência de problema sanitário. 

 

Tabela 1. Detecção de salmonelas paratíficas na cama de frango ao longo do 

reuso entre lotes no mesmo aviário em granjas comerciaisa. Fonte: Voss-Rech 

et al. (2019). 

Aviáriob Lote positivo Salmonella detectada 

1 2°, 3°, 4°, 5°, 6° S. Heidelberg 

6 2°, 3°, 4°, 5°, 6° S. Heidelberg 

7 1°, 2°, 4°, 6° S. Heidelberg 

8 
1°, 2°, 3°, 4° S. Heidelberg 

6° S. Mbandaka 

9 
1° S. enterica O:4,5 

2°, 3°, 4°, 5°, 6° S. Heidelberg 
a
Cama nova de todos os aviários testou negativa para Salmonella spp. no alojamento do 

primeiro lote. 
b
Identificação dos aviários cuja cama reutilizada testou positiva para Salmonella 

durante o período do estudo 

 

Intervenções no intervalo entre lotes 

Partimos do princípio de que o reuso da cama entre lotes de frangos está 

condicionado a manejo cujas intervenções mitiguem os riscos microbiológicos à 

saúde avícola e humana. Muitas das intervenções para reduzir a carga de 

micro-organismos residuais e inativar eventuais patógenos na cama são 

executadas durante o intervalo entre lotes no aviário. Por isso o manejo da 

cama está tão interligado com o tempo de vazio. A estreita interdependência 

entre vazio e manejo da cama pode ser observada na Figura 2, onde algumas 

das intervenções testadas na cama durante o intervalo entre lotes de 12 dias 

não alcançaram a eliminação de S. Enteritidis antes desse período. Além disso, 

lotes de frangos com resultado negativo para eimerias, alojados em aviários 

com pressão negativa, foram relacionados ao maior tempo de vazio sanitário 

entre lotes (Balestrin et al., 2021). 

Idealmente, as intervenções na cama reutilizada devem estar previstas e 

descritas no programa de biosseguridade da granja e conduzidas de forma 

preventiva mesmo na ausência de problemas sanitários nos lotes anteriores. 

Do ponto de vista da fiscalização, os estabelecimentos avícolas comerciais que 

estão sob o escopo da norma de registro e controle sanitário (Instrução 

Normativa 56/2007) podem reutilizar a cama na ausência de ocorrências que 

representem riscos à saúde avícola e humana. Diante de problema sanitário 

que se enquadre nesses critérios, a cama precisa ser submetida a 

procedimento aprovado pelo serviço veterinário oficial e capaz de inativar 

patógenos, antes de sua retirada do aviário (Brasil, 2007). Recomendações 

específicas são direcionadas à cama de lotes de frangos detectados positivos 
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para S. Enteritidis, S. Typhimurium e S. Gallinarum (biovares Pullorum e 

Gallinarum) na monitoria regular, que não pode ser reusada e precisa ser 

submetida a método de inativação antes de ser retirada do aviário (Brasil, 

2016). Por sua vez, a cama de frango em granjas localizadas em 

compartimentos avícolas certificados quanto ao status diferenciado para 

infecção pelos vírus da Doença de Newcastle e da Influenza Aviária 

obrigatoriamente tem de ser submetida a tratamento que impeça a introdução e 

a disseminação de ambos os vírus (Brasil, 2014). 

 

 
Figura 2. Frequência (%) de Salmonella Enteritidis em cama de frango 

reutilizada submetida a intervenções e amostrada nos dias 0, 3, 6, 9 e 12 de 

tratamento. Fonte: Vaz et al., 2017. 

 

Além de inativar patógenos residuais, as intervenções na cama reutilizada 

devem, preferencialmente, também proporcionar condições ideais de 

ambiência para o alojamento do lote subsequente, a ponto de mitigar estresse 

respiratório, lesões de pele e pés, e qualquer outra situação que desfavoreça o 

desempenho produtivo dos frangos. Nesse sentido, há várias possibilidades de 

intervenções (Tabela 2), muitas das quais já estão bem integradas na rotina 

das granjas de frangos. Os métodos fermentativos são aqui considerados 

processos microbiológicos em grande escala que ocorrem na presença ou 

ausência de oxigênio. Alguns condicionantes podem ser aplicados durante o 

alojamento dos frangos, todavia não excluem o uso de outra intervenção 

específica no intervalo entre lotes. 

Cabe considerar as peculiaridades de cada situação, que vão determinar 

a escolha do método mais adequado conforme seu princípio de atuação e 

efeito geral desejado. No caso das salmonelas paratíficas, alguns sorotipos, 

como S. Enteritidis parecem ser mais facilmente inativados na cama de frango 

(Figura 2) se comparados a outros como S. Heidelberg (Figura 3), cuja 
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habilidade de adaptação e resistência no ambiente contribui para sua 

sobrevivência na cama de frango (Melo et al., 2021). A persistência de S. 

Heidelberg em cama de frango tratada para reuso entre lotes sugere uma 

possível seleção e adaptação de cepas com capacidade de resistir nesse 

nicho, tornando as intervenções de controle menos efetivas (Voss-Rech et al., 

2017, Oladeinde et al., 2018). 

 

Tabela 2. Algumas intervenções usadas para melhorar as condições físicas, 

químicas e microbiológicas da cama de frango reutilizada. Fonte: adaptado de 

Toledo et al. (2020). 

Princípio Exemplos Efeito geral 

Fermentação 

Enleiramento (com 

ou sem lona) 
Geração de calor 

Cobertura plana com 

lona 
Retenção de amônia 

Condicionantes 

acidificantes 

Sulfato de alumínio, 

superfosfato, 

bisulfato de sódio, 

gesso agrícolaa 

Redução do pH; inibição da 

volatilização de NH3 pela 

conversão em NH4 não volátil 

Condicionantes 

alcalinizantes 

Cal hidratada, cal 

virgem 

Redução do teor de umidade; 

aumento da volatilização de 

NH3 

Condicionantes 

adsorventes 

Quitosana, zeolita, 

bentonita 

Adsorção de odores e gases; 

absorção de umidade; inibição 

de bactérias produtoras de 

ureases; inibição de NH3 

Produtos biológicos 
Blends de micro-

organismos 

Colonização da cama e 

inibição de patógenos por 

exclusão competitiva 
a
Gesso agrícola foi considerado acidificante por promover decréscimo imediato do pH devido 

à precipitação de carbonato de cálcio (CaCO3), diminuindo a volatilização de amônia (NH3) 

(Burt et al., 2018). 

 



8 
 

 
Figura 3. Frequência (%) de frangos detectados positivos entre a 1° e 5° 

semana de alojamento sobre cama com S. Heidelberg que foi submetida a 

tratamento por cobertura plana (T1), aplicação de cal (T2), cobertura plana + 

cal (T3) e sem intervenção (T4). Fonte: Voss-Rech et al. (2017). 

 

Características físico-químicas interferentes 

Características físicas e químicas da cama de frango podem ser 

moduladas pelas intervenções apropriadas. Os micro-organismos presentes na 

cama são responsáveis por intensa oxidação e decomposição da matéria 

orgânica que produz aumento da temperatura, cujo efeito na redução de 

patógenos depende da sua constância e distribuição (Macklin et al., 2008; Guo 

et al., 2020). A manutenção de 50 °C por pelo menos 24 horas tem sido um 

critério para reduzir ou inativar micro-organismos na cama de frango (Macklin 

et al., 2006; Schmidt et al., 2013). Temperaturas equivalentes ou mesmo 

superiores são alcançadas durante o enleiramento da cama, mas não em 

outras intervenções testadas durante o intervalo entre lotes (Tabela 3), que 

geralmente não excedem a temperatura ambiente (Macklin et al, 2006; Voss-

Rech et al., 2017). Contudo, a temperatura se distribui de maneira desuniforme 

na leira, com nítidas diferenças entre a superfície e o centro (Siller et al., 2020). 

Schmidt et al. (2013) mostram que menos de 40% das partes da leira foram 

capazes de alcançar e manter 55 °C por 4 horas. É plausível, portanto, 

considerar que essa distribuição desigual interfira na capacidade de inativação 

de micro-organismos residuais na cama reutilizada. Por outro lado, 

temperaturas inferiores foram registradas em cama reutilizada não tratada 

comparada com cama enleirada, porém ambas apresentaram carga 

semelhante de bactérias indicadoras (Barker et al., 2013). Comparativamente, 

a temperatura média de cama reutilizada durante o enleiramento e a cobertura 

plana com lona foi 51,0 °C e 20,8 °C, respectivamente; e ambas as 

intervenções foram efetivas em inativar S. Enteritidis ao término do tratamento 

(Vaz et al., 2017). Esses resultados reforçam que diferentes fatores físico-
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químicos podem atuar na redução da carga residual de bactérias da cama 

tratada. 

 

Tabela 3. Temperatura média (°C) registrada a cada 2 horas em cama de 

frango reutilizada de acordo com a intervenção aplicada ao longo de 12 dias de 

intervalo entre lotes. Fonte: Vaz et al. (2017). 

Intervenção Média Valor mínimo Valor máximo 

Aplicação de cal 19,6 15,8 25,1 

Enleiramento 51,0 15,9 84,2 

Cobertura plana com 

lona 
20,8 16,7 29,3 

Sem intervenção 18,7 15,0 23,6 

 

Partindo de um substrato-base com boa capacidade higroscópica, a 

cama é capaz de absorver a maior parte da água proveniente das excretas e 

respiração dos frangos. Por sua vez, o conteúdo de água na cama tem relação 

com a viabilidade de bactérias. Em geral, menor carga de bactérias está 

presente em cama de frango com menor atividade de água, entendida como a 

disponibilidade de água num determinado substrato (Macklin et al., 2006). 

Conteúdo de umidade igual ou inferior a 30% favoreceu o controle de S. 

Typhimurium e Escherichia coli O157:H7 em cama de frango (Chang et al., 

2020). Teores de umidade de cama entre 15 e 30 % são também desejados 

para o desempenho dos frangos, já que proporcionam condições para 

manutenção da saúde e bem-estar, e da capacidade higroscópica da cama 

(Pepper & Dunlop, 2021). A umidificação da cama é intencionalmente realizada 

no início das intervenções que envolvem cobertura com lona impermeável para 

favorecer o processo fermentativo. Portanto, há uma tendência de que essas 

camas apresentem maior teor de umidade (Macklin et al., 2006). Por isso, a 

cobertura plana com lona resultou em maior teor de umidade na cama no 

último dia de tratamento em relação a outras intervenções avaliadas, porém foi 

gradativamente reduzido ao longo dos ciclos de reuso (Vaz et al., 2017). 

Todavia, o teor de umidade não foi relacionado à carga de bactérias detectada 

na cama reutilizada (Thaxton et al., 2003), assim como o declínio significativo 

de bactérias em cama enleirada não teve relação direta com mudanças na 

atividade de água registradas na cama (Macklin et al., 2006). 

Notadamente, teores de umidade de cama acima de 35% favorecem o 

aumento de produção de amônia (NH3) e escoamento de nutrientes, piorando 

as suas condições para uso agronômico posterior como fertilizante agrícola (De 

Laune et al., 2004; Dittoe et al., 2018). Sob o ponto de vista microbiológico, a 

perda de NH3 na forma de volatilização é benéfica por dificultar a viabilidade de 

micro-organismos patogênicos na cama. Intervenções que envolvem a 

cobertura da cama com lona impermeável favorecem a retenção da amônia 

(Macklin et al., 2006), cujo efeito antimicrobiano parece decorrer do aumento 

do pH dentro das células e no próprio meio (Singh et al., 2012), como também 
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da clivagem de RNA viral (Emmoth et al., 2011). O aumento significativo de 

nitrogênio amoniacal (N-NH4
+), medido como indicador de NH3 na cama de 

frango submetida à cobertura plana, teve relação com a inativação do vírus da 

Doença Infecciosa da Bursa (doença de Gumboro) (Figura 4). Esse é um vírus 

não envelopado e altamente resistente à inativação, que tem sido considerado 

modelo para a inativação de outros vírus aviários com características biológicas 

semelhantes ou inferiores, como os causadores da Influenza Aviária e Doença 

de Newcastle (Guan et al., 2010). Esse teor de amônia retido pela lona não 

teve, entretanto, o mesmo efeito sobre S. Heidelberg residual (Voss-Rech et 

al., 2017). Mais recentemente, o influxo de gás amônia a cada 4 minutos por 48 

h sob a cama coberta por lona foi proposto como forma de alcançar maiores 

teores de amônia na cama reutilizada tratada e assim promover a inativação de 

salmonelas ambientalmente resistentes, como parece ser o caso de S. 

Heidelberg (Mendonça et al., 2020). Em todas as situações, o manejo da 

ventilação do aviário precisa garantir boa qualidade de ar para dissipar o 

excesso de amônia antes do alojamento do lote subsequente visando manter 

níveis adequados ao sistema respiratório das aves e atingir os parâmetros 

produtivos desejados. 

Cama reutilizada por entre três e seis lotes de frangos, sem uso de 

condicionantes, apresentou pH médio de 8,0 (Terzich et al., 2000). 

Considerando os limites de pH que suportam o crescimento de bactérias 

(Tabela 4), a acidificação pode ter um efeito desejável sobre a viabilidade de 

patógenos residuais na cama reutilizada. Além disso, reduz a volatilização da 

NH3 presente na cama de frango por meio da conversão de NH3 volátil a NH4-N 

não volátil. Isso reduz a perda de nitrogênio, aumentando o valor agronômico 

posterior da cama como fertilizante e contribuindo para redução da emissão 

atmosférica de gases (DeLaune et al., 2004; Cook et al., 2011). A acidificação 

parece ter efeito também sobre vírus aviários residuais: uma cepa de vírus da 

Influenza Aviária de baixa patogenicidade foi imediatamente inativada após uso 

de condicionante acidificante (Figueroa et al., 2021). Entretanto, tendência de 

aumento na contagem de Staphylococcus, E. coli, e outras bactérias 

indicadoras foi identificada à medida que os valores médios de pH aumentaram 

(Terzich et al., 2000). De fato, as flutuações de pH detectadas ao longo do 

tratamento da cama por procedimentos comuns de manejo ao longo do reuso 

por seis lotes não refletiu em redução da carga de bactérias indicadoras (Vaz et 

al., 2017) e parecem não ter relação direta com a densidade de bactérias na 

cama (Thaxton et al., 2003). 
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Figura 4. Frequência (%) de frangos detectados positivos por RT-qPCR e 

ELISA entre a 1°e 5° semana de alojamento sobre cama com vírus da Doença 

Infecciosa da Bursa (VDBI) que foi submetida a cobertura plana (T1), aplicação 

de cal (T2), cobertura plana + cal (T3) e sem intervenção (T4). Fonte: Voss-

Rech et al. (2017). 

 

Considerações finais 

Os atuais alertas de doenças avícolas notificáveis em países produtores 

de frangos evidenciam as ameaças sanitárias iminentes para a avicultura 

brasileira. Manejo da cama de frango é parte obrigatória do programa de 

biosseguridade da granja, no qual todo investimento custa menos do que 

remediar uma situação de surto, saneamento, restabelecimento da situação 

anterior e reconquista de mercados e da confiança dos consumidores. 

Resultados de pesquisas auxiliam na tomada de decisão quanto às 

intervenções de cama mais adequadas para seu reuso entre lotes ou seu 

descarte seguro em eventuais problemas sanitários, contribuindo para a 

manutenção do status do plantel avícola, preservação da atividade econômica 

e competitividade frente aos demais países produtores. Dada a complexidade 

da microbiota da cama, a especificidade de cada problema sanitário, e dos 

vários fatores do ambiente e aviário que interferem na qualidade da cama, não 

há uma intervenção única e simplificada que seja adequada a todas as 

situações. Cada granja precisa ser avaliada individualmente, considerando sua 

situação e os desafios para assim identificar assertivamente as intervenções 

aplicáveis. Finalmente, as intervenções de cama que forem propostas precisam 

ser factíveis de compreensão e de execução pelos funcionários da granja, 

segundo as instruções técnicas recebidas do profissional responsável, para 

assim chegar ao resultado desejado. 
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Tabela 4. Faixa de pH adequada à multiplicação de bactérias. Fonte: adaptado 

de www.metergroup.com. 

Bactéria Valor mínimo Valor ótimo Valor máximo 

C. perfringens 5,5-5,8 7,2 8,9 

C. botulinum 4,6 - 8,5 

Campylobacter spp. 4,9 6,5-7,5 9,0 

Staphylococcus aureus 4,0 6,0-7,0 10,0 

E. coli enterohemorrágicas 4,4 6,0-7,0 9,0 

Salmonella spp. 4,2 7,0-7,2 9,6 
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Contribuições do melhoramento genético à avicultura de corte do Brasil 

 

Dirceu J. D. Talamini 

Pesquisador da Embrapa Suínos e Aves 

 

Vincular as atividades de melhoramento genético envolvidas na 

produção das linhas puras que vão originar as matrizes e pintos comerciais e o 

seu o impacto nos custos da produção comercial das aves é uma tarefa 

desafiante pois o tema se relaciona com a própria evolução da avicultura 

mundial e Brasileira. Dispor de linhagens genéticas especializadas de aves é 

de extrema importância pelo efeito que elas têm nos resultados técnicos e 

econômicos de toda a cadeia produtiva. A cadeia produtiva da avicultura é 

longa e complexa e o seu sucesso depende dos chamados fatores de 

produção (terra, trabalho e capital). Além disso, é fundamental a gestão 

competente de todos os elos da cadeia, desde a produção dos animais, 

passando pelo abate, processamento e a comercialização dos produtos. O 

governo e seus diversos setores de apoio, fiscalização e controle também 

contribuem pois atuam em sinergia visando potencializar o desenvolvimento 

sustentável de toda a cadeia produtiva. Nos fatores de produção, o capital 

inclui os insumos produtivos, como os animais melhorados geneticamente, 

fundamentais para o desempenho das criações. A avicultura brasileira 

posiciona-se entre as atividades mais avançadas da nossa agricultura. Foi 

estruturada com base em modelo gerado há mais de um século nos Estados 

Unidos e teve grande evolução tecnológica nos seu principais indicadores de 

desempenho, conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1 – Evolução dos principais indicadores de desempenho técnico da 

produção de frangos no Brasil entre 1920 e 2021. 

 

De acordo com Tobin e Arthur (1964), o atual modelo de organização e 

produção de aves comerciais foi desenvolvido nos Estados Unidos, tendo suas 

bases lançadas em 1920. No entanto, só em 1940 as vendas de frangos 

desses aviários modernos ultrapassaram os volumes das criações tradicionais. 

A mudança das criações antigas para os novos sistemas produtivos, 

complexos e com grande número de aves por unidade, implicou também no 

desenvolvimento e uso do modelo integração produtor/agroindústria, visando 

facilitar a coordenação das várias etapas interdependentes do processo (Figura 

2). Este modelo foi usado com sucesso e resultou numa rápida expansão da 

cadeia produtiva. 
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Figura 2 – Representação da cadeia produtiva do frango no Brasil. 

 

Expressivos investimentos em pesquisa e desenvolvimento foram 

realizados e em 1945, por exemplo, a empresa Great Atlantic Company criou e 

financiou o “Chicken of Tomorrow Program”, com a intenção de desenvolver 

linhagens de frangos especializadas na produção de carne, com ênfase no 

rendimento de peito, coxas e sobre-coxas. De acordo com os autores citados, 

significativo desenvolvimento técnico ocorreu principalmente entre os anos de 

1945 a 1955. Um dos primeiros resultados obtidos foi na área da genética, com 

o desenvolvimento de linhagens especializadas na produção de ovos ou de 

carne, resultado de programas de seleção e cruzamento de linhas 

especializadas de machos e fêmeas. Entre os anos de 1947 e 1951, foi obtida 

uma redução de 18% no tempo necessário para um pinto de 1 dia alcançar 3,5 

pounds (1,35kg). Os próximos 18% de ganho nesta variável demandaria 7 anos 

adicionais. Os 10 anos após o final da Segunda Guerra Mundial foi de grandes 

avanços nas técnicas de alimentação, com rações de alta energia, novos 

aviários bem como nos processos de abate, preparação e distribuição dos 

produtos ao mercado. O uso dessas tecnologias possibilitou que entre 1920 e 

1955 ocorresse uma redução de 30 a 40% nos preços de varejo da carne de 

frango, enquanto o preço das carnes vermelhas subiu entre 75 a 90%. Essa 

pequena retrospectiva mostra o impacto positivo do melhoramento genético 

das linhagens de aves, estimulando avanços tecnológicos também nas demais 

áreas técnicas (nutrição, sanidade, instalações, manejo, dentre outras). 

Também os elos de abate e processamento e do transporte dos animais vivos 

e produtos prontos para o consumo se modernizaram e contribuíram para a 
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produtividade da avicultura de corte. Enfim, o modelo de organização e de 

coordenação das atividades da cadeia foi um fator decisivo para a 

modernização e sucesso da atividade assim como a sinergia existente com os 

órgãos do governo visando seu crescimento e o acesso aos mercados interno 

e externo. 

 

PARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS DE PRODUÇÃO 

Analisando o insumo “genética avícola”, nota-se que a geração e a 

comercialização das linhagens especializadas é resultado de intenso trabalho 

técnico e empresarial num ambiente de grande competição. São processos 

complexos executados por empresas globalizadas, que enfrentam forte 

concorrência no mercado o que tem resultando na concentração e redução de 

marcas comerciais disponíveis no mundo. Na avicultura de corte brasileira, por 

exemplo, atualmente três empresas multinacionais dominam o mercado, 

comercializando gerações de matrizes, avós e bisavós. São elas a Aviagen, 

cuja marca comercial mais conhecida é a Ross, a Hubbard e a Tyson, com a 

linhagem Cobb (Tabela 1). Essas empresas, além das marcas especializadas 

na produção de carne, também possuem outras linhagens para corte e postura. 

 

Tabela 1 - Suprimento linhagens genética de frangos no Brasil, 2022. 

Empresa Linhagem Importação Produção Principais produtos 

no Brasil 

Bisavós Avós Avós  

Aviagen Ross X  Aviagen 

BRF 

JBS 

Cialne 

Machos 344 e 

YPM 

Fêmea 308 AP 

Hubbard Hubbard  X Aviagen Efficiency Plus 

Cobb Cobb X  Cobb Macho Male MV 

Agrogen Fêmea 500 

Fonte: Boletins da Aviagen e Cobb. 

 

A concentração da produção em menor número de empresas pode ser 

positiva por facilitar a obtenção de produtos mais competitivos e reduzir custos 

operacionais. Mas, por outro lado, pode aumentar o poder de mercado e a 

capacidade dessas empresas definirem os preços dos seus produtos. A 

otimização dos processos de seleção e multiplicação das aves reflete-se em 

melhorias contínuas dos indicadores de produtividade das linhagens, com uma 

enorme capacidade de expansão do número de animais. Assim, partir de um 

macho e dez fêmeas do rebanho núcleo no topo da pirâmide, após 4 anos de 

seleção e multiplicação, pode-se produzir 48,75 milhões de pintos e 75 mil 

toneladas de carne (Figura 3). 
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Figura 3 – Números de programa de melhoramento genético de frangos e para o 

Brasil. 

 

O desempenho da cadeia produtiva depende da qualidade de inúmeros 

insumos, do conhecimento para o seu uso e da competência da gestão. Sobre 

o impacto dos insumos, atribui-se às linhagens melhoradas a significativa 

contribuição de 10 a 30% nos resultados dos lotes sendo que entre 70 e 90% 

dependerão da sanidade, alimentação, ambiência e manejo das aves 

(Neeteson et al., 2016). O preço do pinto de um dia representa 13% do custo 

total de produção do frango posto na indústria, a segunda maior participação, 

após os 76% do item alimentação. Os demais itens contribuem entre 1 e 2% no 

custo total (Figura 4). 
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Figura 4 – Participação de cada item no custo do quilograma do frango posto na 

indústria, baseada nos valores médios de jan 2021 a fev de 2022. 

 

O preço do pinto comercial resulta do seu custo de produção, da margem 

de lucro desejada pela empresa, da sua qualidade frente aos concorrentes no 

mercado, da taxa de câmbio, dos impostos e taxas e dos custos de importação 

das linhas puras. Os preços e o desempenho técnico e econômico das 

linhagens melhoradas variam ao longo do tempo, sendo continuamente 

avaliadas pelos usuários pois influem positivamente nos demais processos 

produtivos e são fundamentais para a economia das empresas da carne. Uma 

estimativa dos ganhos pode ser feita a partir da produção de frangos do Brasil, 

que segundo projeções deve ser perto de 14,85 milhões de toneladas com um 

valor bruto da produção de R$ 116,3 bilhões. Uma redução de 2% na 

conversão alimentar, considerando o valor da ração consumida de R$ 79,6 

bilhões, proporciona uma economia de R$ 1,6 bilhões. Outra relevância do 

progresso técnico da avicultura brasileira se dá pela redução do consumo de 

milho e farelo de soja e da necessidade de área para plantio dessas culturas, 

poupando terras e contribuindo na preservação ambiental (TALAMINI; VILAS-

BOAS, 2021). 

 

Experiências brasileiras na genética de aves 

O governo militar tinha forte disposição de apoiar a indústria nacional com 

o objetivo gerar empregos e reduzir a dependência de importações. Em alguns 

casos, era usado o forte e inquestionável argumento de que a produção de 

algum produto era questão de “segurança nacional”, que serviu, inclusive, para 

incentivar os programas de melhoramento genético de aves no Brasil. Butolo 

(2008) apresenta uma ampla análise da evolução e das estratégias do Brasil na 

avicultura e na área da genética. Segundo ele, a partir da década de 60 

começaram a surgir no Brasil as primeiras empresas de genética de aves, a 
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grande maioria localizadas no Rio de Janeiro, as quais dedicavam-se à 

importação e multiplicação de linhagens melhoradas, mais produtivas que as 

existentes no país. As empresas dedicadas ao melhoramento genético de aves 

contavam com o apoio técnico e financeiro do governo federal. Numa etapa 

seguinte, a Granja Guanabara decidiu desenvolver seu próprio programa de 

melhoramento avícola e conseguiu lançar em meados de 1972 as aves “verde-

amarelas” compostas pela G-307 (ovos brancos), G-505 (ovos castanhos) e G-

190 (frango de corte). Segundo Butolo, apesar de toda a ajuda governamental, 

o programa genético da Granja Guanabara fracassou “por motivos como 

doenças e falta de um plantel multiplicador mais expressivo”, acumulando 

enormes dívidas com financiamentos e tributos. Visando auxiliar na solução 

dos problemas da referida empresa e propor alternativas para a continuidade 

dos programas de melhoramento de aves de corte e postura no Brasil, o 

Ministério da Agricultura criou um Grupo de Trabalho (GT), por meio da 

Portaria 126. O GT realizou os estudos e concluiu um detalhado relatório 

técnico e financeiro, sugerindo que o patrimônio da Granja Guanabara fosse 

assumido pelo Governo Federal para amortizar as dívidas da empresa. Essa 

recomendação foi aceita e, na sequência, as linhagens genéticas, áreas de 

terra e instalações foram absorvidas pelo Governo Federal e posteriormente 

repassadas para o CNPSA (Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves) da 

Embrapa com o objetivo de prosseguir e concretizar a obtenção de linhagens 

brasileiras de aves. Segundo o relatório, “Em assim procedendo, além dos 

benefícios de ordem técnico-econômicas, estar-se-ia impedindo que se 

consolidem ideias difundidas amplamente pelos representantes de empresas 

estrangeiras, de que os países em desenvolvimento seriam incapazes de 

desenvolver e conduzir com sucesso programas desta natureza”. O relatório 

recomendava a conclusão das instalações planejadas para a moderna granja, 

erradicar os problemas sanitários, restabelecer os processos de multiplicação, 

seleção e avaliação e transferir o empreendimento para a iniciativa privada. 

Devido a dificuldades gerenciais, financeiras e operacionais as linhagens e 

instalações foram transferidas para o CNPSA, em Concórdia (SC) visando a 

continuidade dos trabalhos. Algumas linhagens chegaram a ser lançadas pela 

Embrapa, sem, contudo, conquistar parcela significativa do mercado genético 

de aves de corte e postura. Esse foi um dos principais investimento e esforço 

para posicionar o Brasil como produtor de linhagens genéticas. Outros 

programas foram conduzidos por muitos anos na universidade de Viçosa e na 

ESALQ, Piracicaba, entre outras, sem êxito na obtenção de linhagens 

comerciais competitivas. Ressalta-se, contudo, que a partir dessas 

experiências o Brasil formou recursos humanos e criou competência técnica 

para o desenvolvimento de linhagens nacionais. Essa capacitação é decisiva 

caso alguma situação excepcional levante barreiras de acesso ao material 

genético importado. Essa breve abordagem procura mostra a complexidade de 

empreendimentos na área de genética avícola. Pequenas diferenças de 

desempenho das linhagens podem causar vultuosas perdas econômicas nas 



22 
 

indústrias. Estas sempre buscam as marcas comerciais de melhor resultado, o 

que acirra a concorrência, dificulta a entrada e a permanência no mercado de 

empresas com produtos menos competitivos. Essa apresentação não tratou de 

outros mercados, como os da avicultura alternativa, onde diversas linhagens 

nacionais e importadas participam com algum grau de sucesso. 
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Insetos na Alimentação Animal – Realidade ou Ficção? 

Gilberto Schickler 

 

Para responder essa pergunta, vamos mostrar o caminho que a 

Entomocultura vem trilhando desde o ano de 2012, quando a primeira empresa 

no Brasil obteve seu registro no MAPA, como Fabricante de Ingredientes para 

Alimentação Animal – sendo especializada na Produção de Insetos 

Comestíveis. A produção na Nutrinsecta tinha uma média de 1500 kg de 

insetos/mês, e envolvia larvas de tenebrios, baratas, grilos e larvas de moscas. 

Através de uma serie de perguntas e respostas será possível que cada 

participante da “Conferencia FACTA WPSA Brasil – Avicultura – O Futuro é 

agora!”, conheça o potencial de viabilidade dessa atividade como mais um 

agronegócio da cadeia de proteína animal, no Brasil. 

É preciso considerar o caráter sustentável da atividade, com menor uso 

de solo, de água, menos emissão de poluentes, entre outras vantagens.  

A riqueza de biodiversidade nos propicia centenas de espécies nativas, 

que já são descritas como comestíveis.  

Também a grande quantidade e qualidade de massa critica em todas as 

áreas do conhecimento no Brasil, capaz de adaptar tecnologias existentes, 

para a produção de insetos. 

Criações de subsistência, pequenos produtores rurais, empreendedores 

rurais e urbanos, podem produzir insetos comestíveis. Nesse texto não iremos 

falar sobre o potencial como alimento para ruminantes (pela restrição normativa 

existente no Brasil – mas os benefícios são conhecidos) e nem como alimento 

humano: mas do consumo por animais monogástricos. 

 

Porque animais comem insetos? 

Porque são gostosos! Principalmente pelo movimento do inseto, quando 

tenta escapar do predador, desperta no instinto de caça animal. Uma cadeia de 

hormônios é ativada e toda a experiencia promovida pela localização da presa, 

captura e consumo é recompensada com a liberação de dopaminas, 

produzindo o bem estar animal. 

Mas mesmo insetos abatidos, e desidratados são consumidos com 

voracidade. E a explicação envolve a palatabilidade desse alimento, o teor 

lipídico e aromático que apresenta. 

 

O uso de insetos como alimento animal, é uma novidade? 

De forma alguma! A entomofagia ou o uso de insetos como alimento é 

uma habito animal intrinsicamente ligado a evolução, e essas pequenos seres 

vivos, que se multiplicam com rapidez e ambulância, são consumidos da 

mesma forma, por animais vertebrados e invertebrados.  

Estima-se que numa postura de uma femea de grilo, de 250 ovos, em 

ambiente natural, cheguem a fase adulta e reprodutiva de 1 a 2%. Portanto as 

populações constantemente se renovam. Em cativeiro buscamos aumentar 
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essa taxa de sobrevivência até o abate, fornecendo tudo que nosso rebanho 

precisa. 

A novidade encontra-se no aprimoramento das tecnologias de produção 

massal e processamento, de maneira acentuadamente crescente. A realidade 

é que será cada vez menor o estoque de invertebrados em ambiente natural 

(para extrativismo) e a produção massal de insetos comestíveis é hoje, 

essencial a sobrevivência humana. 

Friso que é uma proteína animal alternativa e complementar as 

existentes. As cadeias produtivas se complementam, e granjas avícolas de 

postura são capazes de obter lucro com farinha de insetos e frass (esterco de 

insetos), ao invés da comercialização do resíduo in natura. 

A inovação no Brasil pode ser reconhecida atualmente nos primeiros 

fabricantes que processam a separação da larva em proteina, gordura e 

quitina, o que facilita o uso na indústria de rações; e na conservação do 

produto. Nos primeiros testes em rações para cães e gatos com insetos.  

Na grande quantidade de teses de mestrado e doutorado envolvendo 

insetos comestíveis. 

 

O que o consumo de insetos fornece? 

Os insetos alimentícios podem ser fornecidos em forma de farinha, 

fragmentados, inteiros, desidratados ou vivos, sendo esse último 

relativamente comum em produção de aves caipiras ou semiconfinadas por 

exemplo, para diminuir a bicagem de penas, melhorar o bem-estar 

animal e diminuir o estresse ambiental  

Insetos fornecem em alguma quantidade, todos os aminoácidos 

essenciais e não essenciais, gorduras, vitaminas, minerais e fibras. 

O valor nutricional varia conforme a espécie, a fase da vida, dieta e 

processamento. Porem insetos não são somente alimento, e o termo mais 

adequado é alimento nutracêutico, pois fornece componentes que estimulam o 

sistema imunológico, entre outros benefícios. 

 

Qualquer inseto pode ser consumido? 

Não. São conhecidas cerca de 2000 espécies comestíveis, dentro de um 

universo de 1 milhão de espécies de insetos descritas pela ciência.  

A tecnologia de produção massal é conhecida para cerca de 20% ou 400 

espécies comestíveis, com características nutricionais, organolépticas e 

farmacológicas distintas. 

Sabendo que a espécie é comestível, esse deve ter uma origem 

sanitariamente adequada (de um ambiente natural, sem presença de fonte 

poluidora), e estar vivo ou processado de maneira tecnicamente adequada, 

para conservação da qualidade do produto.  

O inseto é como toda a carne de vertebrados: após o abate se inicia a 

decomposição e medidas precisam ser adotadas, como a desidratação e 

congelamento. 
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Que quantidades podem ser consumidas? 

Em geral consideramos insetos como um componente da dieta. Mas 

existe espécies predominantemente insetívoras. 

Estudos realizados confirmaram que os insetos podem substituir de 25 a 

100% do farelo de soja ou farinha de peixe, dependendo da espécie do animal. 

Porém, a maioria dos insetos é deficiente em cálcio, metionina e lisina, 

necessitando a suplementação dos mesmos, especialmente, para animais em 

crescimento e galinhas poedeiras. 

O farelo de larvas de Hermetia illucens pode ser utilizado como a única 

fonte proteica da dieta de galinhas poedeiras, sem afetar a produção de ovos, o 

consumo de ração e a eficiência de conversão alimentar 

De de 0,2 e 0,3% de Tenebrio molitor e Zophobas morio adicionados à 

dieta de frangos de corte melhoraram o desempenho do crescimento e 

alteraram as características do sistema imunológico, como os níveis de 

imunoglobulinas.  

Suínos recentemente desmamados podem ter sua dieta suplementada 

com até 10% de farinha de T. molitor, sem que ocorra qualquer efeito 

prejudicial nas suas respostas imunológicas.  

Leitões aceitaram prontamente as dietas com 5 e 10% de farinha de 

larva de mosca-soldado negra em substituição a 30 e 60% do farelo de soja, 

não sendo observada diferença na digestibilidade dos nutrientes da dieta e 

ganho de peso dos animais. 

 

Como tem sido promovido o estudo sobre a produção de insetos 

comestíveis? 

Universidades como a UFMG e a ESALQ, entre outras, já contam com 

docentes voltados a esta disciplina, a produção de insetos comestíveis. É 

preciso destacar a excelência do Departamento de Entomologia da Esalq, no 

desenvolvimento de tecnologia na produção de insetos para controle 

biológico...e que hoje começa a ser aplicado também com insetos para 

alimentação. 

Cursos profissionalizantes particulares estão disponíveis como o nosso 

www.insetosonline.com.br 

As empresas de Biotecnologia vêm promovendo um intenso 

desenvolvimento de produtos, de forma independente ou em parceria com 

universidades, que buscam soluções para a entomocultora brasileira. 

O sistema de cooperativa envolvendo agricultura familiar também pode 

ser implantado com insetos comestíveis, assim como a empresa Bratac 

desenvolve para produção de casulos de bicho da seda e confecção de 

tecidos.  

Quais instalações utilizar? 

Qualquer instalação que propicie impedimento de fugas, e entrada de 

predadores. Afastada de fontes poluidoras ou com aspersão de inseticidas. 

http://www.insetosonline.com.br/
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Toda instalação que permita controle ambiental em termos de umidade, 

temperatura, exaustão e luminosidade. Entre esses galpões avícolas, 

suinoculturas, galpões rurais ou urbanos. Containers climatizados são usados. 

Insetos comestíveis são criados em países com neve, e desérticos. Seja 

o local que for, a produção massal necessita de controle e estabilidade 

ambiental.  

 

Quais os mercados para insetos comestíveis? 

O mercado que já vem trabalhando com insetos comestíveis é o de 

alimentação de Pet’s. Criadores comerciais de animais silvestres e exoticos, 

zoológicos e pesqueiros também demandam esse produto. 

Pet’s são animais de estimação, e os compradores investem hoje um 

valor médio de 400 reais por kg de tenebrio comum e grilos vivos, e 200 reais 

no kg de tenebrio gigante e baratas cinéreas. 

Esses valores são impraticáveis para o uso de insetos em rações de 

animais de produção como peixes, suínos e aves. Para esses mercados o 

principal inseto utilizado atualmente é a Hermetia ilucens ou Black Soldier Fly.  

A alimentação desse inseto inclui qualquer resíduo orgânico, e o que se 

busca é atingir o valor equivalente ao do alimento com características 

nutricionais semelhantes, a farinha de peixe, num custo por tonelada de 1500 

dolares. Essa é a meta, que conta com pesquisa e produção em todo mundo 

para ser alcançada. 

 

Produção de insetos comestíveis no Brasil 

Quando falamos em escala industrial de produção, é necessário 

avaliarmos dificuldades especificas. Qualquer fornecimento para o setor 

profissional de proteína, demanda produtores de insetos com pelo menos 10 

tonelada/dia para processamento com BSF. Daí vem o desafio de logística, 

alimentação desses insetos, energia,.. 

Podemos citar como empresas que estão se preparando técnico e 

financeiramente para projetos de grande porte a  

CYNS (https://www.cyns.com.br ), a Meruoca (https://www.meruoca.bio/) e a 

Lets Fly  (https://letsflyfood.com/ ) 

 

Futuro à ser alcançado 

Países como China e Tailândia são grandes produtores de insetos 

comestíveis desidratados. São agronegócios. 

Numa pesquisa no site Alibaba.com verificamos preços médios para 

exportação (apenas o custo do inseto) Hermetia illucens 5,00$/kg,  

Tenebrio molitor 7,00$/kg, Zophobas morio 15,00$/kg, Acheta domestica 

15,00$/kg, Locusta migratoria 25,00$/kg e Bombyx mori (lagartas) 40,00$/kg do 

produto desidratado. 

Nesses países o estudo dos insetos é milenar. O bicho da seda é 

responsável por um agronegócio com mais de 5000 anos de estudos, e a 

https://www.cyns.com.br/
https://www.meruoca.bio/
https://letsflyfood.com/
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Sericicultura envolve o sucesso como produtor de amoreiras aliado a produção 

de casulos verdes, para indústria de fiação.  

Mas e a lagarta, com 76% de proteína bruta, pode ser ignorada? Uma 

produção voltada as fases de cria e recria apenas é viável? 

Ou gafanhotos, com níveis proteicos semelhantes ao da lagarta de 

Bombyx sp, devem continuar sendo apenas considerados pragas...ou são um 

recurso alimentar disponível e com tecnologia para produção em grande 

escala? 

Passamos por um momento em que a produção de alimentos nunca foi 

tão importante para o Brasil, e pro Mundo. Um momento em que preconceitos e 

barreiras culturais devem ser substituídas pelo conhecimento de que os insetos 

comestíveis são alimento, e que existe um mercado ávido por esse produto. 

A “fome” pela Entomocultura encontra-se disseminada em todo Planeta 

Terra. São comida atual, e comida espacial! 

 

Bolsa de Insetos 

Iniciamos esse projeto com o intuito de facilitar a comercialização de 

insetos vivos e desidratados, no kg, com diferentes preços de acordo com a 

região do Brasil. 

Cada produtor apresenta os diferenciais de seu inseto, e oferta a 

quantidade que tem em estoque. 

O site encontra-se em construção e o link é www.bolsadeinsetos.com.br 

. 

 

 

  

http://www.bolsadeinsetos.com.br/
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"Painel de vacinas autógenas em campo" 

 

Pontos críticos para o sucesso de uma vacina autógena 

Paulo César Martins 

pmartins@biocamp.com.br 

 

Introdução: 

A atividade da BioCamp Laboratórios é a de pesquisa, desenvolvimento, 

produção e comercialização de produtos biológicos.  Uma das unidades de 

negócio é representada pelas vacinas bacterianas aviárias, sejam elas (i) de 

linha ou (ii) autovacinas. Por este motivo, nesta apresentação, vamos nos focar 

nos agentes bacterianos, ainda que, por vezes, eles sejam secundários às 

infecções virais, ou por outros agentes não infecciosos.   

A visão, orientação e política de nossa Empresa é para que, sempre que 

possível, o produtor, o técnico, o sanitarista, a indústria, busquem utilizar 

vacinas de linha, regularmente registradas no MAPA. Esses produtos contam 

com longo período de pesquisa, desenvolvimento, experiência em sua 

utilização, nas mais variadas condições de campo, além de Controle de 

Qualidade, específico para cada produto, desenvolvido ao longo de anos e até 

mesmo décadas.  

Somente quando as vacinas comerciais de linha não apresentam a 

resposta adequada à determinada condição ou patógeno, ou são inexistentes 

comercialmente, para determinada infecção ou enfermidade, devemos pensar 

em lançar mão das autovacinas, produzidas com microrganismos inativados, 

emulsionados em óleo ou hidróxido de alumínio.   

Um detalhe que deve ser lembrado, na produção das autovacinas, é que 

esses imunógenos devem ser utilizados para a granja e/ou núcleo afetados, e 

não generalizadas para todas as unidades de uma empresa.   

Listamos a seguir, 5 pontos que devem ser levados em consideração na 

decisão de uso de uma autovacina. 

 

#1. Identificação do problema  

 

Nas condições comerciais não é raro a ocorrência de um quadro clínico 

de origem multifatorial: 

 Falhas sistemáticas de biosseguridade, na longa e complexa cadeia de 

produção; 

 Condições de estresse geradas por falhas de manejo, ambiência; 

 Condições climáticas extremas; 

 Fatores imunossupressores nutricionais e/ou infecciosos; 

 Agentes infecciosos primários; 

 Agentes infecciosos secundários. 

mailto:pmartins@biocamp.com.br
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A repetição do quadro, no mesmo lote, ou em lotes diferentes, numa 

mesma operação ou região, pode significar que estamos falhando, 

repetidamente, num mesmo ponto.  

A anamnese, o histórico do(s) lote(s), a análise das fichas de controle, o 

exame clínico, os sintomas, a necrópsia, são elementos de enorme valor para o 

passo seguinte: o estabelecimento de um possível diagnóstico.  

 

#2. Diagnóstico Correto 

Como podemos perceber no item anterior, o problema sanitário que 

ocorre com um lote, não raro pode ter origem multifatorial. Identificar esses 

fatores nem sempre é tarefa fácil. Além disso, o êxito do diagnóstico irá 

depender de outros fatores: 

 Qual material foi coletado?  

 Quais as condições de assepsia da coleta e do transporte até o 

laboratório de diagnóstico? 

 Quais os meios de cultura utilizados para o isolamento de cada um dos 

agentes que supostamente poderiam estar envolvidos? 

 O laboratório de diagnóstico possui esses meios de cultivo? 

 A amostra isolada foi corretamente identificada? 

 O resultado simples de provas moleculares é suficiente para o 

diagnóstico? 

 O isolamento do agente condiz com o quadro clínico, lesões 

encontradas e extensão do problema? 

 É possível reproduzir o quadro clínico ou patológico através de uma 

inoculação experimental? 

 O laboratório de diagnóstico possui expertise para o isolamento e 

sobretudo identificação de bactérias de crescimento fastidioso, como 

Avibacterium paragallinarum, Gallibacterium anatis, Pasteurella 

multocida? 

 

Qual a sua decisão como técnico, no quadro a seguir?  

Isolamento de E. coli, em quadros de onfalite na primeira semana de vida, 

em vários lotes de pintos, originários de diversos lotes de matrizes de uma 

mesma granja. Todos os isolados apresentaram de 3 a 5 genes de 

patogenicidade e resistência a vários antimicrobianos. Na inoculação 

experimental dos isolados, no saco aéreo de pintos de um dia, as amostras não 

causaram mortalidade em 100% das aves inoculadas.  

Pergunta: vale a pena incluir essas amostras numa autovacina para as 

reprodutoras? 

 

#3. Sequência de produção de autovacina bacteriana 

Considerando todas as etapas de coleta, isolamento, identificação, 

adaptação da amostra aos meios de cultivo, multiplicação e inativação do 
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agente, bem como controle de qualidade de cada uma das etapas de produção 

de uma autovacina, além dos documentos oficias que devem ser gerados 

(Figura 1), não raro, o “tempo zero” entre a coleta da amostra até o ponto final 

de comercialização do produto poderá chegar a dois meses (ou mais), de 

incessantes trabalhos. 
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Figura 1: Fluxograma resumido de coleta, isolamento, identificação, inativação 

do agente, produção e controle de qualidade de uma autovacina bacteriana.  

 

Além disso, as autovacinas bacterianas, geralmente requerem a utilização 

de, ao menos duas doses, com intervalo de 4 a 6 semanas entre as doses, 

para o estabelecimento de imunidade mais duradoura. Preferencialmente, 

devem ser administradas no período de recria de aves de vida longa 

(reprodutoras e poedeiras comerciais). Não raro, quando os trabalhos de 

Controle de Qualidade de uma autovacina são concluídos, e a vacina entregue 

ao usuário final, alguns lotes alvo deixaram a fase de recria e já se encontram 

em produção.  

Atenção especial deve ser dada às autovacinas bacterianas, elaboradas 

com microrganismos Gram-negativos, com elevada concentração de LPS na 

fração antigênica, emulsionados em veículo oleoso.  Esses produtos devem ser 

utilizados na fase de produção com cuidado, sob risco de produzirem quedas 

de postura, devido a reações pós vacinais exuberantes no local da aplicação.    

 

#4. Considerações referentes a imunogenicidade de uma autovacina 

bacteriana.  

Algumas bactérias apresentam crescimento intracelular facultativo. Este é 

o caso das salmonelas paratíficas, de Salmonella Gallinarum e Pasteurella 

multocida. Por esse motivo, a imunidade humoral (IgM, IgG), desenvolvida 

pelas bacterinas, produzidas com esses antígenos, não é tão eficaz na redução 

e controle da infecção, como no caso das vacinas bacterianas vivas. Estas são 

capazes de melhor promover a imunidade de base celular e, dependendo da 

via de aplicação (digestiva ou respiratória), até mesmo produzir imunidade de 

mucosas ou local (IgA). 

Entretanto, as autovacinas (bacterinas), quando administradas como 

reforço, após sensibilização do animal com vacinas vivas correspondentes, 

podem elicitar resposta imune de base celular. Este é o caso das vacinas de 

salmonelas paratíficas, quando utilizamos um primer de bactérias vivas 

atenuadas (ex. Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium) e posterior 

vacinação com vacinas inativadas (de linha ou autovacinas), antes da 

produção.  

  

#5. Custos de produção de uma autovacina. 

Ainda que o laboratório ou setor de produção de autovacinas possua as 

instalações e equipamentos adequados e dimensionados para trabalhar com 

menores volumes, que detenha a tecnologia, a expertise, ainda que possua, 

em seu time de profissionais, técnicos com grande experiencia em adaptação e 

multiplicação de microrganismos em meios de cultivo, os custos de produção 

serão, inequivocadamente, mais elevados. 
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Por vezes a multiplicação de um novo microrganismo, recém entregue 

pelo laboratório de diagnóstico, depende de inúmeras tentativas e erros para 

sua multiplicação em concentrações adequadas para servir como antígeno.  

Por outro lado, de acordo com a legislação vigente, essa “semente-mãe” 

pode ser utilizada somente por 15 meses e a autovacina (produto final) tem 

período de expiração de 6 meses apenas.  

Todos os lotes produzidos devem ser incluídos no “mapa de produção” do 

laboratório produtor e informado periodicamente às autoridades competentes 

do MAPA. 

 

Considerações finais: 

Antes da introdução de um novo produto, de uma nova vacina, revise os 

programas de biosseguridade; tente identificar se houve falhas. Muitas vezes, 

apenas com a revisão dos processos e treinamento da equipe, o problema 

poderá ser reduzido e, até mesmo, desaparecer. 

Há uma tendência (saudável) de procurar resolver o problema com 

mudança no programa vacinal em uso, alterando datas, incluindo mais doses 

ou aumentando a dosagem de vacinas comerciais de linha. 

Na necessidade do uso de uma autovacina, destacamos a importância ou 

relevância da escolha de laboratórios de diagnóstico e de produção, de 

referência e com expertise em suas respectivas áreas, devido à complexidade 

do processo, anteriormente relatado. 

O processo de tomada de decisão é muitas vezes demorado, pois 

envolve a inclusão de um novo agente no programa de vacinação. Uma vez 

iniciada a utilização das vacinas autógenas, é necessário estar ciente que seu 

uso deve ser prolongado, por um ou mais ciclos de produção, para que os 

resultados se consolidem.  

 

Bibliografia consultada: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 31, DE 20 DE MAIO DE 2003.  

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-

pecuarios/produtos-veterinarios/legislacao-1/instrucoes-normativas/instrucao-

normativa-sda-mapa-no-31-de-20-05-2003.pdf  

  

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/produtos-veterinarios/legislacao-1/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-sda-mapa-no-31-de-20-05-2003.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/produtos-veterinarios/legislacao-1/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-sda-mapa-no-31-de-20-05-2003.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-pecuarios/produtos-veterinarios/legislacao-1/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-sda-mapa-no-31-de-20-05-2003.pdf
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Nutrição de Precisão 

Patricia Tomazini 

 

Histórico 

Tivemos uma evolução muito forte na formulação de rações para aves 

desde a primeira publicação do NRC (National Research Council) - Nutrient 

Requirements - para aves em 1944. Obviamente houve muitas melhorias na 

eficiência da produção de aves nos últimos 60 anos e, embora não tenhamos 

descoberto novas vitaminas desde 1948, genética, ambiência, digitalização, 

preocupações ambientais e de bem-estar animal, legislação, sustentabilidade e 

pressão do consumidor tiveram efeitos significativos sobre como as modernas 

rações de aves são formuladas.  

A indústria de hoje se move rápido em todos os setores, de matrizes, 

produção até o desenvolvimento de novos produtos, equipamentos e técnicas, 

sendo que novas práticas e conceitos vão sendo aplicados e/ou substituídos 

por outros mais modernos e eficazes. 

 

Introdução 

Uma das mais importantes questões que tem movido os consumidores 

atualmente e que afetam a “nutrição de precisão” e formulação de ração é 

preocupação com o bem-estar animal e a sustentabilidade. E a indústria 

respondeu, pois, o principal foco das pesquisas atualmente é avaliar a 

produção animal através da “nutrição de precisão”, buscando as melhores 

soluções para minimizar o impacto ambiental e demais exigências do mercado.  

Mas o que podemos considerar como sendo uma “nutrição de precisão”? 

O conceito é abrangente, pois não é apenas conhecer e adequar o mais 

eficientemente possível os valores nutricionais das matérias-primas (MP) às 

formulações e dietas. Podemos considerar como sendo uma das alternativas 

para atender a demanda nutricional para que a disponibilização dos nutrientes 

atenda às exigências, respeitando a viabilidade econômica do processo e a 

sustentabilidade do meio ambiente. A necessidade da redução dos custos de 

produção devido aos altos custos de MP e a elevação dos níveis de 

produtividade são os principais aspectos considerados na adoção de novas 

tecnologias e ferramentas para aplicar a chamada “nutrição de precisão”. A 

aplicação deste conceito visa manter ótimas respostas de desempenho e 

reduzir o excesso de nutrientes nas dietas formuladas. No entanto, essa é uma 

tarefa complexa, uma vez que o excesso de nutrientes garante que todos os 

animais expressem a máxima resposta em populações heterogêneas. Mas se 

por um lado a deficiência de nutrientes se reflete em perdas do desempenho 

animal, o excesso leva ao aumento de custo de produção e diminuição do lucro 

da atividade, além do aumento da excreção de elementos poluidores.  

As metas de produção variam dentro de cada operação, mas geralmente, 

o objetivo geral é uma economia eficiente e sustentável. Em suma, queremos 

maximizar a eficiência de utilização de nutrientes (biodisponibilidade) em todos 
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os períodos de produção para minimizar preocupações relacionadas ao meio 

ambiente com essa produção. O nitrogênio (N) e o fósforo (P) são os principais 

componentes poluidores excretados por meio de fezes e urina, caso que é 

agravado quando há um excesso de ingestão desses elementos. Quando 

excretados na natureza, o N e o P podem causar a contaminação do solo e 

água.  

Nós consideramos componentes que afetam a energia (proteína, gordura, 

carboidratos), macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, minerais, aditivos 

alimentares, antibióticos e suas alternativas (prebióticos, probióticos, ácidos, 

óleos essenciais, extratos herbais, etc.) como variáveis de interesse, pois a 

eficiência da dieta depende das inter-relações entre eles. Porém, não podemos 

esquecer que o processamento das rações é parte essencial para o sucesso 

da “nutrição de precisão”. De nada adianta implantar as melhores práticas de 

formulações, novas tecnologias, atualizações de conceitos e produtos, se a 

fábrica de rações não produzir a ração conforme as especificações técnicas de 

qualidade e processamento esperadas. 

 

Estratégias 

 

Aminoácidos (AA) industriais: com a redução da proteína bruta (PB) das 

dietas visando redução da excreção de N no meio ambiente, o uso de AA 

industriais ganhou ainda mais importância para ganharmos precisão em 

relação ao atendimento dos requerimentos de AA sem a liberação de excesso 

de resíduos de N. A dieta formulada com base nos valores de AA digestíveis 

para todos os ingredientes contribui para proteína da dieta final e contribui para 

a precisão da formulação. 

 

Enzimas: o farelo de soja é a fonte de proteína mais usada na nutrição animal, 

e surpreendentemente, este ingrediente não é tão bem utilizado pelas aves. As 

fontes de proteína vegetal contêm componentes antinutricionais que afetam a 

utilização pelas aves. A energia metabolizável do farelo de soja é bastante 

baixa em relação à sua energia bruta, principalmente devido aos carboidratos 

não digeríveis, tais como a rafinose, estaquiose etc. Sabemos que o 

processamento do farelo de soja tem como objetivo reduzir os fatores 

antinutricionais presentes na soja. Entretanto, reduzir não significa eliminar 

essas substâncias, por isso são utilizadas enzimas exógenas para agirem em 

proteínas de origem vegetal. Pensando na relação Ca/P, o calcário é um dos 

ingredientes mais baratos na nutrição animal, já o P é muito mais caro. A 

utilização de uma enzima fitase para melhorar a biodisponibilidade do P que 

compõem a dieta é uma estratégia usada pela maioria dos nutricionistas e vem 

sendo atualizada com o uso de modernas enzimas com diferentes dosagens e 

estratégias de uso. Outra enzima exógena comumente utilizada para ajudar a 

reduzir a viscosidade da digesta são as chamadas enzimas NSP (Non Starch 

Polysaccharides). Essas enzimas ajudam a digerir os polissacarídeos não 
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amiláceos que não são bem digeridos por animais não ruminantes como as 

aves, aumentando a viscosidade ao mesmo tempo em que baixa solubilidade 

de outros nutrientes essenciais. Estas enzimas NSP são mais comuns em 

dietas compostas por trigo ou cevada, mas podem também ajudar em dietas à 

base de milho. 

 

Aditivos: o uso de aditivos chamados melhoradores de desempenho e/ou 

alternativos aos antibióticos é muitas vezes utilizado para melhorar a saúde 

geral do trato gastrointestinal, para obter respostas imunológicas sob condições 

"desafiadoras" e/ou substituir os antibióticos promotores de crescimento. Seu 

uso não é obrigatório, mas muitas vezes é incluído como um "seguro" para 

desafios imprevistos que poderiam afetar uma microbiota saudável do trato 

gastrointestinal. Há também aditivos nutricionais estratégicos como o ácido 

guanidinoacético que atua diretamente no metabolismo energético dos animais 

trazendo benefícios econômicos e de performance para os mesmos. 

 

NIR infrared: a determinação precisa do valor nutritivo dos alimentos e das 

exigências nutricionais dos animais, para que as dietas formuladas possam ser 

ajustadas de forma concomitante com o aporte de nutrientes e às exigências 

dos animais é fundamental. A tecnologia NIRS (Near Infrared Spectroscopy) 

forneceu à indústria de rações os meios para atender a esse potencial 

mensurando com precisão diversos componentes nutricionais, como os 

aminoácidos digestíveis, inclusive considerando as perdas provenientes do 

processamento térmico, parâmetros bromatológicos, conteúdo energético e 

teor de ácidos graxos, em ingredientes de rações à medida que chegam à 

fábrica, possibilitando também a análises de produtos acabados à medida que 

saem. Atualmente é possível estimar o conteúdo energético de ingredientes e 

ração, através de equações de regressão selecionadas que utiliza a 

composição proximal preditas através de análise via NIR. Isto é, em minutos, é 

possível estimar a energia metabolizável do milho, por exemplo, e fazer a 

atualização da matriz nutricional deste importante ingrediente. Pode-se também 

fazer a segregação do produto por PB e/ou energia e assim tirar o máximo 

proveito do conhecimento dos nutrientes para redução das margens de 

segurança do nutricionista e melhor utilização nas diferentes fases de ração. 

Essa tecnologia rápida, precisa e econômica tornou-se, assim, um padrão da 

indústria na maioria dos mercados ao redor do mundo. Naturalmente que a 

qualidade e robustez das calibrações utilizadas faz grande diferença. Neste 

contexto é importante avaliar as estatísticas destas calibrações e averiguar o 

quão precisas e robustas são, na hora de selecionar quais vai utilizar. E a partir 

disso, pensa-se em como posso analisar mais rapidamente e eficientemente 

minhas MP, traduzindo estes resultados para o programa de formulação? O 

NIR Inline possui algumas limitações, mas seguramente esta é uma tecnologia 

que apresenta grandes possibilidades de se consolidar no futuro como uma 
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das formas mais eficientes e práticas de ajustes de matriz nutricional dos 

ingredientes.  

 

NIR Inline: os ajustes são realizados a cada batelada de ração, com 

segurança, precisão e sem a necessidade de o nutricionista fazer os ajustes 

manualmente. Com isso, ganhamos muito mais precisão, tempo e reduzimos 

as margens de segurança, formulando com informações em tempo real do que 

está passando na linha da fábrica de ração. Há também disponível no mercado 

o NIR portátil que é uma excelente alternativa para monitoramento de MP no 

campo ou para empresas menores que ainda não possuem um NIR de 

bancada. 

 

Softwares de gestão e otimização de big data: com os avanços 

tecnológicos, boa parte dos processos da produção animal podem ser 

submetidos a automação, possibilitando através de sistemas integrados de 

equipamentos realizar a alimentação, monitoria e controle do ambiente. Além 

de adotarmos ferramentas que permitam conhecer e analisar as MP com 

precisão e rapidez como NIR, é importante abrirmos espaço também para 

tecnologias que possam monitorar toda a cadeia, coletar dados de produção, 

clima entre outras variáveis que influenciam a produção e a partir deste big 

data continuamente abastecido, usar softwares que predigam o que podemos 

esperar para frente como outputs da produção e corrigir possíveis desvios de 

rota. Tudo isso interconectado permitirá ao nutricionista não somente aumentar 

a precisão daquilo que está sendo oferecido aos animais, como controlar 

melhor as variáveis que podem impactar diretamente sobre a qualidade da 

nutrição que está sendo oferecida. Uma mais alta ou baixa adesão à estas 

tecnologias está principalmente relacionada ao contexto de competividade e 

consequentemente profissionalismo destas atividades. Por exemplo, em 

atividades com larga escala produtiva e segmentos altamente competitivos, 

dentro da cadeia de produção de proteína animal, poucos centavos a mais na 

rentabilidade do negócio ou na redução dos custos de produção, poderão fazer 

uma enorme diferença na perenidade ou não da atividade, logo neste cenário, 

a adoção de tecnologias que aumentem a precisão da nutrição são 

fundamentais para a manutenção e desenvolvimento sustentável tanto do 

ponto de vista econômico como para a preservação do meio ambiente e dos 

recursos naturais. 

 

Fábrica de Ração  

Falamos em análises da MP com precisão via NIR, gestão de big data e 

predição, mas muitas vezes não damos a devida atenção à fábrica de ração e 

realmente não é possível nutrir com precisão se os processos dentro da fábrica 

de ração deixarem a desejar. Ainda encontramos muitas limitações no controle 

de qualidade de MP, erros nos processos de dosagem, deficiência nos 

processos de moagem, mistura, peletização, entre outros. Os impactos da 
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fábrica de ração na nutrição e, consequentemente, performance e custo, 

iniciam já na correta seleção dos fornecedores de MP e seguem em todas as 

etapas do processamento até a entrega da ração nas granjas e comedouros 

das aves. 

 

Homologação de fornecedores: o uso de um sistema NIRS para 

homologação, confecção de um ranking dos fornecedores e o controle de 

qualidade à medida que o produto chega à planta, significa que o 

armazenamento pode ser racionalizado e, se necessário, os preços 

renegociados ou as entregas recusadas com base nos resultados. Essa 

tecnologia auxilia o departamento de compras na escolha dos melhores 

fornecedores e auxilia o nutricionista a formular com mais precisão.  

 

Controle de qualidade de MP: é decisivo, básico e essencial para a “nutrição 

de precisão”. Por exemplo, as principais fontes de fósforo para alimentação 

animal são fosfato bicálcico (que tem um custo elevado) e a farinha de carne 

(que possui alta variabilidade nutricional). Por isso, torna-se fundamental a 

análise deste nutriente nas farinhas de carne, pois há uma enorme 

variabilidade em função do fornecedor. Atualmente, com a utilização do NIR é 

possível analisar o P no recebimento da farinha de carne (além da PB e demais 

nutrientes e AA) e fazer a segregação do produto na fábrica de ração para 

melhor utilização nas dietas, além de selecionar os melhores fornecedores para 

o processo de compra. Em relação aos produtos derivados da soja, aplica-se 

calor durante o processamento para desativar os fatores antinutricionais. No 

entanto, o aquecimento pode destruir e reduzir a disponibilidade de AA devido 

à reação de Maillard. A digestibilidade ileal de AA pode superestimar a sua 

disponibilidade em ingredientes excessivamente processados. Atualmente é 

possível fazer a avaliação da qualidade do processamento via NIRS. Mais uma 

ferramenta para o controle de qualidade que auxilia o comprador e o 

nutricionista na escolha e seleção dos fornecedores e na aplicação da “nutrição 

de precisão” no dia a dia da fábrica de ração. 

 

Recepção e armazenagem dos grãos: atenção especial precisamos dar ao 

milho, ingrediente de maior inclusão nas formulações e que muitas vezes não 

“reciclamos” ou revisamos todos os processos que envolvem o grão como: 

coleta de amostra, classificação, armazenamento, aeração, etc. A umidade 

pode afetar a energia do milho, por isso a qualidade da armazenagem é 

essencial. O uso de equipamentos como Pré-limpeza e a Mesa Densimétrica 

são grandes aliados do nutricionista para a obtenção do melhor aproveitamento 

e utilização do milho nas diferentes fases de ração, pois os níveis de energia e 

de nutrientes em grãos de milho inteiros e quebrados são diferentes. 

 

Dosagem: é básico para dar o suporte para a “nutrição de precisão” e muitas 

vezes o operador da fábrica de ração não está focado em reduzir os erros de 
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dosagem que passam a ser considerados “normais” e que acabam afetando a 

“nutrição de precisão”. Erros que podem trazer prejuízos econômicos pela 

dosagem a mais de um ingrediente ou perdas de performance que passam 

despercebidas pela dosagem a menos.  

Moagem: a granulometria tem impacto direto na nutrição e no desempenho 

das aves e, consequentemente, no custo de produção. Uma melhor 

compreensão dessa interação tornou-se crítica para otimizar as estratégias de 

produção de ração e performance, bem como minimizar o impacto ambiental. 

Atualmente as fábricas estão conseguindo associar uma maior granulometria 

das rações com qualidade de pellet. O impacto positivo dessa associação em 

performance e custo é enorme e está diretamente ligado à “nutrição de 

precisão”, fornecendo qualidade de pellet e granulometria ideais para cada fase 

de vida da ave. 

 

Mistura: assim como as demais etapas da fábrica, o processo de mistura é 

básico para garantir a “nutrição de precisão”. Adequar todos os tempos de 

mistura priorizando o tempo de mistura seca e diminuindo os temos de adição 

de líquidos, por exemplo, é fundamental para a qualidade da mistura. Outros 

aspectos essenciais que precisam ser checados além do coeficiente de 

variação da mistura (CV) é o aterramento, sequência do abastecimento do 

misturador, resíduo de fundo, vazamentos de comportas, enchimento, limpeza, 

bicos de injeção, distância das pás, contaminação cruzada, etc. 

 

Peletização: sabemos que em média para cada 10% de melhoria de qualidade 

de pellet da dieta seu valor calórico aumenta em aproximadamente 20 kcal 

EMA/kg. Isso significa que através da qualidade do pellet o nutricionista pode 

reduzir os níveis de energia da ração e melhorar a performance dos animais 

trazendo uma economia significativa para a empresa. Novamente é o impacto 

do processamento da ração na nutrição e custos das dietas. Sem falar do 

benefício sanitário do processo de peletização das rações. 

 

Considerações Finais 

Apesar de toda a evolução, a produção avícola é muito competitiva e 

possui uma estreita margem de lucro. Assim, formulações voltadas à “nutrição 

de precisão” que busque o ajuste mais preciso entre as exigências de 

nutrientes e o fornecido na dieta aos animais, podem contribuir para aumentar 

a margem de lucro e diminuir a excreção de nutrientes ao ambiente. Para que a 

precisa nutrição seja alcançada também é fundamental conhecer e controlar o 

ambiente que os animais de produção vivem. Sabemos que as condições 

climáticas, ambientais, desafios sanitários, objetivos produtivos (desempenho) 

entre outros fatores irão influenciar fortemente os requerimentos nutricionais 

dos animais e sem conhecer e dominar essas variáveis não há como nutrir com 

precisão! A cadeia como um todo precisa ser conhecida e acompanhada, isso 

sim é fundamental para uma “nutrição de precisão”. O nutricionista precisa 
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estar presente na fábrica de ração, conhecer e poder acessar todos os dados 

de produção e assim ter uma visão completa da cadeia, para aplicar os ajustes 

e correções necessárias usando as estratégias citadas anteriormente. Mas não 

adianta adotar novas tecnologias sem antes ter a certeza de que as que estão 

atualmente implementadas, funcionam bem e trazem resultados dentro do que 

se espera. Isso significa em outras palavras que fazer o básico bem feito e 

dominar o seu sistema através do conhecimento da cadeia completa é o 

principal ponto de partida para que a partir disso novas tecnologias sejam 

implementadas com sucesso.   
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Nutrição e colonização precoce In Ovo: Novas ferramentas para 

saúde intestinal. 
 

Prof. Dr. Ramon Diniz Malheiros, D.V.M, Ph.D. 

Prestage Department of Poultry Science – North Carolina State University – 

Raleigh – North Carolina – USA, 27695. ramon_malheiros@ncsu.edu 

 

A indústria avícola é um dos setores de produção animal que mais tem 

se desenvolvido na área agrícola e veterinária. Assim como outras indústrias o 

maior objetivo e ter uma maior produção animal com o uso de tecnologias que 

possam propiciar um maior desenvolvimento animal, e com menores custos. 

Com estes objetivos, a procura de métodos que possam acelerar o 

desenvolvimento das aves nos primeiros dias após a eclosão se torna um tema 

de grande importância par a avicultura moderna. 

A alimentação precoce dos pintinhos, tem sido um tema explorado por 

vários pesquisadores por vários anos. A alimentação precoce já é reconhecida 

como um potente modulador do desenvolvimento e da sobrevivência dos 

pintinhos na primeira semana de vida. Vários autores reconhecem também 

uma melhor saúde intestinal, melhor capacidade de absorção intestinal, 

melhora da imunidade, e mais recentemente uma melhor colonização da flora 

intestinal, mais favorável a um melhor desenvolvimento da ave. 

A maioria dos pintinhos de corte eclodem em nascedouros 

convencionais, nos quais pode ter uma janela de nascimento entre 24 - 48 

horas. Esta janela de nascimento tem grande relacionamento com 

características das matrizes pesadas e com as condições de incubação destes 

ovos. Durante este intervalo estas aves são restritas ao acesso a ração ou 

água. Esta restrição vai durar até que ocorra o alojamento no galpão, o que é 

considerado como sendo um fator prejudicial para o desenvolvimento da ave 

após o nascimento. 

 

Qual é a importância de nutrição precoce? 

 O período final de desenvolvimento embrionário (16- 21 dias) e o 

pintinho após alguns dias do nascimento, é uma fase importante no 

desenvolvimento do trato gastrointestinal e do sistema imunológico das aves. 

Diferente de mamíferos, na qual a dieta materna, pode modular o 

desenvolvimento do embrionário durante o período de gestação, em aves todos 

os nutrientes necessários para o desenvolvimento do embrião devem estar 

depositados nos ovos no momento da postura dos ovos férteis. O único 

componente que não está contido nos ovos, que é essencial para o 

desenvolvimento embrionário e o oxigênio.  

Além disso, devido ao rápido crescimento do embrião e à rápida 

renovação metabólica dos pintinhos modernos, alguns dos nutrientes 

essenciais podem se esgotar ou ser insuficientes durante ambientes adversos 

mailto:ramon_malheiros@ncsu.edu
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ou em casos desafios de campo. Essa restrição de reservas de nutrientes pode 

limitar o máximo desenvolvimento e crescimento dos pintinhos recém-nascidos. 

A disponibilidade de nutrientes essenciais pode ser melhorada e os desafios 

existentes podem ser superados até certo ponto, fornecendo nutrição precoce 

aos embriões e pintinhos. A nutrição precoce ou alimentação na produção 

avícola é um conceito de fornecer os nutrientes necessários para as aves 

durante o período em que o embrião está se desenvolvendo ou imediatamente 

após a eclosão até atingirem um sistema digestivo totalmente maduro. 

 

Nutrição In Ovo: 

 Com o uso de nutrição precoce podemos ter mais oportunidades para 

influenciar o desenvolvimento de um embrião e superar as restrições de 

nutrientes durante a fase embrionária e principalmente no final de incubação, 

esta ferramenta é a alimentação in ovo (IOF). Esta técnica oferece a 

oportunidade de fornecer nutrientes essenciais, nutracêuticos e alimentos 

funcionais para melhorar o status de crescimento e desenvolvimento do 

embrião. Várias vias podem ser utilizadas, incluindo amniótica, saco vitelino e 

câmara de ar têm sido usadas. O líquido amniótico no âmnio envolve o embrião 

em desenvolvimento e acredita-se que forneça proteção mecânica, evita a 

desidratação e a adesão do embrião à membranas interna da casca. O líquido 

amniótico também contém proteínas, minerais, hormônios, água e outros 

nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento dos pintinhos em 

desenvolvimento, que começam a absorvê-lo por volta do 13º dia de incubação 

até a bicagem interna. Esse fenômeno natural de consumo de líquido amniótico 

pelo embrião nos últimos dias de incubação até o momento da eclosão oferece 

oportunidades para adicionar várias formas de nutrientes essenciais que, em 

última análise, atingiriam o TGI dos pintinhos, mesmo antes da eclosão. 

Substâncias nutricionais injetadas na cavidade amniótica são ingeridas e são 

depositadas nos pulmões e intestino devido aos movimentos respiratórios 

rítmicos do embrião na fase final do desenvolvimento. A alimentação in ovo 

também pode ser usada para fornecer nutrientes adequados ao embrião para 

protegê-lo do efeito negativo da falta de alimento em caso que o perido de 

eclosão seja longo no nascedouro. 

 

Importância do período perinatal: 

O período após a eclosao ou também denominado como periodo 

perinatal, é uma fase crítica, pois os pintinhos devem se ajustar à natureza da 

mudança nutricional, principalmente da dieta lipídica à base das reservas 

depositadas pela matriz na gema para uma alimentação sólida à base de 

carboidratos. Já foi observado por diversos autores que as aves após a eclosao 

são mais eficientes na utilização de lipídios após a eclosão e gradualmente 

ganham a capacidade de absorver mais carboidratos e aminoácidos. A 

transição de um pintinho da utilização de nutrientes das reservas embrionárias 

para a alimentação a base de soja e milho exige um ajuste do sistema digestivo 
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recém-desenvolvido do pintinho. A alimentação precoce pós-eclosão é 

essencial não apenas para o crescimento e desenvolvimento normais do 

pintinho de um dia, mas também para a manutenção da homeostase 

fisiologica. A alimentação precoce de pintos deve fornecer energia prontamente 

disponível para ajudar a restaurar os estoques de glicogênio hepático e manter 

a temperatura corporal elevada durante os primeiros dias pós-embrionários. 

Devido à perspectiva prática do programa de alimentação precoce e 

devido às informações limitadas que temos sobre as necessidades nutricionais 

iniciais, filhotes de aves (por exemplo, pintinhos, patinhos e perus) são 

alimentados com dieta inicial após a eclosão até 2-4 semanas. Vários 

pesquisadores relataram que o peso dos frangos de 6 a 7 semanas teve uma 

relação linear com o peso na primeira semana e não foi devido à idade da 

matriz e ao peso do frango de um dia. A ração pré-inicial pode ser mais cara 

que a ração inicial, mas essa alimentação dura apenas por um período mais 

curto de 3 a 4 dias e tem um efeito mais favorável no desempenho das aves. A 

alimentação de frangos de corte nos primeiros dias de vida é uma das 

prioridades que podem afetar o crescimento, a eficiência alimentar, a 

uniformidade e, finalmente, o lucro dos produtores. 

 

Maturação do trato gastro intestinal (TGI): 

O TGI, especialmente o intestino delgado das aves, apresenta o maior 

crescimento relativo pós-eclosão durante a primeira semana após eclosão. 

Portanto, uma privação alimentar precoce pode levar a uma diminuição do 

comprimento dos enterócitos intestinais e da área de superfície das 

vilosidades, o que vai afetar negativamente a utilização de nutrientes e o 

crescimento, devido a uma redução da área de absorção de nutrientes. Espera-

se que a alimentação precoce influencie o desenvolvimento imunológico, 

fornecendo nutrientes para a proliferação e diferenciação celular ou fornecendo 

substratos para atividade antigênica e imunomoduladora, levando à produção 

de várias imunoglobulinas. Desta forma o acesso precoce aos nutrientes é 

essencial para uma boa imunidade e melhoria da saúde das aves jovens. 

 

Nutrição precoce e Imunologia: 

Com o uso de uma estratégia nutricional adequada, um estímulo 

específico pode ser gerado para orientar o sistema imunológico em uma 

direção mais adequada e desejada para a saúde das aves durante as primeiras 

semanas de vida. A exigência de maior imunocompetência torna-se 

excepcionalmente importante para reduzir a dependência de antibióticos 

promotores de crescimento. Além disso o acesso precoce à alimentação 

suplementada com mananoligossacarídeos e acidificante tem sido relatado por 

diversos autores como um melhorador do desenvolvimento da morfologia 

intestinal e da resposta imune de aves quando desafiadas com C. perfringens, 

quando comparados com aves sem o uso de uma alimentação precoce. Em 

outro estudo recente, foram relatados beneficios com o uso em alimentação 
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precoce de NSP enzimas, na qual colaborou na modulação na síntese das 

proteínas relacionadoas com a manutenç!ao da barreira intestinal. Desta forma  

a permeabilidade intestinal foi reduzida, reduzindo a penetração de patógenos 

invasores. Ainda assim, há uma escassez de informações sobre modificação 

nutricional precoce e a maioria dos estudos até agora tem focado no acesso 

precoce dos pintinhos à alimentação. Mais pesquisas são necessárias para 

determinar se a dieta pré-inicial seria capaz de otimizar a homeostase 

metabólica em aves para crescimento máximo com melhora na eficiência 

alimentar. 

 

Nutricão precoce e histomorfologia do TGI: 

O TGI tem a função primária de ser uma barreira barreira física e 

imunológica aos produtos químicos nocivos e agentes infecciosos que entram 

no corpo do animal juntamento com o alimento. Também fornece um meio para 

que os nutrientes possam sofrer digestao e serem absorvidos. Há relatos na 

literatura de que a morfologia intestinal saudável vai afetar diretamente o 

metabolismo dos nutrientes, a resistência à doenças e a resposta imune das 

aves. No momento da ingestão da dieta o TGI é exposto ao ambiente externo, 

na qual a qualidade, quantidade e tempo de exposição, podem afetar 

amplamente o delicado equilíbrio entre a ave, a dieta e a ecologia intestinal. 

Assim, cada ingrediente incluído na dietas das aves devem ser compativeis ou 

favoráveis ao desenvolvimento e a manutenção da microbiota comensal. No 

ambiente intestinal adverso, as aves correm alto risco de desenvolver enterite 

necrótica, coccidiose e outros patógenos produtores de toxinas. A 

histomorfologia intestinal é um dos parâmetros mais comumente usados para 

diagnosticar a saúde intestinal. Já está bem documentado que os primeiros 

dias após a eclosão é um período crítico para o desenvolvimento da mucosa 

intestinal devido à grande mudanças que ocorrem na fonte de nutrientes da ave 

recem eclodida, que sofre uma transição da utilização das reservas nutricionais 

da gema, para uma dieta exógena. O crescimento das aves está diretamente 

correlacionado como uma boa saúde intestinal que vai propiciar uma ótima 

capacidade de digestão e absorção de nutrientes, que é o resultado positivo de 

um desenvolvimento morfológico e funcional do intestino delgado. 
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Colibacilose aviária 

A colibacilose aviária é uma doença bacteriana causada pela infecção 

por Escherchia coli. A doença é considerada multifatorial e se caracteriza pela 

colonização de sítios extra intestinais. Em frangos de corte, a colibacilose se 

manifesta inicialmente como um quadro respiratório, que evolui sistemicamente 

causando sepse. Os achados de necropsia são característicos e incluem 

aerossaculite, pericardite e perihepatite, resultando na condenação de 

carcaças nos abatedouros. Outras manifestações clínicas envolvendo aves 

comerciais estão relacionadas com a infecção de outros sítios e incluem 

quadros de onfalite, sinusite, conjuntivite, salpingite, artrite, pododermatite e 

celulite. Em conjunto, essas manifestações causam sérios prejuízos 

econômicos em todas as etapas da cadeia de produção de aves (reprodutoras, 

incubatório, criação de aves de corte e de postura comercial). No Brasil, o 

segmento que sofre o maior impacto econômico da doença é a criação de 

frangos de corte, em decorrência da mortalidade, dos custos com tratamento e 

do aumento da condenação de carcaças.  

O controle da colibacilose é um desafio na avicultura, em função da 

dificuldade de impedir a colonização intestinal de frangos por cepas portadoras 

de genes de virulência, seguida da disseminação horizontal do patógeno. 

Diversos fatores externos e ambientais podem aumentar o risco de ocorrência 

da doença, dentre os quais destacam-se a reutilização da cama, o acúmulo de 

amônia nos galpões, inalação de poeira e outras substâncias irritantes para as 

mucosas, redução do período de vazio sanitário e as variações de amplitude 

térmica. Um fator agravante para o controle da colibacilose aviária é a 

emergência de cepas com determinantes genéticos de multirresistência, que 

incluem os antibióticos e os desinfetantes. 

Até a década passada a colibacilose era considerada uma doença 

oportunista e secundária às infecções virais e por micoplasmas; e o seu 

controle era baseado no uso de antibióticos, desinfetantes e medidas gerais de 

biosseguridade. No entanto, os conhecimentos decorrentes dos avanços das 

técnicas de sequenciamento do genoma bacteriano consolidaram o fato de que 

a doença pode ser primária e decorrente da infecção por cepas patogênicas, 

portadoras de determinantes de virulência. Essas cepas patogênicas de 

Escherichia coli passaram a ser denominadas APEC (Escherichia coli 

patogênica aviária).  
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Etiologia  

 

Escherichia coli é um bacilo Gram negativo, pertencente à família 

Enterobacteriaceae. As bactérias desta espécie são componentes normais da 

microbiota entérica de aves e mamíferos. Embora a maioria dos isolados sejam 

comensais, alguns sorogrupos são considerados patogênicos por possuírem no 

seu genoma determinantes de virulência que conferem vantagens adaptativas 

ao patógeno, possibilitando a colonização de sítios extra intestinais.  

A classificação de APEC é baseada na sorotipagem e/ou na 

genotipagem para determinação dos fatores de virulência bacteriana. A 

confirmação de que um isolado é patogênico, no entanto, necessita do teste de 

mortalidade de pintinhos ou de embriões, o que raramente é realizado por 

razões éticas.  

Os sorogrupos O2, O78 e O1 representam 80% da frequência global 

de APEC. Todavia, essa prevalência pode apresentar variações regionais. Um 

estudo de abrangência nacional relatou que os principais sorogrupos 

encontrados no Brasil nas décadas de 90 até 2010 foram O2, O6, O8, O21, 

O25, O46, O78, O88, O106, O111 e O143 (Knöbl et al., 2012). Na atualidade, 

os estudos epidemiológicos baseados na presença do antígeno somático 

tornaram-se escassos no país, devido à dificuldade de produção e 

padronização dos antissoros para diagnóstico. As técnicas de soroaglutinação 

rápida foram substituídas por técnicas moleculares, com a amplificação de 

genes de virulência no final dos anos 90.   

APEC é classificada dentro do patotipo Escherichia coli extra intestinal 

(ExPEC), que é filogeneticamente distinto dos grupos de E. coli comensais e 

não patogênicas e das estirpes diarreiogênicas.  

A capacidade de APEC causar doença está correlacionada com a 

presença de fatores de virulência que facilitam o processo de colonização, 

invasão, captura de ferro, resistência à fatores séricos e inibitórios e produção 

de toxinas.  Os genes associados a virulência com maior frequência em APEC 

são fimH, hlyF, crl, csg, iucD, iutA e ompT.  Outros autores destacaram a 

participação dos genes papC, tsh, iroN, cva/cvi e iss como marcadores 

importantes de APEC. Diversos esquemas foram propostos para classificação 

de estirpes aviárias patogênicas e diferenciação molecular de cepas 

comensais. No entanto, em função da heterogeneidade do agente, muitos 

protocolos indicam a pesquisa de mais de 25 genes distintos para alcançar 

este objetivo, o que dificulta a realização do diagnóstico e a interpretação dos 

resultados, frente a diversidade do agente (Ewers et al., 2005; Johnson et al., 

2008; Cunha et al., 2014; Cordoni et al., 2016). 

Na atualidade, um dos protocolos mais utilizados para classificar um 

isolado como APEC é a pesquisa dos fatores preditivos mínimos de virulência 

(hlyF, iss, iroN, iutA e ompT), por meio de uma reação de PCR pentaplex 

descrita por Johnson et al. (2008).  APEC geralmente apresentam grandes 

plasmídeos conjugativos híbridos do tipo IncFII/IncFIB (Johnson et al., 2006), 
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que codificam Colicina V. No entanto, a presença do plasmídio ColV não é 

exclusividade de APEC e pode estar presente em outros genótipos de ExPEC. 

A diversidade dos fatores de virulência de APEC e a sobreposição de 

marcadores de ExPEC representam uma dificuldade no estudo desse patotipo. 

Um outro desafio para o diagnóstico é considerar que além dos quadros 

primários, existem surtos de colibacilose de caráter oportunista, causado por 

cepas não virulentas e relacionados à imunossupressão, estrese, má higiene e 

falhas de manejo e biosseguridade.  

 

Epidemiologia  

Os estudos epidemiológicos para determinação de linhagens de APEC 

normalmente utilizam técnicas de amplificação ou sequenciamento de porções 

mais conservadas do core genômico. Uma das técnicas capaz de separar 

ExPEC de cepas comensais é a classificação dos filogrupos descritas por 

Clermont et al. (2013).  Estirpes do filogrupo B2 e D são normalmente 

virulentas e associadas com infecções em sítios extra intestinais. Já os 

isolados pertencentes ao grupo A são normalmente comensais e os 

pertencentes ao grupo B1 são relacionados aos reservatórios ambientais. Em 

2019 essa classificação foi revisada e modificada com a criação do grupo G, 

que engloba estirpes que anteriormente eram classificadas como B2 e F 

(Clermont et al., 2019). O grupo G tem uma elevada capacidade de agrupar 

amostras patogênicas aviárias (APEC) e, embora os estudos sejam escassos, 

é provável que esta técnica consiga melhorar a rastreabilidade de APEC, 

distinguindo os isolados virulentos daqueles comensais e oportunistas.  

A diversidade genética dentro de uma mesma espécie de 

microrganismos pode ser melhor avaliada pelo sequenciamento de múltiplos 

sítios (MLST). Essa técnica é particularmente útil para identificar linhagens 

associadas aos surtos de colibacilose aviária. Algumas linhagens de ExPEC 

são consideradas pandêmicas e de importância global para a saúde humana e 

animal, revelando um processo evolutivo que pode ser traduzido por elevada 

virulência, resistência antimicrobiana, potencial pandêmico e persistência da 

infecção. São exemplos de linhagens pandêmicas importantes para a saúde 

pública as sequencias ST-10, ST-69, ST-73, ST-95 e ST-131, entre outras. 

Adicionalmente, os dados de MLST relativos à APEC destacam a importância 

das sequencias ST-23, ST-117, ST-95, ST-140 e ST-428/9, 

No Brasil, existem poucos estudos utilizando a técnica de MLST, mas já 

foram relatados os seguintes tipos de sequencias em isolados de origem 

aviária: ST10, ST73, ST88, ST93, ST95, ST117, ST131, ST155, ST359, ST648 

e ST1011.  

Dentre as linhagens pandêmicas mencionadas, destaca-se a recente 

emergência do ST117 na Europa, em 2017. O ST117 faz parte de um 

complexo grupo caracterizado por sequências curtas, com pouca diversidade 

de alelos, agrupadas no grupo G de Clermont e pertencentes ao sorogrupo 

O78. Essa linhagem é muito adaptada ao organismo das aves e possui uma 
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estreita relação com virulência e infecções extra-intestinais devido à alta 

capacidade de absorção de ferro e resistência a diferentes antimicrobianos.  O 

monitoramento desta linhagem demonstrou a sua presença em fezes de 

matrizes, em ovos bicados em incubatório, em pintainhos fracos na primeira 

semana e em aves com sinais de colibacilose. Em 2021, várias empresas 

relataram aumento das perdas econômicas por ocorrência de colibacilose e o 

grupo G esteve implicado em muitos destes casos, reforçando a importância do 

monitoramento das estirpes pandêmicas de APEC.   

 

Perspectivas de controle  

A infecção por APEC é notoriamente difícil de controlar em aves devido 

à sua diversidade e adaptabilidade no ambiente avícola. De modo geral, o uso 

de antimicrobianos para o controle de APEC têm sido pouco efetivo devido a 

seleção e emergência de cepas resistentes.  

A utilização de ferramentas de monitoria epidemiológica, baseadas no 

sequenciamento de genes constitutivos pode revelar quais são os tipos de 

sequencias mais prevalentes nas granjas brasileiras. Esta abordagem abre 

perspectivas para um controle específico de linhagens importantes de APEC, 

como o ST117, com desenvolvimento de novas vacinas. O uso de vacinas 

autógenas parece ser uma alternativa para o controle da doença nos próximos 

anos, em um cenário de restrição do uso de antimicrobianos na avicultura.  

No entanto é preciso destacar que a proteção vacinal nesses casos é 

homóloga, dependente da passagem de anticorpos maternos e não substitui as 

boas práticas de criação e a adoção de melhorias de manejo e biosseguridade.  
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