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FARELO DE GIRASSOL NA ALIMENTAÇÃO DE AVES ISA LABEL EM FASE DE 

POSTURA EM AMBIENTE EQUATORIAL 

 

OLIVEIRA, V. R. M. Farelo de girassol na alimentação de aves Isa Label em fase de 

postura em ambiente equatorial. 2014. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal: 

Produção e Reprodução Animal) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), 

Mossoró-RN, 2014. 

 

RESUMO – Objetivou-se com este estudo avaliar produção e qualidade dos ovos de 

poedeiras da linhagem Isa Label alimentadas com diferentes níveis de farelo de girassol, 

termografia infravermelha e características produtivas de aves em sistema de produção semi-

intensivo em condições tropicais. Foram utilizadas 128 aves poedeiras com idade inicial de 28 

semanas, durante 16 semanas de avaliação, distribuídas em delineamento inteiramente 

casualizado, em 16 boxes, com 8 aves por unidade experimental. Os tratamentos constituíram-

se em uma ração controle (RCO) e três rações contendo farelo de girassol em substituição ao 

farelo de soja, com base no teor de proteína bruta, nos níveis de 10, 20 e 30 % (FG10, FG20, 

FG30), sendo todas as rações formuladas com base nas exigências nutricionais das aves. 

Durante o período total de avaliação não observou-se diferença (p>0,05) entre os níveis de 

substituição da proteína bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol para o desempenho 

produtivo e qualidade de ovos das aves. A análise econômica dos tratamentos dietéticos 

apresentou redução no preço por quilograma de ração (1,49, 1,46, 1,44, 1,41 reais, 

respectivamente) à medida que substituiu em 0, 10, 20 30% os níveis de proteína bruta do 

farelo de soja pelo farelo de girassol. O tratamento FG30 em comparação com os demais 

tratamentos foi melhor, pois apresentou melhor Índice de Custo Médio (ICM) e Índice de 

Eficiência Econômica (IEE). A produção de ovos não teve influencia do aumento da 

temperatura ao longo das semanas, obtendo maiores valores de produção entre a 39ª e 42ª 

semanas de idade o que se deve ao efeito genético da linhagem Isa label. Na avaliação da 

temperatura superficial das aves através da termografia infravermelha a maior média foi 

encontrada no pescoço (39,35 °C) seguida da face (38,47 °C) e patas (37,15 °C), onde a área 

com penas apresentou a menor média (31,56 °C) entre as regiões estudadas. Portanto, levando 

em consideração a viabilidade econômica das rações, a substituição do farelo de soja pelo 

farelo de girassol em rações balanceadas para aves Isa label em fase de postura podem ser 

utilizadas.  

 

Palavras-chave: Análise econômica, Galinha caipira, Helianthus annuus, Termografia 

infravermelha  

 

 

 

 

 



SUNFLOWER MEAL FOR FEEDING OF ISA LABEL LAYING HENS IN AN 

EQUATORIAL ENVIRONMENT 

 

OLIVEIRA, V. R. M. Sunflower meal for feeding of Isa Label laying hens in an equatorial 

environment. Dissertation (Master's in Animal Science: Animal Production and 

Reproduction) - Federal Rural University of the Semi-Arid, Mossoró-RN, 2014. 

 

ABSTRACT - The objective of this study was to evaluate production and egg quality of 

laying hens Isa Label fed different levels of sunflower meal, the infrared thermography and 

productive characteristics of laying hens in semi-intensive production system in tropical 

conditions. One hundred and twenty-eight laying hens with early age of 28 weeks, during 16 

weeks of evaluation, distributed in a completely randomized design in 16 boxes with 8 birds 

per experimental unit were used. The treatments consisted in a control diet (RCO) and three 

diets containing sunflower meal in substitution for soybean meal, based on the crude protein 

levels of 10, 20 and 30% (FG10, FG20, FG30) , being all diets based on the nutritional 

requirements of the laying hens. During the total period of review there was no difference (p> 

0.05) between the levels of substitution of crude protein of soybean meal by sunflower meal 

on productive performance and egg quality of laying hens. The economic analysis of dietary 

treatments decreased the price per kilogram of feed (1.49, 1.46, 1.44, 1.41 reais, respectively) 

as replaced by 0, 10, 20 and 30% levels crude protein  soybean meal by sunflower meal. The 

FG30 treatment compared with other treatments was better, it showed better Average Cost 

Index (ACI) and Economic Efficiency Index (EEI). The egg production was not influenced 

with the temperature increase over the weeks, obtaining higher production values between the 

39th and 42nd weeks of age, which is due to genetic effects of Isa label. In the evaluation of 

the surface temperature by infrared thermography, laying hens showed higher average 

temperature in the neck region (39.35° C), followed by face (38.47° C), feet (37.15° C) and 

feathered area (31.56° C). Therefore, taking into consideration the viability was observed, the 

replacement of soybean meal by sunflower meal in balanced diets for broilers Isa label in 

laying phase can be used. 

  

Keywords: Economic analysis, laying hens, Helianthus annuus, Infrared thermography 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avicultura no Brasil é uma atividade de grande importância sócio econômica, que 

nos últimos anos vem se desenvolvendo bastante. A busca do mercado consumidor por 

produtos mais saudáveis impulsionou o crescimento da cadeia produtiva da avicultura tipo 

caipira, que além de ser rentável para pequenos e médios produtores e pelo baixo 

investimento para implantação, caracteriza-se por comercializar produtos com qualidade 

peculiar. 

Em decorrência desse elevado desenvolvimento, tem-se a necessidade da avaliação 

de fontes alternativas de alimentos que viabilize a produção animal, diminuindo os custos 

com a nutrição. Dentre os alimentos alternativos, o farelo de girassol tem-se mostrado uma 

opção para a alimentação das aves, segundo Furlan et al. (2001), esse subproduto possui teor 

de proteína bruta elevado, o que permite seu uso em rações como fonte de proteína e 

aminoácidos. Apesar de possuir uma proteína relativamente rica em aminoácidos sulfurados, 

o farelo de girassol apresenta uma deficiência em lisina (PINHEIRO, 2002). Assim torna-se 

necessário a suplementação de lisina em rações contendo farelo de girassol, por se tratar de 

um aminoácido essencial para as aves, em caso de déficit pode afetar negativamente o 

desempenho produtivo e composição dos ovos. 

Um dos fatores limitante na produção de aves, na região Nordeste brasileiro, são as 

condições climáticas. Os processos que as aves realizam para manutenção da homeotermia 

promovem mudanças fisiológicas que podem comprometer o seu desempenho produtivo 

(OLIVEIRA et. al, 2006). Entre as respostas fisiológicas compensatórias das aves estão o 

aumento da temperatura superficial, na tentativa de dissipar calor. A temperatura superficial 

é mensurada com a utilização da técnica termografia infravermelha, através da medida de 

emissão de energia infravermelha (NÃÃS et al., 2010).  

Em criação de aves em ambientes equatoriais a nutrição e o bem-estar animal tem 

papel fundamental para a boa produção e rentabilidade da atividade, com isso há uma 

necessidade de desenvolvimento de pesquisas que abordem as áreas em enfoque. 
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2 CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

2.1 FARELO DE GIRASSOL 

  

O girassol (Helianthus annuus L.) é uma dicotiledônea da família Compositae, 

originária do continente norte-americano, que possui como principal destino a indústria de 

óleo, a qual absorve cerca de 90% da produção mundial (OLIVEIRA e VIEIRA, 2004), 

razão do crescimento do cultivo do girassol em todo o mundo. No Brasil, segundo dados do 

IBGE (2013), o girassol possui uma área cultivada de 69.134 ha, com produção de 111.004 

toneladas. 

Nos últimos anos o girassol tem estado em evidência, atraindo cada vez mais 

produtores e pesquisadores de diversas regiões do Brasil e tornando-se objeto de estudos que 

visam aperfeiçoar formas de cultivos que potencializem a sua produção (SANTOS JÚNIOR 

et al., 2011). 

O desenvolvimento do plantio está associado a fatores como benefícios às culturas 

subsequentes, em áreas onde se faz rotação de culturas com o girassol, observa-se um 

aumento de produtividade de 10% nas lavouras de soja e entre 15 e 20% nas de milho 

(EMBRAPA, 2007). Essa cultura vem se destacando também devido a algumas 

características como melhor tolerância à seca do que o milho ou o sorgo, facilidade de 

adaptação a vários tipos de climas e solos. 

A utilização do girassol na indústria do biodiesel e o lançamento do Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), em 2004, proporcionaram um 

crescimento no cultivo dessa semente em todas as regiões do Brasil. O girassol é uma 

cultura anual, para Freitas (2012), do ponto de vista econômico, apresenta viabilidade no 

Nordeste, pela sua adaptabilidade, o aproveitamento de suas sementes e de sua massa seca, 

sendo o teor de óleo em torno de 40%, juntamente com a crescente valorização no mercado, 

o cenário ideal para a geração de retornos financeiros. 

A indústria de processamento do óleo do girassol disponibiliza grande quantidade de 

subprodutos que podem ser utilizados na alimentação animal. Entre os processos para 

extração do óleo do girassol atualmente empregados, o processo em que se utiliza solvente 

como o n-hexano (MPAGALILE, HANNA E WEBER, 2006), em escala industrial, 

associado a altas temperaturas, com elevada eficiência, resulta na geração do farelo de 

girassol.  
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Segundo Nery et al. (2007), a composição nutricional dos alimentos pode ser 

determinada pela composição do solo, clima, cultivar e método de processamento. De 

acordo com Casartelli et al., (2006) as variações na composição química encontrada para o 

farelo de girassol é decorrente dos diferentes métodos de processamento, o que influencia na 

utilização desse subproduto como ingrediente na alimentação animal. 

Pinheiro et al. (2002), apontam as diferentes formas de processamento dos grãos para 

obtenção do farelo de girassol como fator responsável pelas variações a respeito da 

composição bromatológica encontradas na literatura. 

Sabe-se que menores temperaturas usadas para extração de óleo do grão de girassol 

permitem obter resíduos com maior disponibilidade de lisina, arginina, treonina e 

fenilalanina quando comparados ao uso de maiores temperaturas. Os diferentes teores de 

extrato etéreo e lisina na composição do farelo de girassol, é devido a extração por solvente 

a altas temperaturas, uma vez que, ocorre a ligação deste aminoácido a um carboidrato, 

deixando-o indisponível (LIMA, et al. 2013), no processo conhecido como reação de 

maillard.  

O processo de prensagem seguido da extração com solvente para obtenção do farelo 

resulta no produto com média de 0,5 a 1,5% de óleo na matéria seca, enquanto que o farelo 

de girassol decorrente de um processo mecânico de extração de óleo apenas por prensa, com 

menor eficiência, gera um produto com média de 5 a 8% de óleo na matéria seca 

(FERNANDES, et al. 2013). O farelo de girassol oriundo do processo por esmagamento 

contém mais óleo e fibra em sua composição e menores quantidades de proteína bruta se 

comparado com o farelo obtido através de extração por solvente (TAVERNARI, et al. 

2008).  

O teor de fibra bruta do farelo de girassol varia de acordo com a quantidade de casca 

presente no processamento. Segundo Teixeira (1998), no farelo de girassol resultante da 

moagem das sementes de girassol, é permitido a detecção de cascas de girassol, desde que 

não ultrapasse o nível máximo estipulado para fibra bruta (15%). Slavica et al. (2006), 

relataram que o farelo de girassol possui em sua composição cerca de 30 a 34% de proteína, 

20 a 25% de celulose e 8 a 10% de lignina.  

A escassez e a variabilidade de informações a respeito da composição nutricional do 

farelo de girassol encontradas na literatura têm dificultado o uso na alimentação de aves 

(PINHEIRO et al., 2002). De acordo com Senkoylu e Dale (1999), o baixo teor de lisina e a 

elevada quantidade de fibra desse alimento limitam sua inclusão em rações para aves, uma 

vez que, a fibra presente no alimento pode alterar o tempo de passagem pelo trato digestório 
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e reduzir a digestibilidade dos nutrientes. Devido a esse teor de fibra, esses mesmos autores, 

propuseram que, para uso em rações de aves, as amostras de farelo de girassol devem ser 

pobres em fibra, testadas quanto à solubilidade da proteína e suplementadas com óleo e 

lisina. 

 Pesquisas mostram que o farelo de girassol pode ser incluído em rações para 

galinhas poedeiras sem prejudicar o desempenho e qualidade de ovos. Shi et al. (2012), em 

estudo com níveis de 0, 8,26, 16,52 e 24,84% de farelo de girassol, observaram que os 

diferentes níveis de suplementação na ração para poedeiras não teve influência sobre 

parâmetros de produção e qualidade de ovos. Em estudo com inclusão de farelo de girassol 

na alimentação de poedeiras da linhagem Isa Brown, Junqueira et al. (2010), não obtiveram 

efeitos significativos para qualidade de ovos, porém, encontram valores de melhor produção 

de ovos em aves alimentadas com dietas contendo 4% de farelo de girassol em comparação 

as alimentadas com 8% de inclusão do subproduto. 

Rezaei e Hafezian (2007), constataram que a inclusão de 10% do farelo de girassol 

não teve influencia significativa no desempenho de poedeiras Leghorn, porém, com a 

inclusão de 15% do farelo as aves apresentaram piores valores de consumo de ração, 

conversão alimentar e produção de ovos. 

Casartelli et al. (2006) avaliando a inclusão de farelo de girassol, em dietas de 

poedeiras comerciais Lohmann LSL, concluíram que o nível de 12% não prejudica o 

desempenho e parâmetros de qualidade de ovos. Pinheiro et al. (1999), verificaram que não 

houve prejuízo no ganho de peso e conversão alimentar de poedeiras Leghorn em 

crescimento alimentadas com rações com níveis de 0, 7, 14 e 21% de farelo de girassol na 

ração sem a adição de lisina sintética. 

 Dessa forma, faz-se necessário a realização de estudos que contribuam no processo 

de formulação de ração para poedeiras em sistema semi-intensivo com linhagem Isa Label 

utilizando farelo de girassol na alimentação.  

 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE ECONÔMICA  

 

A avicultura no Brasil destaca-se não somente pela produtividade, mas também pela 

contribuição na economia do país. A diversidade e a qualidade dos produtos conquistaram 

espaço no mercado consumidor interno e externo. Para Belusso e Hespanhol (2010), a 

expansão das indústrias avícolas no Brasil é devido a políticas agrícolas, acesso aos 
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mercados consumidores, aptidão dos produtores, condições de transporte e, principalmente, 

disponibilidade de matérias-primas fundamentais a produção de frangos como o milho e a 

soja. 

Quando se tem uma atividade bem planejada e utilizando o manejo correto, o maior 

valor agregado aos ovos caipiras gera ao produtor uma lucratividade satisfatória. O 

conhecimento dos custos com alimentação é de extrema importância para o produtor, para 

que possa gerenciar sua atividade. O preço dos principais ingredientes das rações leva a um 

maior custo de produção, principalmente, em regiões onde não se concentram os pólos 

produtores desses insumos, acarretando numa elevação nos preço dos produtos, o que pode 

causar crise no setor produtivo.  

Ramos et al. (2006), consideram a alimentação um componente importante na 

planilha dos custos totais de produção, tendo que se adequar à evolução genética das aves, 

considerando as peculiaridades regionais, o meio ambiente e os tipos de alimentos 

produzidos, o que pode afetar a relação custo/ benefício da atividade. 

O uso de alimentos alternativos na alimentação animal requer métodos de avaliação 

econômica visando à redução dos custos das rações. Ao se utilizar alimentos alternativos 

deve sempre considerar a disponibilidade comercial, qualidade e preço relativo aos 

ingredientes tradicionais (BELLAVER, 2003).  

A análise econômica dos resultados experimentais é fundamental para produtores e 

especialistas terem um uso prudente e econômico, uma vez que, passam a ter melhor 

conhecimento de critérios para sua utilização nas rações (SILVA et al. 2009). 

 

 

2.3 TERMORREGULAÇÃO EM AVES  

 

As altas temperaturas na região nordeste do Brasil, são fatores limitantes na produção 

avícola, influenciando diretamente na produtividade dos animais. O conhecimento das 

respostas fisiológicas das aves frente ao ambiente térmico permite ajustes quanto ao manejo, 

nutrição e instalações, visando maximizar a produção. As aves são animais homeotermos e 

tende a manter sua temperatura corporal numa faixa de 41ºC, sendo necessário acionar 

mecanismos de respostas quando são submetidas a desafios térmicos (SANTOS et al. 2012).  

Na tentativa de manter a temperatura corporal, as aves podem trocar calor com o 

ambiente através de mecanismos de convecção, condução, radiação e respiração. Em 

ambientes de altas temperaturas e elevada umidade relativa, as aves ficam mais susceptíveis 
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ao estresse calórico, dificultando assim a dissipação de calor, aumentando a temperatura 

corporal da ave, com efeito negativo sobre o desempenho (BORGES et al., 2003).  

Quando a temperatura ambiente se aproxima da temperatura corporal das aves, 

diminui a eficiência dos meios sensíveis de troca de calor, como radiação, condução e 

convecção, passando ser a evaporação de água pelo trato respiratório o mecanismo principal 

de perda de calor (SANTOS et al., 2012). O aumento da frequência respiratória na tentativa 

de dissipar calor leva a hiper-ventilação dos pulmões durante a respiração, com perda 

excessiva de dióxido de carbono no sangue, influenciando diretamente na formação do 

carbonato de cálcio para formação da casca do ovo (JÁCOME et al., 2007), esse processo 

induz a um quadro de alcalose respiratória, com consequente queda na produção, baixa 

qualidade dos ovos e mortalidade.  

A ausência de glândulas sudoríparas e a cobertura corporal dotada de penas 

dificultam a troca de calor das aves com o ambiente, sendo as partes desprovidas de penas, 

como patas e área facial, fundamentais na dissipação de calor. Para Cangar et al. (2008), 

devido ao revestimento isolante das penas na superfície do corpo, a perda de calor sensível 

de aves torna-se mais eficiente em áreas do corpo que são desprovidas de penas como 

canelas, pés e crista, esses são as partes do corpo onde há maior fluxo de sangue quando as 

aves são expostas ao estresse térmico. 

O gene pescoço pelado minimiza aumento da temperatura corporal em ambientes 

com altas temperaturas, por apresentar maior dissipação de calor na superfície desprovida de 

penas (PATRA et al., 2002). A perda de calor para o ambiente está diretamente relacionada 

com a temperatura superficial da ave, sendo um somatório das contribuições ponderadas 

pela área de cada parte do corpo (NASCIMENTO et al., 2011). 

O uso de imagens termográficas é um a técnica que pode ser usada para estimar a 

temperatura média superficial de uma área, através da medida de emissão de energia 

infravermelha (NÃÃS et al., 2010). O uso da tecnologia de imagens termográficas de 

infravermelho permite conhecer a distribuição da temperatura superficial das aves no 

ambiente a qual as aves estão sendo criadas (CAMERINI et al., 2012). 
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2.4 OBJETIVOS 

 

2.4.1 Geral 

 

Avaliar o desempenho produtivo, rentabilidade e termorregulação de poedeiras Isa 

Label em fase de produção, alimentadas com rações contendo farelo de girassol em sistema 

semi-intensivo no nordeste brasileiro. 

 

 

2.4.2 Específicos 

 

[1] Avaliação produtiva e econômica de ovos de poedeiras Isa label em sistema semi-

intensivo alimentadas com rações tendo substituição parcial do teor de proteína bruta do 

farelo de soja por farelo de girassol em níveis de 0, 10, 20 e 30%, devidamente 

suplementadas com aminoácidos (lisina e metionina). 

 

[2] Avaliar aspectos de termorregulação de poedeiras Isa Label em fase inicial de produção 

com o uso da técnica de termografia infravermelha, alimentadas com rações contendo farelo 

de girassol em sistema semi-intensivo mediante ambiente equatorial. 
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3 CAPÍTULO 2 – PRODUÇÃO, QUALIDADE E RENTABILIDADE DE OVOS DE 

AVES ISA LABEL ALIMENTADAS COM FARELO DE GIRASSOL EM 

AMBIENTE EQUATORIAL 

 

3.1 RESUMO – Alimentos alternativos tem sido estudados para substituição parcial ou 

totalmente dos ingredientes convencionais e consequentemente redução dos custos na 

produção de ovos. Diante disso, objetivou-se com este estudo avaliar produção, qualidade e 

rentabilidade de ovos de aves da linhagem Isa Label alimentadas com diferentes níveis de 

substituição da proteína bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol. Foram utilizadas 128 

aves poedeiras, no período de 28 a 43 semanas de idades, distribuídas em delineamento 

inteiramente casualizado, em 16 boxes, com 8 aves por unidade experimental. Os 

tratamentos constituíram-se em uma ração controle e três rações contendo farelo de girassol 

em substituição ao farelo de soja, com base no teor de proteína bruta, nos níveis de 0% 

(RCO), 10% (FG10), 20% (FG20) e 30% (FG30), sendo todas formuladas e suplementadas 

com aminoácidos lisina e metionina, com base nas exigências nutricionais das aves. O 

experimento foi dividido em quatro períodos, sendo o primeiro período (28 a 31 semanas de 

idade), segundo período (32 a 35 semanas de idade), terceiro período (36 a 39 semanas de 

idade) e quarto período (40 a 43 semanas de idade). Para os parâmetros de desempenho 

produtivo houve efeito significativo (p<0,05), no primeiro, segundo e quarto período de 

avaliação.  Já para a análise de qualidade de ovos observou-se efeito significativo (p<0,05) 

da substituição da proteína bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol apenas no terceiro 

período de avaliação. A análise econômica dos tratamentos dietéticos apresentou redução no 

preço por quilograma de ração à medida que aumentou a substituição da proteína bruta do 

farelo de soja pelo farelo de girassol. Portanto, o farelo de girassol em rações para poedeiras, 

mostrou viabilidade com substituição de até 30% da proteína bruta do farelo de soja pelo 

farelo de girassol suplementado com aminoácidos lisina e metionina, sem qualquer efeito 

depreciativo na produção, qualidade ou rentabilidade dos ovos com aves Isa Label em 

sistema semi-intensivo em ambiente equatorial. 

 

Palavras-Chave: Análise econômica, Alimento alternativo, Sistema semi-intensivo, 

Galinhas poedeiras  
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3 CHAPTER 2 - PRODUCTION, QUALITY AND ECONOMIC RETURN OF EGGS 

OF ISA LABEL LAYING HENS FED WITH SUNFLOWER MEAL IN AN 

EQUATORIAL ENVIRONMENT 

 

3.1 ABSTRACT - Nutrition is responsible for about 70% of total production costs. Thus, 

research on alternative foods that can partially replace conventional ingredients and reduce 

costs in egg production are needed. Therefore, the aim of this study was to evaluate yield, 

quality and profitability of eggs of Isa Label laying hens fed with different levels of crude 

protein replacement of soybean meal by sunflower meal. One hundred and twenty-eight 

laying hens were distributed following a completely randomized design in 16 boxes and 

eight birds per experimental unit. The treatments were a control diet and three diets 

containing substituting levels of soybean meal by sunflower meal, based on the crude 

protein, at levels of 0% (RCO), 10% (G10), 20% (G20) and 30% (G30). The feeds were 

formulated and supplemented with amino acids lysine and methionine, according to the 

nutritional requirements of laying hens. The experiment was divided into four periods: first 

period (28 to 31 weeks of age), second period (32 to 35 weeks of age), third period (36 to 39 

weeks of age) and fourth period (40 to 43 weeks age). During the total period (28 to 43 

weeks of age) only the number of eggs suffered significant effect (p < 0.05) of the 

treatments. For performance parameters was observed significant effect (p <0.05) in the 

first, second and fourth evaluation period. As for the analysis of egg quality was a 

significant effect (p <0.05) of the substitution of crude protein of soybean meal by sunflower 

meal only in the third period of evaluation. Economic analysis of treatments showed a 

reduction in the price per kilogram of feed as increased the substitution level of protein from 

soybean meal by sunflower meal. Therefore, sunflower meal can replace up to 30% of the 

soybean meal protein in diets of laying hens supplemented with amino acids lysine and 

methionine. This substitution had no prejudicial effect on production, quality or profitability 

of eggs of Isa Label laying hens in semi-intensive system in an equatorial environment. 

 

Key words: Economic analysis, Alternative food, Semi-intensive system, Laying hens 
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3.2 INTRODUÇÃO 

 

A criação semi-intensiva de aves caipiras, hoje se caracteriza por ser um sistema de 

criação diferenciado, que visa diminuir os custos de produção e comercialização de 

produtos, atendendo um mercado exigente quanto à qualidade nutricional e sensorial. A 

viabilidade econômica dos produtos avícolas do tipo caipira esta associada ao baixo 

investimento em equipamentos, áreas para a exploração, facilidade no manejo.    

A região nordeste do Brasil apesar de ter um grande potencial para a produção 

avícola, tem uma produtividade restrita, tendo como um dos fatores o preço dos insumos que 

são a base na alimentação das aves, como milho e farelo de soja, podendo em muitas vezes 

inviabilizar a atividade. Ao considerar que a alimentação é o principal fator que onera os 

custos na avicultura, comprometendo parte dos custos totais de produção, torna-se constante 

a busca por estratégias para reduzir esses custos, como a formulação de rações utilizando 

alimentos alternativos que possam substituir parcialmente o farelo de soja.  

Quando se trata de alimentos alternativos além da qualidade nutricional do 

subproduto deve-se considerar a viabilidade econômica da inclusão na alimentação animal e 

disponibilidade na região. Diante disto, pesquisas sobre o uso de alimentos alternativos na 

produção animal vêm sendo desenvolvidas, principalmente, buscando subprodutos de 

plantas que apresentem adaptabilidade as condições climáticas da região Nordeste. 

O girassol (Helianthus annuus) destaca-se por apresentar ótima qualidade de óleo, 

viabilidade agronômica, e crescente demanda do setor agroindustrial e comercial. Outro 

fator relevante é a grande quantidade de subprodutos do girassol transformados em tortas e 

farelos para alimentação animal disponibilizados pelas indústrias. 

Assim, o uso do farelo de girassol vem sendo sugerido como fonte de proteína 

alternativa na alimentação de aves semipesadas. Junqueira et al. (2010), recomendaram a 

utilização de até 4% de inclusão de farelo de girassol na alimentação de poedeiras Isa 

Brown, com resultados satisfatório para desempenho e qualidade de ovos.  

É necessário pesquisas para avaliação da substituição parcial do farelo de soja por 

alimentos alternativos como o farelo de girassol na alimentação de aves poedeiras em 

criação semi-intensiva, na tentativa de diminuir os custos de produção. Dessa forma, 

objetivou-se com este estudo avaliar produção, qualidade e rentabilidade de ovos de aves da 

linhagem Isa Label alimentadas com diferentes níveis de substituição da proteína bruta do 

farelo de soja pelo farelo de girassol. 
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3.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.3.1 Local e Instalações 

 

O experimento foi conduzido na Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande 

do Norte (EMPARN), na unidade experimental do Jiqui localizada em Parnamirim - RN 

(latitude 05º54’S, longitude 35º15’W e altitude 53m). As aves foram alojadas em galpões 

experimentais divididos em boxes (L: 2,4m x C: 2,4m x A: 3,0m) com cobertura de telha 

francesa, piso de concreto, muretas laterais em alvenaria, tela tipo alambrado e solário 

externo (L: 2,4m x C: 8,0m), providos de bebedouros pendulares e comedouros tubulares. 

Foram utilizados ninhos de madeira para coleta dos ovos e cama do tipo maravalha sobre o 

piso do abrigo de cada galpão. As variáveis meteorológicas no interior do galpão são 

apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Média das variáveis meteorológicas no galpão durante o período experimental  

Variável Média Mínimo Máximo 

Temp. Ar (°C) 29,38 ± 1,08 26,80 31,80 

Umid. Relativa (%) 62,42 ± 4,47 51,00 71,10 

Temp. Globo (ºC) 29,96 ± 3,99 27,0 33,40 

Veloc. Vento (m/s) 0,44 0 14,00 

 

 

3.3.2 Animais e Tratamentos 

 

Foram utilizadas 128 aves da linhagem Isa Label em fase inicial de postura, 

devidamente vacinadas (marek, new castle e bouba aviária), as aves passaram por um 

período de adaptação (24 a 27 semanas de idade), iniciando o experimento quando os lotes 

estavam com produção de ovos e peso corporal uniformes, o período experimental 

compreendeu de 28 a 43 semanas de idade, sendo as aves distribuídas em delineamento 

inteiramente casualizado.  

Para cada tratamento dietético foi proporcionado quatro repetições com oito aves por 

unidade experimental. As rações foram formuladas de acordo com as exigências nutricionais 
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para linhagens semipesadas com base na produção média e massa de ovos sugeridas por 

Rostagno et al. (2011).  

A ração controle foi elaborada à base de milho e farelo de soja, suplementada com 

minerais e vitaminas, e outras três rações contendo substituição da proteína bruta fornecida 

pelo farelo de soja em níveis de 10, 20 e 30% pela proteína bruta do farelo de girassol, sendo 

todas as rações devidamente suplementadas com L-lisina e DL- metionina (Tabela 2).  

O experimento foi dividido em quatro períodos de quatro semanas, sendo fornecidos 

100 (g/ave/dia) de ração nos dois primeiros períodos e 150 (g/ave/dia) no terceiro e quarto 

período. Foi fornecido ainda suplementação verde com capim elefante em comedouros 

próprios e água à vontade durante o período experimental.  

 

Tabela 2. Formulação percentual em ingredientes e composição nutricional das rações 

experimentais fornecidas para aves Isa Label em fase de postura 

Ingredientes (kg) Rações Experimentais 

RCO FG10 FG20 G30 

Farelo de Girassol 

 

0,00 4,45 8,89 13,34 

Farelo de Soja 29,70 26,73 23,76 20,79 

Milho 45,30 45,30 45,30 45,30 

Calcário Calcítico 10,21 10,21 10,21 10,21 

Fosfato Bicálcico 1,08 1,06 1,03 0,97 

Óleo 6,43 6,25 6,07 5,90 

Sal Iodado 0,53 0,53 0,53 0,53 

Premix MinVit* 1,00 1,00 1,00 1,00 

DL-Metionina 0,22 0,21 0,20 0,19 

L-Lisina-HCl 0,00 0,05 0,10 0,16 

Coccidiostático 0,05 0,05 0,05 0,05 

Extrato de Urucum 0,15 0,15 0,15 0,15 

Inerte 5,34 4,02 2,71 1,42 

Nutrientes (%) ** 

Matéria Seca 85,26 86,46 87,64 88,81 

Proteína Bruta 17,14 17,18 17,22 17,26 

Energia Metabolizável (kcal/kg) 2811,40 2812,54 2813,60 2815,71 

Lisina digestível 0,85 0,85 0,85 0,85 

Metionina digestível 0,44 0,44 0,44 0,44 

Fibra Detergente Neutro 9,50 10,92 12,33 13,74 

Fibra Detergente Ácido 3,93 4,80 5,66 6,53 

Matéria Mineral 2,31 2,40 2,49 2,59 

Cálcio 4,20 4,20 4,20 4,20 

Fósforo disponível 0,30 0,30 0,30 0,30 

Extrato Etéreo 8,56 8,41 8,26 8,12 
* níveis de garantia por kg do produto: vitamina A 10.000.000 UI, vitamina D 2.000.000 UI, vitamina E 30.000 

UI, vitamina K 3,0 g, tiamina 2,0 g, riboflavina 2,0 g, piridoxina 6,0 g, cobalamina 1,5 g, ácido pantotênico 12 g, 
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ácido fólico 1,0 g, biotina 1,0 g, niacina 50g., 20 g, ferro 100 g, selênio 0,25 g, iodo 2,0 g, manganês 160 g, zinco 

100 g, veículo q.s.p 

** composição nutricional dos alimentos foi obtida de Rostagno et al (2011) 

 

 

3.3.3 Parâmetros Avaliados 

 

Durante o período experimental foram avaliados parâmetros de desempenho 

produtivo e qualidade de ovos. Para avaliação do desempenho produtivo das aves em fase de 

postura, foram analisados: 

 Número de ovos (unidade)  

A produção de ovos de cada unidade experimental foi anotada diariamente. 

 

 Taxa de postura (%) 

TXP =   Número de ovos produzidos  x 100 

             Número de aves por tratamento 

 

 Peso médio dos ovos (g) 

PO =  Peso total dos ovos 

                    Número total de ovos  

 

 Massa de ovos (ave/g/dia) 

MO =   PO x nº ovos      

         N° dias do período  

 

 Consumo da dieta (ave/g/dia) 

CD = Peso dieta fornecida – Peso sobras 

 

 Conversão alimentar por massa de ovo (g dieta/massa ovo) 

CAMO = Peso dieta consumida 

                      Massa de ovos 

 

 Conversão alimentar por dúzia de ovos (g dieta/dúzia ovos) 

CADZ = Peso dieta consumida 

                     Dúzia de ovos 
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Os ovos produzidos em cada tratamento foram coletados e identificados diariamente, 

sendo a produção de ovos de três dias consecutivos de cada semana, separados para a 

avaliação da qualidade. Os ovos foram pesados em balança de precisão, em seguida foram 

quebrados para pesagem de gema e albúmen individualmente. As cascas foram lavadas 

cuidadosamente preservando-se a membrana interna e levadas para estufa de circulação 

forçada de ar para secar durante 24 horas a 55°C. Após este período as cascas foram 

pesadas. A espessura da casca foi obtida utilizando um paquímetro digital, medindo-se em 

três pontos da região equatorial do ovo e feito uma média para esses valores. A análise da 

coloração da gema foi realizada visualmente com a utilização de um leque colorimétrico 

(padrão ROCHE) com escala de tonalidades de 1 a 15. 

 

3.3.4 Avaliação Econômica 

 

Na avaliação econômica das rações foi levado em consideração a composição das 

rações e o preço dos ingredientes, comparando-se os tratamentos com farelo de girassol em 

relação ao tratamento controle. Para verificar a viabilidade econômica da inclusão do farelo 

de girassol na ração, determinou-se o custo da ração de acordo com número de ovos 

produzidos e em seguida, foi calculado o índice de eficiência econômica (IEE) e o índice de 

custo (IC), conforme Furlan et al. (2001), adaptados para produção de ovos, onde  

determina-se inicialmente  o custo da ração por número de ovos,  Yi= Pi x Qi / Gi, em que 

Yi é o custo da ração por peso de ovos no tratamento; Pi é o preço por quilograma da ração 

utilizada no tratamento; Qi é a quantidade quilograma de ração consumida no tratamento; e 

Gi é o número de ovos referente ao tratamento.  

O (IEE) e o (IC) são calculados pela formula: IEE = (MCei/ CTei) x 100  e IC= 

(CTe/MCe) x 100, em que MCe é o menor custo da ração por número de ovos observado 

entre os tratamentos e CTei é o custo do tratamento considerado. No cálculo do custo da 

ração, foi considerado o valor de R$ 0,50 para o quilograma do farelo de girassol, obtido 

com base no valor de mercado para esse insumo, através de pesquisa na internet e no 

mercado local. Os preços dos demais ingredientes que constituíram as rações foram obtidos 

a partir de arquivos da fábrica de ração da Instituição de Ensino Superior (IES) através de 

contratos e notas fiscais dos fornecedores das matérias primas alimentares e suplementos no 

ano corrente ao experimento (Tabela 2). Foram avaliados os indicadores de custos e receitas, 

e as medidas de resultados econômicos conforme descritos por Deleco (2007) e Reis (2012), 

devidamente adaptados por Silva (2013). A partir da inclusão do farelo de girassol nos 
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tratamento foram obtidas informações econômicas as quais foram comparadas entre si. As 

variáveis calculadas foram: Receita total (RT); Receita adicional (RA); custo total da 

alimentação (CTA); Custo adicional (CA); Lucro adicional (LA); Preço de equilíbrio (PE) e 

Índice de rentabilidade (IR), onde: 

 

1.  RT (R$/animal) = preço da unidade do ovo multiplicado pela produção de ovos 

no período do experimento, obtido pelo numero de ovos produzidos. 

2.  RA (R$/animal) = diferença entre a RT obtida em cada tratamento e a RT obtido 

no tratamento controle. 

3.  CTA (R$/animal) = custo total da alimentação em cada tratamento, equivale ao 

preço da ração multiplicado pela quantidade consumida em cada tratamento. 

4.  CA (R$/animal) = diferença entre o custo total da alimentação obtido em cada 

tratamento e o custo total verificado no tratamento controle. 

5.  LA (R$/animal) = diferença entre o valor da receita adicional (RA) e o valor do 

acréscimo ao gasto com alimentação (CA). 

6.  PE (R$/Kg) = relação entre o CTA e a produção de ovos no período. Representa o 

preço da unidade de ovo produzido que cobre os custos totais com alimentação. 

7. IR (R$) = relação entre a RT/CTA, indica quanto cada real de custo com 

alimentação gera em termos de RT. 

A comercialização de ovos caipiras é feita por unidade, dessa forma, os dados 

utilizados para a análise, como o preço do ovo, foi obtido com produtores da região e em 

supermercados, R$ 0,50 e R$ 0,60, respectivamente, o preço médio de R$ 0,55. 
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Tabela 3. Preço dos ingredientes constituintes da ração 

Ingredientes Valor unitário (R$ / kg) 

Milho
1 0,86 

Farelo Soja
1 1,74 

Farelo de Girassol
2 0,50 

Calcário Calcítico
1 0,50 

Fosfato Bicálcico
1 3,95 

Supl. Mineral
1 5,50 

Supl. Vitamínico
1
 4,00 

Óleo de soja
1
 (litros)

 2,87 

L-Lisina-HCl
1 25,00 

DL-Metionina
1
 19,33 

Cloreto de sódio
1 0,63 

Pigmentante
2
 0,15 

Capim Elefante
2
 0,20 

1
 Arquivos da fábrica de ração da IES 

2
 Comunicação pessoal no mercado local  

 

 

3.3.5 Análise Estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise estatística de regressão para os níveis de farelo 

de girassol através do uso do programa SAS.  
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3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.4.1 DESEMPENHO PRODUTIVO E QUALIDADE DE OVOS 

 

Os resultados no primeiro período (28 a 31 semanas de idade) para os parâmetros de 

desempenho produtivo das aves de acordo com o nível de substituição da proteína do farelo 

de soja pelo farelo de girassol são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Valores de consumo da dieta e produção de ovos de aves Isa Label alimentadas com 

rações contendo farelo de girassol – Primeiro período (28 a 31 semanas de idade) 

 RCO FG10 FG20 FG30 CV (%) R 

Consumo da Dieta MS (g) 111,18 108,08 106,74 107,33 1,82 Q 

Taxa de Postura (%) 57,06 67,41 62,65 66,62 7,17 NS 

Número de ovos (uni) 4,56 5,39 5,01 5,33 7,17 NS 

Peso do ovo (g) 56,42 57,68 57,70 57,64 2,27 NS 

Massa de ovos (g/a/d) 36,81 44,44 41,31 43,90 8,40 NS 

CA massa de ovos 3,02 2,43 2,59 2,45 10,07 NS 

CA dúzia de ovos 2,64 2,13 2,28 2,18 9,98 NS 

CA peso de ovos 1,97 1,87 1,85 1,86 3,11 NS 

Q – Regressão quadrática; NS – não significativo; Y= 111,19 – 40,56 X + 92,25 X², R² = 0,99 

 

O consumo da dieta apresentou efeito significativo quadrático (p<0,05) nos 

tratamentos com a substituição da proteína bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol 

(Figura 1). O maior consumo da dieta no tratamento RCO pode estar associado à interação 

nutricional entre o aporte de fibra da ração e do capim elefante, levando a um aumento na 

taxa de passagem pelo trato digestório e consequente mecanismo compensatório em 

decorrência da grande quantidade de fibra indigestível. Segundo Hetland et al. (2004), a 

utilização de dietas com alto teor de fibra aumenta a taxa de passagem do bolo alimentar e 

menor aproveitamento dos nutrientes. 

Não foi observado efeito significativo (p>0,05), sobre parâmetros de taxa de postura, 

número de ovos, peso de ovos, massa de ovos, conversão alimentar por massa de ovos, 

conversão alimentar por dúzia de ovos e conversão alimentar por peso de ovos. Observando-

se que todos os tratamentos com inclusão do farelo de girassol apresentaram melhores 
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valores em comparação com a ração controle, ao observar os valores médios. Rezaei e 

Hafezian (2007) observaram que com inclusão acima de 10% do farelo de girassol ocorre 

uma diminuição significativa na produção de ovos.  
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Figura 1.  Consumo da dieta de Aves Isa Label alimentadas com rações contendo farelo de 

girassol no primeiro período  

.  

 Na Tabela 5 pode-se observar que não houve efeito dos níveis de farelo de girassol 

sobre os parâmetros de qualidade de ovos. Contudo, observa-se tendência quadrática para as 

características avaliadas.  

 Os resultados de qualidade de ovos no primeiro período corroborando com os 

resultado obtidos por Junqueira, et al. (2010), não observando efeitos significativos sobre as 

características de qualidade de ovos em poedeiras alimentadas com farelo de girassol.  
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Tabela 5. Valores de qualidade de ovos de poedeiras Isa Label alimentadas com rações contendo 

farelo de girassol – Primeiro período (28 a 31 semanas de idade) 

 RCO FG10 FG20 FG30 CV(%) R 

Peso da Gema (g) 14,48 15,35 15,14 14,98 3,35 NS 

Peso da casca (g) 5,38 6,04 5,46 5,20 11,49 NS 

Peso de Albúmen (g) 36,56 36,28 37,10 37,47 3,56 NS 

Coloração Gema 6,96  6,42 7,23  7,53 6,43 NS 

Espessura da casca (mm) 0,32 0,32 0,33 0,31 1,86 NS 

 

Os valores de desempenho produtivo no segundo período de avaliação (32 a 35 

semanas de idade) podem ser observados na Tabela 6. Observou-se efeito significativo 

(p<0,05) para conversão alimentar por peso de ovos.  

  

Tabela 6. Valores de consumo de ração e produção de ovos de aves Isa Label alimentadas 

com rações contendo farelo de girassol – Segundo período (32 a 35 semanas de idade) 

 RCO FG10 FG20 FG30 CV (%) R 

Consumo de Dieta MS (g) 107,96 106,60 104,83 106,13 1,16 NS 

Taxa de Postura (%) 62,53 59,71 59,09 60,94 6,00 NS 

Número de ovos (uni) 4,89 4,78 4,89 4,91 3,01 NS 

Peso do ovo (g) 58,26 59,11 58,13 57,93 3,25 NS 

Massa de ovos (g/a/d) 40,68 40,31 40,62 40,54 3,75 NS 

CA massa de ovos 2,66 2,65 2,59 2,62 3,90 NS 

CA dúzia de ovos 2,48 2,40 2,33 2,35 1,31 NS 

CA peso de ovos 1,85 1,80 1,80 1,84 3,35 Q 

Q – Regressão quadrática; NS – não significativo; Y= 1,84 - 0,70 X + 2, 25 X², R² = 0,99 

 

Não foi observado efeito significativo (p>0,05) para os demais parâmetros de 

desempenho produtivo. O tratamento RCO apresentou menor consumo da dieta no segundo 

período, o que proporcionou uma diminuição no efeito negativo da fibra sobre a digestão e 

absorção dos nutrientes, sendo responsável pelos melhores valores obtidos em comparação 

ao período anterior. O alto teor de fibra na ração atua como barreira física, impedindo que as 

enzimas endógenas tenham acesso ao conteúdo das células, prejudicando os processos de 

digestão e absorção dos nutrientes (Jansen & Carré, 1989). 
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As variáveis de taxa de postura e massa de ovos no segundo período de produção 

obtiveram tendência quadrática, em termos de valores absolutos a ração RCO mostrou-se 

eficiente em comparação as demais rações.  

Para o peso do ovo observou-se uma tendência quadrática. O valor quantitativo para 

peso de ovo no segundo período foi superior ao período anterior, o que se deve a idade das 

aves. Constatando o que foi observado por Almeida et al. (2006), o qual relatou que o peso 

do ovo aumenta diretamente com a idade das aves.  

A conversão alimentar por peso do ovo apresentou efeito significativo quadrático 

(p<0,05) nos tratamentos com a substituição da proteína bruta do farelo de soja pelo farelo 

de girassol, ilustrado na Figura 2. 
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Figura 2.  Conversão alimentar por peso do ovo de Aves Isa Label alimentadas com rações 

contendo farelo de girassol no segundo período  

 

No segundo período a qualidade do ovo (Tabela 7) não sofreu efeito significativo 

(p>0,05) dos diferentes níveis de substituição da proteína bruta do farelo de soja.  

Observou-se tendência quadrática para peso de gema e peso de albúmen, 

proporcionais ao peso do ovo. Observou-se tendência quadrática para peso de casca e 

espessura de casa com 20% de substituição da proteína bruta. Sugerindo-se que a interação 

entre a ração e capim elefante no FG20 propiciou maior disponibilidade de cálcio para 

calcificação da casca do ovo no oviduto na forma de carbonato de cálcio. 
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Pode-se observar uma tendencia quadrática para coloração da gema entre os níveis 

de substituição da proteína bruta do farelo de girassol avaliados. Possivelmente uma interação 

entre a ração e o capim elefante tenha influenciado na absorção de carotenóides como as 

xantofilas presentes no milho. 

 

Tabela 7. Valores de qualidade de ovos de poedeiras Isa Label alimentadas com rações 

contendo farelo de girassol – Segundo período (32 a 35 semanas de idade) 

 RCO FG10 FG20 FG30 CV(%) R 

Peso da Gema (g) 15,72 15,87 15,86 15,33 3,51 NS 

Peso da casca (g) 5,36 5,44 5,61 5,30 4,52 NS 

Peso de Albúmen (g) 37,18 37,80 36,66 37,20 3,89 NS 

Coloração Gema 7,41  7,22  7,27 7,46  3,97 NS 

Espessura da casca (mm) 0,28 0,29 0,30 0,29 2,94 NS 

 

No terceiro período de avaliação (Tabela 8) pode-se observar que não houve efeito 

significativo (p>0,05) para os parâmetros de desempenho.  

A taxa de postura, número de ovos, peso de ovos, massa de ovos, conversão 

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

por peso de ovos propiciaram tendencia quadrática (p>0,05). A ração contendo 20% de 

substituição da proteína bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol apresentou valores 

para os parâmetros de taxa de postura (64,69), número de ovos (5,14), peso de ovos (63,95), 

massa de ovos (47,00), conversão alimentar por massa de ovos (3,09), conversão por dúzia 

de ovos (3,02) e conversão por peso de ovos (2,27).  

Observou-se para peso do ovo que todos os tratamentos obtiveram valores superiores 

ao período anterior, afirmando o que já foi citado sobre o efeito da idade das aves. Segundo 

Carvalho et al. (2007) ovos de  aves jovens apresentaram médias significativamente menores 

de peso do ovo quando comparados aos ovos produzidos por  poedeiras  mais velhas.    

Observou-se piores valores para conversão alimentar em relação ao período anterior, 

o que se deve ao aumento no consumo da dieta em todos os tratamentos. 
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Tabela 8. Valores de consumo de ração e produção de ovos de aves Isa Label alimentadas 

com rações contendo farelo de girassol – Terceiro período (36 a 39 semanas de idade) 

 RCO FG10 FG20 FG30 CV (%) R 

Consumo da Dieta MS (g) 144,76 144,83 145,19 147,69 0,90 NS 

Taxa de Postura (%) 57,37 59,93 64,69 56,30 7,02 NS 

Número de ovos (uni) 4,59 4,79 5,14 4,50 6,86 NS 

Peso do ovo (g) 61,31 62,44 63,95 61,45 3,67 NS 

Massa de ovos (g/a/d) 40,17 42,74 47,00 39,51 8,51 NS 

CA massa de ovos 3,62 3,39 3,09 3,74 8,85 NS 

CA dúzia de ovos 3,32 3,23 3,02 3,52 6,34  NS 

CA peso de ovos 2,36 2,32 2,27 2,40 3,83 NS 

 

 Os valores de qualidade de ovos no terceiro período são apresentados na Tabela 9. 

Para coloração da gema observou-se efeito linear (p<0,05), sendo as dietas com substituição 

da proteína bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol superiores a RCO. 

 O peso da gema e peso do albúmen apresentaram tendencia quadrática, seguindo 

tendência para peso de ovo nesse período de avaliação. 

 O peso da casca e espessura da casca apresentaram melhores valores com a inclusão 

de 20% de substituição da proteína bruta do farelo de girassol. Esses parâmetros não tiveram 

um aumento proporcional com o peso do ovo.   

 

Tabela 9. Valores de qualidade de ovos de poedeiras Isa Label alimentadas com rações contendo 

farelo de girassol – Terceiro período (36 a 39 semanas de idade) 

 RCO FG10 FG20 FG30 CV(%) R 

Peso da Gema (g) 17,17 17,89 17,78 17,73 3,40 NS 

Peso da casca (g) 5,70 5,60 5,82 5,49 4,62 NS 

Peso de Albúmen (g) 38,43 38,94 40,35 38,22 5,22 NS 

Coloração Gema 5,42 6,04 6,50  7,03 10,11 L 

Espessura da casca (mm) 0,31 0,31 0,33 0,33 4,16 NS 

L – Regressão Linear; NS – não significativo; Y= 5,44 + 5,33 X , R² = 0,99 

 

A coloração da gema apresentou efeito linear (p<0,05) nos tratamentos com a 

substituição da proteína do farelo de soja pelo farelo de girassol, ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3.  Coloração da gema de ovos de Aves Isa Label alimentadas com rações contendo 

farelo de girassol no terceiro total 

 

Os valores de desempenho produtivo das aves durante o quarto período de avaliação 

(39 a 43 semanas de idade), alimentadas com diferentes níveis de substituição da proteína 

bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol nas rações são apresentados na Tabela 10. 

Houve um aumento na taxa de postura em todos os tratamentos, fator decorrente da 

idade das aves, caracterizando o pico de postura da linhagem de poedeiras Isa Label. Em 

concordância com Marinho et al. (2013),  que destacou a produtividade no pico de postura,  

entre 36ª e 40ª  semanas  de idade das aves Isa Label. 

Os parâmetros conversão alimentar por massa de ovos propiciaram uma tendência 

linear, com melhores médias absolutas para ração com 30% de substituição da proteína bruta 

do farelo de soja pelo farelo de girassol e pior valores para a ração controle. 
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Tabela 10. Valores de consumo de ração e produção de ovos de aves Isa Label alimentadas 

com rações contendo farelo de girassol – Quarto período (40 a 43 semanas de idade) 

 RCO FG10 FG20 FG30 CV (%) R 

Consumo da Dieta MS (g) 154,89 154,63 158,48 159,23 1,57 NS 

Taxa de Postura (%) 65,02 66,91 68,29 76,07 7,03 NS 

Número de ovos (uni) 5,16 5,35 5,34 6,09 7,20 NS 

Peso do ovo (g) 60,09 60,05 63,03 61,05 3,19 NS 

Massa de ovos (g/a/d) 44,30 46,63 48,05 53,10 7,62 L 

CA massa de ovos 3,50 3,32 3,30 3,00 6,61 NS 

CA dúzia de ovos 3,20 3,11 3,12 2,83 5,28 NS 

CA peso de ovos 2,58 2,53 2,51 2,61 3,20 NS 

L – Regressão Linear; NS – não significativo; Y= 43,85 + 27,83 X , R² = 0,89 

 

A massa de ovos apresentou efeito linear (p<0,05) nos tratamentos com a 

substituição da proteína bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol, ilustrado na Figura 4. 

 

0,0 0,1 0,2 0,3

44

46

48

50

52

54

Massa de Ovos

M
as

sa
 d

e 
O

v
o
s

Tratamentos

 

Figura 4.  Massa de ovos de Aves Isa Label alimentadas com rações contendo farelo de 

girassol no quarto total 
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 No quarto período não observou-se efeito significativo (p>0,05) para qualidade de 

ovos. O maior peso do ovo observado no tratamento com 20% de substituição da proteína 

bruta do farelo de girassol levou a um consequente aumento no peso dos constituintes casca 

e albúmen nesse tratamento. Para o peso da gema houve uma tendência linear nos 

tratamentos com a substituição da proteína do farelo de girassol.  

 

Tabela 11. Valores de qualidade de ovos de poedeiras Isa Label alimentadas com rações contendo 

farelo de girassol – Quarto período (40 a 43 semanas de idade) 

 RCO FG10 FG20 FG30 CV(%) R 

Peso da Gema (g) 17,21 17,83 18,44 18,44 4,01 NS 

Peso da casca (g) 5,40 5,55 5,65 5,39 4,88 NS 

Peso de Albúmen (g) 37,49 37,66 38,94 37,21 3,75 NS 

Coloração Gema 4,17 3,43 5,44 5,84 22,00 NS 

Espessura da casca (mm) 0,32 0,32 0,33 0,31 2,60 NS 

 

Os resultados de desempenho produtivo das aves durante o período total, submetidas 

a diferentes níveis de substituição da proteína do farelo de soja pela proteína do farelo de 

girassol nas rações são apresentados na Tabela 12. As características de desempenho 

produtivo não apresentaram influencia significativa dos níveis de substituição da proteína 

bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol.  

A taxa de postura no período total apresentou tendência linear e valores inferiores 

aos encontrados na literatura para essa linhagem, possivelmente decorrente da interação 

nutricional entre as rações e o capim elefante. Marinho et al. (2013), destacaram que o pico 

de taxa de postura para aves Isa Label, entre 36ª a 40ª semanas de idade, com média em 

torno de 81,30%.  

O número de ovos apresentou comportamento linear crescente à medida que se 

aumentou a substituição da proteína bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol. Contrário 

ao presente estudo, Junqueira et al. (2010), avaliando desempenho de poedeiras, 

encontraram efeito negativos na produção de ovos com o aumento da inclusão de farelo de 

girassol. 

A massa de ovos apresentou efeitos lineares crescentes à medida que se aumentou a 

substituição da proteína da ração. Com relação ao peso dos ovos propiciou tendência 
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quadrática, possivelmente pela qualidade da fibra bruta consumida na dieta, diminuindo a 

disponibilidade e consequente absorção dos nutrientes. 

 Para conversão alimentar por massa de ovos, observou-se tendência quadrática, com 

uma melhora numérica quando se substitui na dieta níveis de até 20% da proteína bruta do 

farelo de soja pelo farelo de girassol. Casartelli et al. (2006), também não encontraram 

efeitos significativos da inclusão de farelo de girassol sobre características de desempenho 

produtivo como taxa de postura, massa de ovos e conversão alimentar.   

 

Tabela 12. Valores de consumo de ração e produção de ovos de aves Isa Label alimentadas 

com rações contendo farelo de girassol – Período total  

 RCO FG10 FG20 FG30 CV (%) R 

Consuma de Dieta MS (g) 129,70 128,54 128,81 130,09 17,43 NS 

Taxa de Postura (%) 60,50 63,49 63,68 64,98 8,92 NS 

Número de ovos 4,80 5,08 5,09 5,21 8,35 NS 

Peso do ovo (g) 59,02 60,07 60,70 59,49 4,61 NS 

Massa de ovos 40,49 43,53 44,25 44,26 9,91 NS 

CA massa de ovos 3,20 2,95 2,90 2,95 14,84 NS 

CA dúzia de ovos 2,88 2,72 2,68 2,72 16,87 NS 

CA peso de ovo 2,19 2,13 2,11 2,18 14,76 NS 

 

Na Tabela 13, são apresentados os valores de qualidade de ovos de poedeiras 

alimentadas com diferentes níveis de substituição da proteína bruta do farelo de soja pelo 

farelo de girassol durante o período total. 

Não observou-se efeito significativo (p>0,05) para os parâmetros de qualidade de 

ovos. Todas as variáveis tiveram tendencia quadrática ao longo do período total de 

avaliação. Os resultados para qualidade de ovos estão de acordo com os encontrados por 

Rezaei e Hafezian, (2007), que não observaram efeito significativo na inclusão de até 15% 

de farelo de girassol na ração de poedeiras. 
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Tabela 13. Valores de qualidade de ovos de poedeiras Isa Label alimentadas com rações contendo 

farelo de girassol - Período total 

 RCO FG10 FG20 FG30 CV(%) R 

Peso da Gema (g) 16,15 16,74 16,81 16,62 8,47 NS 

Peso da casca (g) 5,46 5,66 5,63 5,35 7,01 NS 

Peso de Albúmen (g) 37,41 37,67 38,27 37,53 4,62 NS 

Coloração Gema 5,99 5,77 6,61 6,97 19,12 NS 

Espessura da casca (mm) 0,31 0,31 0,32 0,31 5,29 NS 

 

 

3.4.2 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

Na análise econômica levou-se em consideração apenas os custos por animal em 

função das dietas. Como os custos com alimentação foram os únicos que apresentaram 

variação, constituíram, juntamente com a receita bruta, a base para análise econômica, feita 

a partir dos custos dos ingredientes das rações mediante pesquisa de preços no mercado. A 

avaliação econômica foi baseada na relação receita/custo, estando relacionados apenas os 

custos variáveis na formulação das rações, sendo descritos os ingredientes e as quantidades 

utilizadas no experimento, com seus valores unitários, resultando no custo para cada 

quilograma de ração.  

Na Tabela 14 estão contidos os custos com alimentação e valores do quilograma de 

ração em cada tratamento. O custo do quilograma da ração com 30% da proteína bruta do 

farelo de girassol apresentou melhor valor em comparação com os demais tratamentos. 

Sendo a ração controle a que proporcionou maior custo por quilograma.  

 

Tabela 14. Custo Total Adicional (CTA) da ração controle e rações contendo níveis de 

inclusão de farelo de girassol em substituição a proteína bruta do farelo de soja  

Item RCO G10 G20 G30 

CRI (kg/ave/dia) 0,130 0,128 0,129 0,130 

CRT (kg) 465,92 458,75 462,34 465,92 

PR (R$/kg) 1,49 1,46 1,44 1,41 

CAI (R$/ave/dia) 0,194 0,187 0,186 0,183 

CTA (R$) 694,22 669,78 665,77 656,95 

CRI (consumo de ração individual); CRT (consumo de ração total no período de 112 dias); PR (preço da ração em reais); 

CAI (custo com alimentação individual); CTA (custo total com alimentação no período de 112 dias). 
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A produção de ovos no tratamento controle foi menor que nos tratamentos com 

inclusão do farelo de girassol, resultando em uma receita total insatisfatória (Tabela 15). Os 

tratamentos com inclusão do farelo de girassol apresentaram variação na receita adicional, 

com aumento linear à medida que se aumentou o nível de substituição da proteína da ração, 

da mesma forma, houve aumento na variação do lucro adicional à medida que substituição a 

proteína bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol, obtendo valores de 92,65; 101,60; 

123,62, para FG10, FG20 e FG30 respectivamente (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Indicadores de eficiência econômica da inclusão de farelo de girassol em 

substituição a proteína bruta do farelo de soja  

Item RCO FG10 FG20 FG30 

Dias de postura 112 112 112 112 

N° de ovos 2154 2278 2287 2311 

PO 0,55 0,55 0,55 0,55 

RT 1184,70 1252,90 1257,85 1271,05 

RA 0 68,20 73,15 86,35 

CA 0 -24,45 -28,45 -37,27 

LA 0 92,65 101,60 123,62 

PE 0,32 0,29 0,29 0,28 

IR 1,71 1,87 1,89 1,93 

ICM 113 103 102 100 

 IEE 0,88 0,97 0,98 1 

MO (massa de ovos); PO (Preço do ovo); RT (receita total); RA (receita adicional); CA (custo adicional); LA (lucro 

adicional); PE (preço de equilíbrio); IR (índice de rentabilidade); ICM (índice de custo médio) e IEE (índice de eficiência 

econômica). 

 

O tratamento FG30 propiciou índice de rentabilidade (IR) e preço de equilíbrio (PE) 

melhores comparado com as demais rações. A viabilidade econômica de 30% de 

substituição da proteína do farelo de soja pelo farelo de girassol em comparação com os 

demais tratamentos foi melhor, pois apresentou melhor ICM e IEE, sendo viável 

economicamente sua utilização na alimentação de poedeiras.   

A viabilidade do uso do farelo de girassol na alimentação de poedeiras pode variar 

com o preço do subproduto adquirido no mercado e com a disponibilidade na região, sendo 

esse um dos fatores que oscila os preços dos insumos.  
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3.5 CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados encontrados no presente estudo a substituição da proteína 

bruta do farelo de soja pelo farelo de girassol em até 30% em rações para aves Isa Label em 

fase postura pode ser utilizada, pois, manteve e melhorou alguns parâmetros desempenho 

produtivo e qualidade de ovos. Levando-se em consideração custo/benefício, a ração FG30 

proporcionou resultado econômico satisfatório, podendo ser uma alternativa alimentar para o 

uso do farelo de soja, diminuindo assim os custos de produção. 
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4 CAPÍTULO 3 – DESEMPENHO E TERMORREGULAÇÃO DE POEDEIRAS ISA 

LABEL ATRAVÉS DA TERMOGRAFIA INFRAVEMELHA 

 

4.1 RESUMO - Objetivou-se com esse estudo avaliar aspectos de termorregulação de 

galinhas poedeiras da linhagem Isa Label em fase de postura utilizando a termografia 

infravermelha, alimentadas com rações contendo farelo de girassol em sistema semi-

intensivo em ambiente equatorial. O experimento foi realizado em Parnamirim, RN. Foram 

utilizadas 128 poedeiras de pescoço pelado da linhagem Isa Label, durante o período de 28 a 

43 semanas de idade, alojadas em galpões experimentais divididos em 16 boxes, com 8 aves 

por unidade experimental. A temperatura superficial foi aferida com utilização de uma 

câmera termográfica portátil. Durante o estudo foram coletadas variáveis ambientais como 

temperatura do ar e umidade relativa do ar. Ao longo das semanas a temperatura do ar teve 

um aumento significativo, sendo observado maiores temperaturas no período que 

correspondeu a 40ª a 42ª semanas de idade das aves, com média de 27,5 °C. Observou-se 

pico de postura para linhagem Isa Label entre a 39ª a 42ª semana de idade, o que se deve ao 

efeito genético da linhagem. Na avaliação da temperatura superficial das aves através da 

termografia infravermelha a maior média foi encontrada no pescoço (39,35 °C) seguida da 

face (38,47 °C) e patas (37,15 °C), onde a área com penas apresentou a menor média (31,56 

°C) entre as regiões estudadas. As patas foram a única região que houve variação 

significativa da temperatura superficial em função das semanas. Considerando o aspecto de 

dupla aptidão da linhagem Isa Label, constatou-se satisfatória produção de ovos com pico de 

postura em torno de 40ª semana de idade. As galinha poedeiras Isa Label apresentam 

diferenças regionais na temperatura superficial em sistema de criação semi-intensivo. 

 

Palavras-chave: Aves de pescoço pelado, produção de ovos, ambiente equatorial 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

4 CHAPTER 3 - PERFORMANCE AND THERMOREGULATION OF HENS ISA  

LABEL  THROUGH THE THERMOGRAPHY INFRAVEMELHA 

 

4.1 ABSTRACT - The aim of this study was to evaluate aspects of thermoregulation of Isa 

Label laying hens under posture using infrared thermography, fed diets containing sunflower 

meal in semi-intensive system in equatorial environment. The experiment was conducted in 

Parnamirim, RN. 128 naked neck hens (Isa Label strain), were used during the period 28-43 

weeks of age , housed in experimental sheds divided into 16 boxes with 8 hens per 

experimental unit. The surface temperature was measured with use of a portable 

thermographic camera. Environmental variables such as air temperature and relative 

humidity were collected during the study. Over the weeks the air temperature showed a 

significant increase, higher temperatures being observed in the corresponding period 

between 40th and 42th weeks of the age, with a mean of 27.5 °C. The peak production to Isa 

Label ocurred between the 39th to 42th week of age, which is due to the effect of genetic 

lineage. In the evaluation of the surface temperature, the higher average was found in the 

neck (39.35 °C) then the face (38.47 °C) and legs (37.15 °C), where the feathered area had 

the lowest average (31.56 °C). Regarding the effect of weeks, the legs were the only body 

region that showed significant difference in surface temperature. Considering the dual 

fitness Isa Label, found to be satisfactory egg production with peak production at around 40 

weeks of the age. The laying hen Isa Label showed regional differences in surface 

temperature in semi-intensive system. 

 

Key words: naked neck hens, egg production, equatorial environment 
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4.2 INTRODUÇÃO 

 

 As condições climáticas têm influencia direta sobre o desempenho produtivo das 

aves. A redução na produção de aves em estresse por calor se dá principalmente pela 

dificuldade que essas tem em perder calor. Devido a isto, estudos com linhagens de pescoço 

pelado vêm sendo desenvolvidos, pois, acredita-se que essas aves possuem maior habilidade 

em dissipar calor devido a maior área superficial desprovidas de penas.     

O aumento da temperatura ambiente associado à umidade elevada pode levar a 

perdas produtivas em poedeiras, sendo observada queda na qualidade da casca dos ovos a 

partir de 26ºC, temperatura acima da zona de conforto térmico das aves (CARVALHO e 

FERNANDES, 2013). 

Considera-se que as aves estão em conforto térmico quando não há perda de energia 

para compensar o frio ou para acionar seu sistema de dissipação do excesso de calor 

corporal (COSTA et al., 2012). Em altas temperaturas as aves apresentam elevação da 

temperatura corporal, como resposta, aumentam a frequência respiratória e promove 

vasodilatação nos músculos esqueléticos para maior dissipação de calor e redução da 

temperatura corporal (SANTOS et al., 2012). Para Nascimento et al. (2011), a temperatura 

superficial da ave esta diretamente relacionada com a perda de calor com o ambiente, e 

consiste em um somatório das contribuições ponderadas pela área de cada parte do corpo. 

A câmera de termografia infravermelha é uma técnica moderna, segura e não 

invasiva que permite a visualização do perfil de temperatura superficial de um objeto 

(NASCIMENTO et al., 2011). Cangar et al. (2008), observaram a partir das medidas 

térmicas da temperatura superficial de aves, que dependendo da área do corpo havia grandes 

gradientes de temperatura da superfície. Destacando ainda que as áreas com pouca ou sem 

penas apresentaram as maiores temperaturas e que os locais com maior cobertura de penas 

possuem a temperatura de superfície menor. 

 Dessa forma, objetivou-se com o presente estudo avaliar a influencia do ambiente 

sobre o desempenho produtivo de aves Isa Label em fase de postura, bem como aspectos de 

termorregulação dessas aves com uso da técnica de termografia infravermelha, alimentadas 

com rações contendo farelo de girassol em sistema semi-intensivo em ambiente equatorial. 
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4.3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.3.1 Local e Animais 

O estudo foi conduzido na Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do 

Norte (EMPARN), na unidade experimental do Jiqui localizada em Parnamirim, RN 

(latitude 05º54’S, longitude 35º15’W e altitude 53m). O atual experimento foi realizado 

paralelo ao primeiro experimento, utilizando-se 128 poedeiras de pescoço pelado da 

linhagem Isa Label, durante o período de 28 a 43 semanas de idade, alojadas em galpões 

experimentais divididos em 16 boxes, com 8 aves por boxe (L: 2,4m x C: 2,4m x A: 3,0m) 

com cobertura de telha francesa, piso de concreto, muretas laterais em alvenaria, tela tipo 

alambrado e solário externo (L: 2,4m x C: 8,0m), providos de bebedouros pendulares e 

comedouros tubulares. A cama utilizada no piso do galpão foi do tipo maravalha. A 

temperatura do ar e umidade do ar foram monitorados dentro dos galpões, obtendo-se 

médias 29,68 e 62,42 respectivamente. Os dados de temperatura do ar e umidade relativa do 

ar do ambiente foram coletados na estação meteorelógica da EMPARN.  

 

 

4.3.2 Desempenho produtivo 

  

Para a avaliação do desempenho produtivo foi desconsiderado os períodos de 

avaliação no primeiro experimento, considerando-se a avaliação em função das 16 semanas.  

Durante o período experimental foram avaliados parâmetros de desempenho 

produtivo das aves em fase de postura, como: 

 

 Número de ovos (unidade)  

A produção de ovos de cada unidade experimental foi anotada diariamente. 

 

 Taxa de postura (%) 

TXP =   Número de ovos produzidos  x 100 

             Número de aves por tratamento 

 

 Peso médio dos ovos (g) 

PO =  Peso total dos ovos 

                    Número total de ovos  
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 Massa de ovos (ave/g/dia) 

MO =   PO x nº ovos      

         N° dias do período  

 

 Conversão alimentar por massa de ovo (g dieta/massa ovo) 

CAMO = Peso dieta consumida 

                      Massa de ovos 

 

 

4.3.3 Termografia Infravermelha 

 

A temperatura superficial foi aferida com uma câmera termográfica portátil 

(ThermaCAM
®

 b60, Flir Systems) com resolução de 0,01 °C, precisão de 2% e emissividade 

calibrada para corpo cinza (0,98). Após a obtenção das imagens térmicas, com o auxílio de 

um software apropriado (Flir QuickReport 1.2) foram selecionadas quatro regiões corporais 

(area com penas, patas, face e pescoço) e, posteriormente, obtida a média. 

 

 

4.3.4 Análise Estatística 

 

 Para avaliação do desempenho foi realizado regressão das variáveis taxa de postura e 

peso de ovos em função das semanas. Para a termografia infravermelha foi realizada análise 

de variância pelo método dos quadrados mínimos para dados não-balanceados (SILVA,  

1993) utilizando o software SAS  (SAS Institute, Cary, NC). A comparação de médias foi 

feita pelo teste de Tukey -Kramer (p<0,05). 
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4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A produção de ovos das aves Isa Label entre a 28ª e 43ª semana de idade são 

apresentada na Tabela 15. Nas condições em que foi realizado o presente estudo pode-se 

observar que a temperatura e umidade relativa do ar (Figura 9) ao longo do experimento não 

influenciaram na taxa de postura das aves. Uma vez que ao longo das semanas a temperatura 

do ar teve um aumento significativo, sendo observado maiores temperaturas no período que 

corresponde a 40ª a 42ª semanas de idade das aves, coincidindo com o pico de postura. 

O resultado com maior produção entre a 39ª e 42ª semanas de idade deve-se ao efeito 

genético da linhagem Isa label. Evidenciando o que foi exposto por Arruda et al. (2012), que 

destacou que a produtividade no pico de postura para essa linhagem encontra-se entre 36ª e 

40ª semanas de idade das aves. 

O peso de ovos apresentou efeito quadrático (Figura 7), mostrando que com o passar 

da idade das aves o peso dos ovos tende a se maior até certo ponto, tendo uma queda com a 

o avançar do período de postura. 

As médias da temperatura do ar (TA) apresentaram aumento ao longo das semanas 

estudadas, onde os maiores valores foram encontrados entre as semanas 40 e 42 (em torno 

de 27,5 °C). Já a umidade relativa do ar (UR) apresentou variação oposta a TA, ou seja, 

quando a TA estava baixa a UR apresentou seus maiores valores (Figura 8). 
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Tabela 15. Parâmetros produtivos de poedeiras Isa Label em fase de postura (Período de 28  

a 43 semanas de idade) 

Semanas de 

Idade 

Número de 

Ovos 

(un./sem.) 

Taxa de 

Postura (%) 

Peso de 

Ovos 

(g/un.) 

Massa de 

Ovos (g/a/d) 

CA por 

Massa de 

Ovo 

28 4,55 56,70 56,86 36,93 2,73 

29 5,30 66,35 56,05 42,45 2,39 

30 5,22 65,46 57,44 42,86 2,34 

31 5,22 65,23 59,38 44,34 2,26 

32 5,02 61,50 57,40 41,17 2,45 

33 4,85 61,07 56,88 39,39 2,53 

34 5,05 63,06 59,94 43,30 2,32 

35 4,55 56,64 59,79 38,85 2,58 

36 3,95 49,78 62,68 35,37 4,27 

37 4,47 55,91 63,62 40,67 3,70 

38 5,30 66,70 59,91 45,38 3,32 

39 5,27 65,89 61,15 46,10 3,26 

40 5,45 68,32 63,26 49,30 3,07 

41 5,82 73,23 59,12 49,16 3,06 

42 5,42 68,87 61,19 47,40 3,17 

43 5,22 65,86 60,96 45,50 3,31 
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Figura 7. Peso de ovos de Aves Isa Label com 28 a 43 semanas de idade 

 

Na análise de variância da temperatura superficial (TS), verificou-se efeito 

significativo da região corporal, semana e a interação entre estes dois efeitos (P<0,01). As 

médias de TS de todas as regiões corporais diferiram entre si. A maior média foi encontrada 

no pescoço (39,35 °C) seguida da face (38,47 °C) e patas (37,15 °C), onde a área com penas 

apresentou a menor média (31,56 °C) entre as regiões estudadas.  



55 
 

 

Figura 8. Temperatura e umidade relativa do ar observada durante o estudo. 

 

Com relação ao efeito das semanas, a média mais elevada foi encontrada na semana 

40 (37,06 °C), a qual diferiu das semanas 32, 34 e 36 (P<0,01), mas não diferiu das semanas 

38 e 42. A TS encontrada na semana 42 (36,81 °C) diferiu estatisticamente apenas da 

semana 38 e todas as outras semanas não diferiram entre si. Os maiores valores de TS 

(semana 38 a 42) foram encontrados nas semanas em que a TA estava mais elevada, acima 

de 27 °C.  

As médias da temperatura do ar (TA) apresentaram aumento ao longo das semanas 

estudadas, onde os maiores valores foram encontrados entre as semanas 40 e 42 (em torno 

de 27,5 °C). Já a umidade relativa do ar (UR) apresentou variação oposta a TA, ou seja, 

quando a TA estava baixa a UR apresentou seus maiores valores. 

Já para a interação entre região corporal e semana, a única região corporal que 

apresentou diferença significativa (P<0,01) entre as semanas estudadas foram as patas. A 

média na semana 40 (38,02 °C) foi a mais elevada, a qual diferiu das médias encontradas 

nas semanas 32 e 36, mas não apresentou diferença das semanas 34, 38 e 42 (Figura 9). 

As patas corresponderam à única região em que houve variação da temperatura 

superficial em função das semanas. Possivelmente, devido a variações na temperatura do ar 

registradas durante o período de estudo. Souza Jr et al. (2013a) e Souza Jr et al. (2013b) 

observaram que a TS das patas de galinhas de pescoço pelado (Label Rouge) e codornas 

japonesas, respectivamente, aumentaram significativamente com a elevação da temperatura 
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do ar, indicando que esta região funciona como janelas térmicas. Estas janelas são regiões 

corporais com ausência de penas que funcionam como locais de perda ou manutenção do 

calor corporal. Isto ocorre por vasodilatação e vasoconstrição periféricas em condições de 

elevada ou baixa temperatura ambiente, respectivamente. As imagens feitas com câmera 

termográfica portátil da superfície das aves podem ser observadas na Figura 10. 

 

 

 

Figura 9. Temperatura superficial de aves Isa Label 

 

 

  

 

Figura 10. Imagem termográfica da cabeça (A) e da ave Isa Label (B) 

A B 
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As diferenças regionais na temperatura da superfície corporal em galinhas poedeiras 

de pescoço pelado (Isa Label) podem ser explicadas pela heterogeneidade da sua cobertura 

de penas. A cobertura de penas das aves tem um importante papel termorregulatório, agindo 

como uma camada isolante natural e influenciando o balanço térmico destes animais. 

Azoulayet al. (2011) acrescenta que em ambientes quentes há diminuição do gradiente 

térmico estabelecido entre a temperatura atmosférica e a temperatura da superfície corporal, 

reduzindo as trocas térmicas não-evaporativas, o que pode elevar a temperatura corporal e 

aumentar a mortalidade durante ondas de calor. 

A diminuição na massa de penas é conferida pelo gene Naked Neck (Na), que 

confere uma redução de 20 a 40% na plumagem, quando em heterozigose (Na/na) e 

homozigose (Na/Na), respectivamente (Deeb e Cahaner, 1999). Esta redução no isolamento 

térmico torna os frangos de pescoço pelado mais termotolerantes em relação aos seus 

homólogos (na/na) totalmente empenados (Yalçinet al., 1997) pois são capazes de dissipar 

mais calor corporal devido à exposição da epiderme intensamente vascularizada, diminuindo 

os efeitos do ambiente térmico (Cahaner, et al. 1998; Yahav et al., 1998) e melhorando os 

índices zootécnicos (Silva et al., 2001). 

Devido à natureza da matriz das penas, as trocas radiativas ocorrem em 

profundidades diferentes dentro da plumagem e, assim, a temperatura da superfície 

irradiante é geralmente mais elevadada que a temperatura da superfície externa da 

plumagem (McCafferty et al., 2011). Nas regioes corporais desprovidas de penas a radiação 

será emitida adiretamente pela superfície física, que correnponde à pele (Yahav e Giloh, 

2012). Neste caso, a temperatura da superfície da pele refletirá a atividade vasomotora 

(vasodilatação e vasoconstrição), sendo influenciada pela temperatura corporal (Yahav, 

2009). 

Portanto, a ausência de penas (regiões do pescoço e face) e a presença de órgãos, 

como os olhos, cuja rica vascularização é indispensável à sua integridade funcional (região 

da face), são responsáveis pelas elevadas temperaturas superficiais registradas neste estudo. 

Cangar et al. (2008) e Naas et al. (2010), estudando frangos das linhagens Cobb e Ross, 

respectivamente, registraram temperaturas superficiais do pescoço de 31,9°C e 33,9°C, 

respectivamente. Souza Jr et al. (2013a), avaliando a temperatura superficial de diferentes 

regiões corporais de galinhas de pescoço pelado em ambiente semiárido, observaram que a 

região do pescoço apresentou temperatura média próxima à 38 °C; valor superior à face, e as 

região com penas e patas. 
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4.5 CONCLUSÕES 

 

O desempenho das aves não foi influenciado pela variáveis de temperatura e 

umidade relativa do ar, considerando o aspecto da dupla aptidão da linhagem Isa Label, 

constatou-se satisfatória produção de ovos com pico de postura na 40ª semana de idade. As 

galinha poedeiras Isa Label apresentam diferenças regionais na temperatura superficial e a 

pata foi a única região que apresentou variação ao longo das semanas de idade devido a 

variação ocorrida na temperatura ambiente. 
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