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RESUMO: O objetivo do uso da cama de aviário é evitar o contato direto da ave com o 

piso, servir de substrato para a absorção da água, incorporação das excretas e penas e 

contribuir para a redução das oscilações de temperatura no galpão. Porém, o produtor deve 

sempre estar atento ao manejo adotado para assegurar a qualidade da cama. Sendo assim, 

geralmente adota-se a prática de reutilização da cama de frango, o que implica tomar 

atenção especial ao manejo. Inúmeros pontos devem se levar em consideração, sejam os 

métodos de tratamento, como também o cuidado para que não haja infecção de 

microrganismos, já que a qualidade de cama favorece a produção de frangos de corte 

saudáveis e eficientes. 

 

Palavras-chave: avicultura, micro-organismos, tratamento 

 

 

ABSTRACT: The purpose of the use of poultry litter is to avoid direct contact with the 

floor of the bird, serve as substrate for water absorption, incorporation of feces and feathers 

contribute to the reduction of temperature fluctuations in the shed. However, the producer 

should always be aware when adopted to ensure its quality management. Thus, generally 

adopts the practice of reuse of poultry litter, which implies taking special attention to the 

management of the same. Several points should be taken into consideration are the methods 

of treatment, but also care that there is no infection of microorganisms, since the quality of 

bed favors the production of chickens healthy and efficient cutting. 

 

Key words: poultry, microorganisms, treatment 
  



 

 
REVISTA ELETRÔNICA NUTRITIME – ISSN 1983-9006   www.nutritime.com.br  
Artigo 296 Volume 12 - Número 02– p. 3964– 3979- Março/Abril 2015 

REUTILIZAÇÃO DA CAMA DE FRANGO 

 
 

P
ág

in
a3

9
6

5
 

INTRODUÇÃO 
A produção de carne de frango no 

Brasil chegou a 12,3 milhões de toneladas 

em 2013 mantendo o país como o terceiro 

maior produtor de carne de frango, atrás 

dos Estados Unidos e da China. Do 

volume total de frangos produzido pelo 

país, 69% foi destinado ao consumo 

interno e 31% para exportações, sendo o 

embarque representado por 

aproximadamente 3,918 mil toneladas o 

que manteve o Brasil como maior 

exportador mundial (UBABEF, 2014).  

Segundo Fukayama (2008), o 

desenvolvimento da avicultura está 

relacionado aos avanços da genética, 

nutrição, sanidade e manejo, que são 

fatores de manutenção da moderna 

avicultura de corte, contribuindo 

consequentemente para a evolução da 

criação de frangos com menor custo de 

produção.  

A busca constante de alternativas 

que visem reduzir os custos de produção 

sem prejudicar o desempenho zootécnico, 

otimizando a produção para atingir 

melhores resultados econômicos é 

constante na avicultura moderna. Desse 

modo, tem-se verificado a necessidade de 

maiores estudos relacionados com o 

manejo adequado, principalmente com a 

qualidade da cama e o tratamento para a 

sua reutilização. 

A cama de frango é indispensável 

para proteger os animais das intempéries 

climáticas e do atrito mecânico com o 

piso, sendo considerada todo material 

distribuído sobre o piso de galpões para 

servir de leito às aves (PAGANINI, 2002). 

A cama tem por finalidade proporcionar 

conforto às aves, permitindo que a 

qualidade de sua carcaça seja mantida, 

diminuindo a incidência de lesões em 

regiões como o peito e coxim plantar, bem 

como em outras áreas do corpo com 

menor valor comercial (OLIVEIRA et al., 

2002). 

Para diminuir os custos de 

produção e o impacto ambiental, um 

manejo comumente utilizado nas criações 

de frangos é a reutilização da cama por 

um período variável de cinco até seis lotes 

consecutivos. No entanto, o grande 

problema em relação ao período ou 

número de lotes de reutilização está mais 

relacionado ao aspecto sanitário, não 

sendo recomendável reutilizar a cama 

quando o lote anterior passou por algum 

desafio sanitário relevante. Nos casos em 

que o aviário não passou por um período 

de desafio sanitário a reutilização da cama 

poderá ser realizada desde que o seu 

tratamento seja adequado a fim de 

diminuir a população bacteriana presente, 

inclusive de possíveis bactérias 

patogênicas. Objetivou-se realizar revisão 

sobre a reutilização da cama de frango 

bem como os aspectos relacionados ao seu 

uso e os processos para seu tratamento. 

 

UTILIZAÇÃO DA CAMA 
A cama de frango consiste na 

mistura de excretas juntamente com 

material absorvente utilizado como 

substrato para receber e absorver a 

umidade das excretas, penas e 

descamações da pele das aves e restos de 

alimento que caem dos comedouros, além 

de auxiliar na redução das oscilações de 

temperatura no aviário e, 

consequentemente, na melhoria do 

conforto das aves que de uma forma está 

associado ao bem estar animal (VIEIRA, 

2011). 

A cama deve ser de boa qualidade, 

independente do material utilizado, e 

cobrir o piso do galpão de maneira 

uniforme, atingindo espessura de 5 a 8 cm 

no verão e 8 a 10 cm no inverno, 

possibilitando o bem-estar das aves e seu 

http://www.nutritime.com.br/
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desempenho produtivo (GOETTEN, 

2009). 

A escolha do material a ser 

utilizado como cama é de extrema 

importância, pois as aves passarão todo 

seu ciclo de vida em contato direto com o 

material que será utilizado para 

composição da cama de frango. Uma boa 

escolha da cama também contribui para 

diminuir a incidência de lesões em regiões 

como peito, articulações e coxim plantar 

das aves, devendo possuir, entre suas 

características, capacidade de absorção e 

liberação de umidade, isolamento térmico, 

facilidade de obtenção e baixo custo 

(VIEIRA, 2011). 

Segundo Lana (2000), existem 

diversos materiais que podem ser 

utilizados como cama, cada qual com suas 

vantagens e desvantagens, tais como: 

maravalha, serragem, sabugo de milho 

triturado, casca de arroz, areia e feno do 

capim "napier" triturado. Apesar de alguns 

materiais apresentarem melhores 

propriedades que outros, a sua utilização 

vai depender da disponibilidade da região. 

De acordo com Vieira (2011), o 

material selecionado para ser utilizado 

como cama deve apresentar características 

como: boa capacidade higroscópica, ser 

rica em carbono, ter partículas de tamanho 

médio, baixa condutividade térmica, baixo 

custo, boa disponibilidade regional e 

também servir como fertilizante após suas 

reutilizações. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS 

COMO CAMA DE AVIÁRIO 
A cama pode ser constituída por 

diversas fontes, dentre elas as principais 

são maravalha de madeira, pó de serra, 

palha de arroz, casca de café, casca de 

amendoim, bagaço de cana, feno, polpa de 

citrus, entre outras. No entanto, a mais 

utilizada e recomendada ainda é a 

maravalha de pinus, por apresentar alta 

capacidade de absorção e secagem, com 

boa condição microbiológica e facilidade 

de manejo. Além disso, outros materiais 

como subprodutos agroindustriais, restos 

de culturas e fenos de gramíneas têm sido 

avaliados quanto ao seu potencial para 

utilização como cama de frango e para se 

verificar o efeito dos diferentes tipos de 

cama sobre o peso ao abate e rendimentos 

de carcaça (SONODA, 2011). 

Segundo Ávila et al. (1992), a 

maravalha é um material constituído por 

partículas de tamanho aproximado de 3 

cm, produzida através do beneficiamento 

de madeiras como pinheiro, pínus, 

bracatinga, canela, cedro etc e 

proporciona boa capacidade de absorção, 

podendo alterar de um tipo de madeira 

para outro. A disponibilidade do material 

acompanha a demanda das regiões de 

indústrias madeireiras e campos de 

reflorestamento. 

O sabugo de milho triturado 

proporciona menor capacidade de 

retenção de umidade que a maravalha e é 

um material pouco utilizado como cama 

de aviário devido a pouca disponibilidade. 

Entretanto, sua utilização seria uma 

alternativa ecologicamente viável 

(NUTRON, 2010). 

Já o feno de gramíneas apresenta 

grande disponibilidade e sempre que 

necessário são facilmente produzidos. 

Além deste, a serragem também é 

utilizada como cama de aviário. É um 

material constituído por pequenas 

partículas de madeira e proporciona boa 

disponibilidade, sobretudo na região sul 

do Brasil, próximo às indústrias 

madeireiras e serrarias. No entanto, 

quando a serragem é obtida úmida, deve 

ser espalhada no aviário com uma semana 

de antecedência a chegada dos pintos, 

com revolvimento diário para ocorrer a 

secagem (ÁVILA et al., 1992).  

http://www.nutritime.com.br/


 

 
REVISTA ELETRÔNICA NUTRITIME – ISSN 1983-9006   www.nutritime.com.br  
Artigo 296 Volume 12 - Número 02– p. 3964– 3979- Março/Abril 2015 

REUTILIZAÇÃO DA CAMA DE FRANGO 

 
 

P
ág

in
a3

9
6

7
 

De acordo com Sonoda (2011), a 

casca de arroz é um material encontrado 

como resíduo em moinhos beneficiadores 

de arroz que proporciona restrição em 

relação ao seu uso devido à baixa 

capacidade de absorção além de ser 

composta por partículas pequenas que 

podem ser ingeridas em excesso com 

riscos de intoxicação. 

Outro material utilizado como 

cama é a casca de amendoim considerado 

um material que apresenta propriedades 

absorventes, de boa compressão e 

homogeneidade, restringindo-se o uso, no 

caso de excesso de umidade, pois pode vir 

a apresentar contaminação pelos fungos 

Aspergillus flavus e Aspergillus 

fumigatus, levando as aves a um quadro 

de aspergilose (NEME et al., 2000). 

Os resíduos das indústrias de cana-

de-açúcar e de outros produtos é um 

subproduto da indústria do açúcar e do 

álcool sendo disponível nos estados de 

São Paulo, Minas Gerais e região 

Nordeste. Esse material deve ser 

necessariamente seco e armazenado ao ser 

produzido para se evitar problemas com 

umidade e níveis de açúcar. Entretanto, 

resíduos de outros produtos (laranja, uvas 

etc), poderão ser viáveis desde que 

apresentem um teor de umidade entre 20-

25% (ÁVILA et al.; 1992). 

 

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA 

CAMA DE FRANGO 
Vários fatores influenciam a 

composição químico-bromatológica da 

cama de frango, como a composição da 

ração, quantidade do material de cobertura 

do piso do galpão, estação do ano, 

densidade de alojamento das aves, tipo de 

substrato de cama, ventilação do galpão, 

nível de reutilização da cama e 

características das excretas das aves 

(FUKAYAMA, 2008). 

Para Kelleher et al. (2002), a 

composição da cama e dejetos é 

predominantemente de água e carbono (C) 

com menores quantidades de nitrogênio 

(N) e fósforo (P) e leves traços de cloro 

(Cl), cálcio (Ca), magnésio (Mg), sódio 

(Na), manganês (Mn), ferro (Fe), cobre 

(Cu), zinco (Zn) e arsênico (As). 

GUERRA-RODRIGUEZ et al. (2001) 

relataram  algumas características 

químicas e físicas da cama de frangos 

resultante de um lote (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Caracterização química e 

       física de dejetos de frango. 

Composição Físico Química Teores 

Conteúdo de matéria orgânica (% 

matéria seca) 

85,38 

pH 8,8 

Umidade (% peso úmido) 48,69 

Nitrogênio total (% peso seco) 3,56 

Nitrogênio inorgânico (% peso seco) 1,74 

Nitrogênio amoniacal (% peso seco) 1,76 

P2O5 (% peso seco) 0,71 

K2O (% peso seco) 3,79 

Fonte: adaptado de Guerra-Rodriguez et 

al. (2001). 

 

A cama de frango varia em sua 

composição e características físicas entre 

os aviários e entre as granjas e diferentes 

regiões. Essa variabilidade se deve às 

diferenças na quantidade e tipo do 

material da cama, número de lotes de 

frangos produzidos na cama, do sistema 

de bebedouros, da quantidade de 

sujidades, do método de limpeza e 

armazenamento (SONODA, 2011). No 

estudo realizado por Santos (1997) foi 

demonstrado diferentes teores de minerais 

(macronutrientes) em camas de frangos 

provenientes de diferentes tipos de 

materiais após dois ciclos de criação, 

sendo que houve aumento com a 

http://www.nutritime.com.br/
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reutilização da cama nos teores de 

nitrogênio (38%), fósforo (20%), potássio 

(6%), cálcio (12%) e magnésio (6%) 

(Tabela 2). 

O aproveitamento da cama de 

aviário como adubo orgânico deve ser de 

acordo com o princípio do balanço de 

nutrientes (conciliação das características 

de fertilidade do solo, com as exigências 

das culturas e com o teor de nutrientes do 

biofertilizante). Este princípio deve ser o 

orientador para a formulação de um plano 

de manejo de nutrientes no qual deve estar 

registrado o local e dimensões das áreas 

ocupadas com cada cultivo e respectivo 

manejo; quantidade, frequência, forma de 

disposição e tipo de adubo utilizado e 

cronograma de aplicação de adubos e 

fertilizantes (AVILA et al., 2007). 

 

 

Tabela 2. Composição química dos diferentes tipos de cama obtidos após os dois ciclos de 

criação (macronutrientes) 

 

Ciclo Cama N P K Ca Mg S 

g/100g 

 

1º 

N 

NM 

M 

2,44 
a
 

2,24 
b 

2,08 
c
 

1,15 
a
 

1,04 
ab

 

1,01 
b
 

3,69 
a
 

3,15 
b
 

2,61 
c
 

2,32 
a
 

2,22 
a
 

2,08 
a
 

0,66 
a
 

0,58 
b
 

0,53 
c
 

0,033 
a
 

0,029 
a
 

0,028 
a
 

 Média 2,25 
B
 1,07 

B
 3,15 

B
 2,21 

B
 0,59 

B
 0,030 

A
 

 

2º 

 

N 

MN 

M 

3,74 
a
 

3,65 
b
 

3,54 
c
 

1,38 
a
 

1,33 
ab

 

1,27 
b
 

3,76 
a
 

3,44 
b
 

2,89 
c
 

2,45 
a
 

2,52 
a
 

2,54 
a
 

0,66 
a
 

0,65 
b
 

0,59 
c
 

0,034 
a
 

0,032 
a
 

0,033 
a
 

 Média 3,65 
A
 1,33 

A
 3,36 

A
 2,50 

A
 0,63 

A
 0,033 

A
 

Em cada coluna médias seguidas de letra minúscula (a, b e c – comparações entre camas) ou letra maiúscula 

comum, não diferem pelo teste de Tukey a 5%; NS: não significativo *: P<0,05 e **: P<0,01.  

Fonte: SANTOS (1997). 

 

 

FATORES QUE INTERFEREM 

NA QUALIDADE DA CAMA DE 

FRANGO 
A cama é o principal subproduto 

do ciclo de produção de aves e é 

composta, além de material absorvente, 

por excreta, restos de ração, penas, insetos 

e secreções (Santos et al., 2012). 

É conhecido que os frangos só vão 

expressar todo seu potencial em um 

ambiente adequado, isto é, em um aviário 

com uma ótima cama (Nutron, 2010). Para 

isso, vários fatores biológicos, químicos e 

físicos podem influenciar. Os fatores 

biológicos estão relacionados com a 

diversidade de formas de vida presentes 

na cama e os fatores químicos e físicos  

 

 

tem importante função quando se diz 

respeito a inativação de patógenos (Silva, 

2011). 

Segundo Nutron (2010), os dois 

fatores que podem influenciar esta 

qualidade são a umidade e as excretas. A 

produção de excretas pelas aves não pode 

ser controlada, o que faz com que o 

avicultor tenha que controlar o nível de 

umidade da cama. Excesso de umidade na 

cama desenvolve a incidência de calos no 

peito e pés, queimaduras de pele, 

formação de crostas, hematomas, 

condenações e desclassificações das 

carcaças. 

A umidade da cama de aves é um 

problema que é influenciado por diversos 

http://www.nutritime.com.br/
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fatores, tais como questões ambientais, de 

manejo, sanitárias e nutricionais, que 

possuem uma parte de contribuição nessa 

questão. Na medida que aumenta o teor de 

umidade da cama as condições ambientais 

são influenciadas diretamente, 

principalmente no que se refere ao desafio 

microbiológico (Vieira, 2011). 

Para Silva (2011), esta umidade 

está relacionada com a quantidade 

disponível para as bactérias e Resende et 

al.  (2001) relataram que umidade acima 

de 85%, favorece a multiplicação de 

bactérias e são indicados valores menores 

do que esse para evitar a multiplicação de 

salmonelas na cama. 

Segundo Carvalho et al. (2011), a 

umidade é um fator crítico, já que também 

influencia a incidência e a severidade das 

lesões na carcaça das 

aves e controla a volatilização da amônia, 

pois havendo aumento da umidade há 

maior liberação de amônia nos galpões. 

Entretanto, cama seca e poeirenta pode 

causar problemas, tais como desidratação 

de pintos, doenças respiratórias e maior 

taxa de eliminação, sendo assim, o ideal é 

que a umidade da cama fique entre 20% e 

25% (Nutron, 2010). 

Além do fator relacionado 

diretamente à cama de frango, qualidade 

do ar nos galpões é um fator importante e 

é equilibrada pela própria cama e seu 

manejo, e um dos aspectos referentes a 

esta questão, é a produção de amônia, um 

gás incolor e irritante às mucosas, sendo 

formado a partir da decomposição 

microbiana do ácido úrico eliminado pelas 

aves (Santos et al., 2012).  

A temperatura é outro fator que 

junto com a umidade estão relacionadas, 

pois a produção visa um ambiente 

favorável para os animais. Vieira (2011) 

relatou que estes fatores afetam a 

qualidade da cama e deve haver a 

tentativa de amenizar as oscilações desses 

elementos nos galpões. Em épocas 

chuvosas, deve-se aumentar a ventilação a 

fim de manter a umidade dentro dos 

intervalos adequados ao ambiente, ao 

desempenho do animal e à cama. No 

verão, o uso de nebulizadores para 

arrefecimento da temperatura do ar no 

interior do galpão pode, quando mal 

regulado, molhar a cama e causar seu 

empastamento. No inverno, na tentativa 

de manter mais alta a temperatura, é 

comum diminuir muito a ventilação, o que 

leva ao excesso de umidade e de amônia 

no interior do galpão. 

 Segundo Oliveira et al. (2003), 

concentrações de amônia no ar acima de 

60 ppm tornam as aves mais susceptíveis 

a doenças respiratórias, aumentam os 

riscos de infecções secundárias e afetam 

os processos fisiológicos de trocas 

gasosas. Hernandes & Cazetta (2001) 

relataram que o gás ainda causa estresse 

aos frangos, o que leva à perda de peso e 

pode acometer a morte das aves. 

Outro fator importante que 

também regula a volatização da amônia é 

o pH, que é minimizada com pH abaixo 

de 7,0. O pH é um indicador de elétrons 

dissociáveis podendo ser, até certo ponto, 

manipulado. Para Jeffrey (2001), o pH da 

cama pode variar desde o levemente ácido 

(pH 6,0) até francamente alcalino (pH 

9,0). O pH da cama pode ser elevado ou 

reduzido a níveis que dificultam a 

multiplicação de bactérias. Essa variação 

da uma capacidade de multiplicação da 

maioria das bactérias de interesse na 

produção de frangos de corte, incluindo 

patógenos como Salmonelas e 

Campilobacter. No manejo da cama de 

frango, a diminuição do pH é mais 

utilizado como método de redução do 

impacto bacteriano, uma vez que também 

reduz a volatilização da amônia 

(FIORENTIN, 2005). 

http://www.nutritime.com.br/
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Outro fator importante que 

interfere na qualidade da cama é a 

densidade do alojamento. Vieira (2011) 

relatou que mesmo considerando o 

máximo permitido pela clientela 

internacional, em termos de bem estar 

animal (14 aves/m
2
) pode se tornar um 

obstáculo na criação de frangos de corte, 

pois o excesso de animais por área pode 

ocasionar deterioração acelerada da cama, 

devido ao aumento de deposição de 

excretas e de umidade, com consequentes 

problemas no bem estar, sanidade e 

desempenho das aves. Fukayama (2008) 

explicou que isso ocorre, pois no 

alojamento de aves em alta densidade 

pode acontecer que haja maior deposição 

de água na cama, em razão ao estresse 

calórico sofrido pelas aves, aumentando o 

consumo de água e consequentemente a 

quantidade de excretas. 

 

ASPECTOS 

BACTERIOLÓGICOS DA 

CAMA DE FRANGO 
A reutilização da cama de frango 

consiste na utilização de um substrato para 

forração do piso do aviário durante vários 

ciclos de alojamento das aves. Ela tem 

sido uma importante maneira de driblar 

dificuldades de disponibilidade de 

materiais para forração do piso do aviário. 

Para que seu uso seja viabilizado é 

necessário que se faça a fermentação da 

cama a fim de diminuir a carga 

microbiológica de acordo com as 

exigências internacionais, otimizando sua 

utilização, permitindo o bom desempenho 

do lote para exportação (SONODA, 

2011). 

No entanto, o processo de 

reutilização da cama dificulta a 

desinfecção do ambiente alterando a 

qualidade microbiológica do sistema de 

produção (NEME et al, 2000). Este fator 

pode colaborar para a existência de micro-

organismos no ambiente. 

Na ampla microbiota da cama são 

encontrados diversos grupos bacterianos, 

entre os quais se destacam: as bactérias 

que não ocasionam risco direto à saúde 

humana e animal, mas que exercem 

influência sobre as condições ambientais 

da cama, consistindo no grupo mais 

expressivo numericamente; e os patógenos 

primários e secundários de aves e/ou os 

comensais para as aves, sendo possíveis 

patógenos para humanos (SILVA, 2011). 

A microbiota da cama de frango é 

muito variada em consequência do 

sucessivo aporte fecal, de secreções e de 

descamações dos frangos durante o 

período de criação. A maior parte das 

bactérias presentes na cama são aeróbias, 

sendo a sua composição representada por 

aproximadamente 67% de Lactobacillus 

spp. 9% de Clostridium spp. 6,5% de 

Streptococcus spp. e 6,5% de 

Enterococcus spp. muito semelhantes a 

composição fisiológica do íleo intestinal 

dos frangos (FIORENTIN, 2005).  

É essencial a presença de bactérias 

na cama de aviário à produção, pois a 

presença desse tipo de micro-organismos 

não pode ser evitada, porém minimizada 

através do emprego de métodos eficientes 

para este fim. Quando se analisa o aspecto 

bacteriológico para enterobactérias entre 

camas novas e reutilizadas em vários lotes 

consecutivos, nota-se que, a partir do 

terceiro lote, as camas apresentam carga 

bacteriana igual ou inferior às camas 

novas, desde que o tratamento utilizado no 

material seja aplicado corretamente 

(GARCIA et al., 2014).  

A presença frequente de patógenos 

na cama, em especial as Enterobactérias e 

bactérias causadoras de zoonoses, como o 

caso da Salmonella e Escherichia coli, em 

geral, é que gera preocupações devido a 

possíveis problemas por elas causados no 

http://www.nutritime.com.br/
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próprio lote de frangos e 

consequentemente na saúde do 

consumidor (FIORENTIN, 2005). No 

entanto, as condições favoráveis presentes 

no aviário para crescimento e 

multiplicação das principais bactérias, 

também facilitam a multiplicação de 

patógenos e outras bactérias indesejáveis 

que estejam presentes. Dentre esses 

micro-organismos, encontram-se 

principalmente as salmonelas, que estão 

relacionadas com problemas de segurança 

alimentar e a E. coli, responsável pela 

dermatite necrótica nos frangos (VIEIRA, 

2011). 

Grande parte das bactérias 

presentes na cama está representada pela 

família das  enterobactérias, 

potencialmente patogênica para os 

animais. No entanto, segundo Palhares & 

Kuns (2011), o acúmulo de bactérias na 

cama nem sempre representa problema, 

pois depende da bactéria envolvida. As 

bactérias dos gêneros Lactobacilos e 

Bifidobacterium, por exemplo, e que tem 

origem das excretas, não representam 

risco para o animal, saúde humana, assim 

como ao ambiente. Contudo, o ambiente 

da cama pode também oferecer condições 

favoráveis para a multiplicação de 

bactérias Gram positivas e Gram 

negativas indesejáveis, tais como 

Salmonelas, Campylobacter e Escherichia 

coli, o que implica problemas de 

segurança alimentar, bem como 

Clostridium perfringens e Staphylococcus 

aureus, patógenos aviários oportunistas 

e/ou contaminantes de alimentos. 

 

TRATAMENTOS PARA 

REUTILIZAÇÃO DA CAMA 

Existem algumas formas de tentar 

reduzir a carga microbiológica de camas 

reutilizadas, sendo que as mais utilizadas 

no Brasil são: fermentação e utilização da 

cal. A cal virgem (CaO) também é 

apontada como um aditivo eficiente no 

controle de salmonela e Clostridium 

quando utilizados mais de 300g.m
-2

 de 

cama de aviário (KELLEHER et al., 

2002). 

Para Sonoda (2011), a qualidade 

do ambiente do galpão é altamente 

dependente da qualidade da cama, que por 

sua vez, é o ambiente ideal para a 

proliferação bacteriana e produção de 

amônia. Os dois fatores que mais 

influenciam as condições da cama são os 

dejetos e a umidade. No caso dos dejetos, 

a maior parte está fora do controle dos 

produtores, entretanto, o controle da 

umidade da cama pode e deve ser feito. O 

controle da umidade da cama, assim como 

do pH é importante, pois se não 

controlada, favorece a proliferação de 

patógenos. 

 

MÉTODO DA FERMENTAÇÃO 

Os métodos fermentativos mais 

usados são o enleiramento da cama no 

centro do aviário e a cobertura com lona 

em todo o aviário (Silva et al., 2007). A 

fermentação da cama de frango nos 

aviários é um método cada vez mais 

popular para reduzir as cargas 

microbianas nas camas de frango. Os 

produtores descobriram que o 

enleiramento pode melhorar o 

desempenho das aves e reduzir a 

probabilidade de propagação de doenças, 

pois permite que o metabolismo natural de 

bactérias ou seja a decomposição parcial, 

gera calor suficiente dentro da leira capaz 

de destruir muitas bactérias patogênicas e 

outros micro-organismos (SANTOS et al, 

2012). 

Corroborando, Nutron (2010), 

relatou que, no processo de 

decomposição, há aumento da temperatura 

e a diminuição do pH da cama, 

decorrentes da atividade microbiana, o 

que inviabiliza a sobrevivência dos 

http://www.nutritime.com.br/
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principais micro-organismos patogênicos, 

quando este método é bem executado. 

No método de fermentação em 

leira a cama é empilhada no centro do 

aviário e coberta com lona plástica em 

toda a sua extensão (PALHARES & 

KUNS, 2011). Segundo Lavergne et al. 

(2006) e Silva et al. (2007), para a 

formação da leira, a cama é amontoada ao 

longo de todo o aviário com altura de 

aproximadamente 1 metro a 1,5 metros, 

permanecendo assim por um período de 7 

a 12 dias. Contudo, em particular na 

avicultura brasileira, é prática comum 

utilizar uma cobertura de lona plástica de 

PVC em todo o comprimento da leira com 

a finalidade de promover o acúmulo de 

amônia na cama, a qual é tóxica para 

micro-organismos e insetos vetores de 

doenças, como o cascudinho (Alphitobius 

diaperinus), além de aumentar a 

temperatura. Já em climas secos é 

recomendável umedecer a cama antes de 

cobrir a leira com lona, para favorecer o 

processo fermentativo (MACKLIN et al., 

2006; SILVA et al., 2007; PALHARES e 

KUNS, 2011).  

 Outro método de fermentação de 

cama bastante utilizado na avicultura 

brasileira é o método de fermentação 

plana que consiste na cobertura da cama 

com lona em toda a sua extensão, sendo 

anteriormente umedecida antes da 

colocação da lona plástica (SILVA et al., 

2007; SILVA, 2011). Este método é uma 

variação do processo fermentativo em 

leiras e, por causa dos resultados muito 

positivo na redução de patógenos, tem 

sido utilizado por muitas empresas 

brasileiras. A fermentação plana apresenta 

ainda benefícios práticos sobre a 

fermentação em leiras, pois demanda 

menos mão de obra, além da experiência 

prática dos usuários ter mostrado efeito 

superior aos demais tratamentos de cama 

na redução de Alphitobius diaperinus 

(PALHARES & KUNS, 2011). 

Silva (2011) recomendou que as 

laterais e extremidades da lona sejam 

colocadas por baixo da camada de cama, 

rente ao piso do aviário para evitar a 

entrada de ar. Na preparação desse 

método deve umedecer a cama utilizando 

cerca de 20 litros de água por metro 

linear, fazer a remoção da cama 

encostadas nas paredes laterais e cobertura 

da cama com lona em toda a extensão do 

aviário. Após dez dias de fermentação é 

recomendado fazer a remoção da lona, 

seguido do revolvimento da cama com 

posterior queima das penas com lança-

chamas e, por fim, antes de alojar as aves 

deixar o aviário em ventilação por dois 

dias. 

Utilizando esses métodos é 

possível observar resultados positivos para 

a reutilização da cama, principalmente na 

redução de micro-organismos. A eficácia 

do método de fermentação para redução 

da carga microbiológica em camas 

reutilizadas tem sido verificada em 

diversos estudos (MACKLIN et al., 2006; 

SILVA et al., 2007; MACKLIN et al., 

2008).  

Macklin et al. (2008) avaliaram a 

cama reutilizada, que passou pelo 

processo de fermentação em leira, sobre a 

redução da carga de bactérias patogênicas 

e observaram maior redução de 

Campylobacter spp., Clostridium 

perfringens e Salmonella spp. no período 

final de fermentação (7° dia), sendo os 

sorovares de Salmonella completamente 

eliminados.  

 Anteriormente, Macklin et al. 

(2006) avaliaram diferentes métodos de 

fermentação, sendo camas que foram 

enleiradas e cobertas com lona plástica em 

comparação a camas enleiradas sem a 

utilização de lona e observaram que o 

método de fermentação da cama com 

http://www.nutritime.com.br/
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cobertura com lona foi mais eficiente na 

diminuição da carga bacteriana devido ao 

efeito tóxico da amônia que foi retida pela 

lona. 

Em um trabalho realizado por 

Silva et al. (2007), foi observado efeito de 

dois tipos de processos fermentativos 

(enleiramento e lona no aviário) com 

camas provenientes de diferentes períodos 

de reutilização, sendo que o método de 

fermentação em lona no aviário reduziu o 

número de unidade formadoras de colônia. 

Contudo, o método de fermentação em 

leiras também apresentou resultados satis-

fatórios, diferindo do tratamento de 

aplicação de cal na cama, o qual 

apresentou resultado semelhante aos 

controles sem intervenção. Foi observado 

ainda que a carga de enterobactérias das 

camas novas, bem como o efeito dos 

tratamentos sobre essas bactérias ao longo 

dos lotes, evidenciaram maior contagem 

de unidades formadoras de colônia nos 

primeiros lotes e a diminuição nos lotes 

finais (SILVA et al., 2007) (figura 1). 
 

MÉTODO DA APLICAÇÃO DE CAL 

No método de tratamento químico 

distribui-se cal virgem em toda a 

superfície da cama até dois dias antes do 

alojamento dos pintos (AVILA et al., 

2007). Este método é bastante utilizado e 

sua atuação na redução da carga bac-

teriana das camas está associada com a 

redução da atividade da água, pois a 

umidade torna o ambiente de cama 

favorável à multiplicação bacteriana 

(FIORENTIN, 2005).  

A combinação da cal virgem tem o 

objetivo de elevar o pH da cama, criando 

um ambiente desfavorável para o aumento 

da carga bacteriana, além de promover 

rápida volatilização da amônia.  

Segundo Pra et al. (2009), a partir 

do 12º dia após o uso de cal virgem na 

cama de frango, o pH variou entre 8,95 a 

11,11 para os tratamentos com 0 a 

900g/m
2
, respectivamente. Com maiores 

doses de cal, foram obtidos valores mais 

altos de pH durante o período 

experimental. A resposta da aplicação de 

cal, afeta diretamente a microbiota da 

cama, inclusive a presença de Salmonella 

spp. e Clostridium spp., com redução 

destas nos três últimos tratamentos. As 

doses de 0, 300, 600 e 900g\m² foram 

aplicadas na cama de frango e reduziram 

significativamente a carga bacteriana de 

Salmonella spp. e Clostridium spp. (figura 

2). 
 Segundo Palhares & Kuns (2011), do 

ponto de vista prático, este método requer 

equipamento apropriado para incorporação 

homogênea do produto e não apresenta 

resultados expressivos na redução bacteriana 

quando comparado aos fermentativos. A 

preparação do aviário e aplicação da cal, 

segue os seguintes passos. Primeiramente é 

realizada a remoção de toda a cama úmida, 

compactada (em crostas) ou em má condição 

logo após a despopulação, e em seguida é 

passado o lança-chamas, uniformemente, em 

toda a superfície da cama, para queimar as 

penas. Após isso, a cal virgem é distribuída 

em todo o galpão (mínimo de 3,6 kg/m³), até 

72 horas antes do alojamento das aves.  

Segundo Lucca et al. (2012), as 

principais desvantagens e impedimentos 

para a adoção de tratamentos químicos da 

cama são o baixo efeito residual (inferior 

a 14 dias), a necessidade de grande 

quantidade de aplicação, a 

impossibilidade de tratamento quando os 

frangos estão alojados e o alto custo para 

adquirir os produtos e a mão de obra. 

Além disso, tem sido constatado que os 

métodos químicos apresentam ineficiência 

frente à Clostridium perfringens, uma 

bactéria patogênica muito comum 

encontrada nas criações intensivas de 

frangos de corte e que forma esporos 

termo resistentes. 
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CONDICIONADORES 

QUÍMICOS 
Com o intuito de melhorar a 

qualidade física, química e microbiológica 

são adicionadas algumas substâncias 

conhecidos como condicionadores 

químicos (OLIVEIRA et al, 2004; 

SANTOS, 2009). 

 

 

 
Figura. 1. Médias dos Log (UFC/g) de Enterobactérias das camas novas e dos seis lotes no   

                 final (dia 12) dos quatro tratamentos. Fonte : Silva et al, 2007. 

 

 

 
 

Figura 2: Efeito da aplicação de cal virgem sobre o número de Salmonella spp e  

                Clostridium spp. Fonte: Pra et al, 2009. 
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Lucca et al. (2012) e Santos (2012) 

relataram que há outros tipos de 

tratamento químico da cama que incluem 

a aplicação de sulfato de alumínio, 

superfosfato simples e sulfeto de 

hidrogênio sódico, lignosulfato de sódio, 

ácido fórmico ou ácido propiônico, ou 

ácido cítrico que também podem controlar 

a proliferação de bactérias indesejáveis e 

contribuir para a redução da volatilização 

de amônia por meio da redução do pH. 

O sulfato de alumínio é eficiente 

em diminuir o pH da cama e, com isso, a 

volatilização da amônia (OLIVEIRA et al, 

2003). Burgess et al. (1998) aferiram o 

efeito do sulfato de alumínio sobre o pH 

da cama de frango, composta de palha de 

arroz, e observaram que sua adição 

provocou redução do pH de 7,47 para 

4,43. 

Em estudo realizado por Oliveira 

et al. (2004), o sulfato de alumínio inibiu 

em 54,8%, 83,9% e 70,8% a quantidade 

de amônia volatilizada das camas no 42º 

dia no primeiro, segundo e terceiro lotes, 

respectivamente. Íons H+ e pH abaixo de 

7,0 resultam em aumento na proporção 

NH3/NH4+, e como o íon amônio não é 

volátil, há redução das perdas de 

nitrogênio por volatilização da amônia. Os 

demais condicionadores não apresentaram 

diferença, diferindo somente com 

aplicação de sulfato de alumínio para com 

os demais (tabela 3). Outros autores 

constataram em seus trabalhos que não 

houve efeito do uso dos demais 

condicionadores como Moore et al. 

(1995), ao testarem o uso da cal hidratada, 

e Neme et al. (2000), com a adição de 

gesso agrícola. 

 

Tabela 3: Quantidade de amônia volatilizada de camas de frango não tratadas e tratadas  

                 com diferentes condicionadores  

Tratamento Amônia volatilizada (mg/100g) 

1° lote  2° lote  3° lote  

Cama não tratada  6,94
a
 8,47

a
 6,12

a
 

Cama + sulfato de alumínio  3,14
b
  1,36

b
 1,79

b
  

Cama + gesso agrícola  5,76
ab

  7,67
a
 5,92

a
 

Cama + superfosfato simples 6,22
a
 9,40

a
 5,85

a
 

Cama + cal hidratada  7,61
a
 8,64

a
 7,72

a
 

Coeficiente de variação (%) 18,55 10,96 20,12 
Fonte: Oliveira et al, 2004. 

 

Na contagem de bactérias 

mesófilas totais (UFC/g), LUCCA et al., 

2012 observaram que as bactérias 

apresentaram baixo crescimento, 

garantindo melhor desempenho do plantel 

com os produtos utilizados, com menor 

competição dos micro-organismos em 

relação ao metabolismo das aves (tabela 

4). Nos tratamentos com CaSO + 

filosilicato correlacionados com Ca(OH)2, 

Al2(SO) , CaSO , foi observado que as 

bactérias mesófilas totais apresentaram 

baixo crescimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A reutilização de cama de aviário 

deve ser analisada sob a ótica da 

sustentabilidade da produção, 

considerando os aspectos sanitários, 

ambientais e econômicos. Um dos maiores 

problemas encontrados nesse processo é a 

presença de micro-organismos, sendo que 

não pode ser evitada, mas deve ser 

minimizada pela adoção de métodos de 

redução de patógenos para este fim. 
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Sendo assim, a reutilização da 

cama se torna uma alternativa viável para 

o produtor, desde que sejam tomados 

todos os cuidados necessários quanto ao 

seu tratamento. Devido às normas de 

produção animal, ambientais e à escassez 

de materiais, a reutilização da cama de 

aviário já está consagrada no sistema 

produtivo do frango brasileiro. 

 

 

Tabela 4: Correlação entre contagem de microrganismo (bactérias Mesófilas totais) com o  

                Meio de cultura Plate Count Agar em (UFC/g) entre os diferentes tratamentos. R=  

                Correlação; (P < 0,05). 

 

 Ca(OH)2 Al2 (SO4 ) 3 CaSO4 CaSO4 + 

Filosilicato 

PCA:       R/P 

Ca(OH)2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PCA:        R/P 

Al2 (SO4)3 

0,7544 

0,083 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PCA:        R/P 

CaSO4 

0,9784 

0,0006 

0,6573 

0,1559 

- 

- 

- 

- 

PCA:        R/P 

CaSO4 +Filosilicato 

0,9556 

0,0029 

0,8847 

0,0191 

0,9211 

0,0090 

- 

- 

PCA:        R/P 

Testemunha 

0,0152 

0,9771 

0,6498 

0,1624 

-0,1145 

0,8288 

0,271 9 

p 0,602 1 
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