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RESUMO
A crescente demanda de alimento pela humanidade, 
deste em destaque as fontes de proteína, como a car-
ne de ave que possui adequada relação de aminoáci-
dos essenciais necessário para o organismo humano. 
A carne de ave não apenas se destaca pelas caracte-
rísticas química e organolépticas que são favoráveis 
ao seu consumo, como a crescente produção por 
área, que nos sistemas atuais possibilitam elevada 
produção. Dado destaque a enorme possibilidade de 
produção e mercado consumidor e necessário a todo 
momento adequação destas aves a sistemas de cria-
ção em climas tropicais, que apresentam perdas por 
estresse térmico um ponto de preocupação e atenção 
para expansão desta produção. Neste presente con-
texto a nutrição apresenta como favorável mecanis-
mo de facilitação de crescimento nestas condições.
Palavras-chave: Consumo, ganho de peso, ambiente.

HEMATOLOGY AS A BIOMARKER OF ENVIRON-
MENTAL CONTAMINATION IN FISH 
ABSTRACT
The increasing demand for food for humanity, this hi-
ghlighted the protein sources such as meat bird that 
has adequate ratio of essential amino acids neces-
sary for human body. The poultry not only stands out 
for chemical and organoleptic characteristics that are 
favorable to their consumption, such as increasing 
production per area, which in the current systems 
allow high throughput. Given highlight the enormous 
possibility of production and consumer market and 
must at all times adequacy of these birds to farming 
systems in tropical climates, which have losses from 
heat stress a point of concern and attention to expan-
sion of production. In this context nutrition presents 
as favorable growth facilitation mechanism in these 
conditions.
Keywords: consumption, weight gain, environment.
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INTRODUÇÃO
A avicultura brasileira tem apresentado notável de-
senvolvimento qualitativo e quantitativo nas ultimas 
décadas. Assim, com o fornecimento de uma fonte 
proteica saudável e de baixo custo, tornou-se possí-
vel que o consumo de carne de frango passasse de 
14 para os atuais 29 Kg per capita, com alojamento 
em torno de 250 milhões frangos por mês.

Contudo, muitos desafios continuam a surgir à medi-
da que maiores índices produtivos vão sendo alcan-
çados. Alta temperatura e umidade nos galpões cons-
tituem nos principais itens limitantes para que uma 
ótima produtividade possa ser alcançada, reduzindo 
o consumo de alimento e consequentemente prejudi-
cando o desempenho dos frangos, além de aumentar 
a incidência de doenças metabólicas, como a síndro-
me da hipertensão pulmonar (ascite), bem como as 
taxas de mortalidade (MACARI et al., 2002). Sendo 
que, de acordo com HURWITZ et al. (1980) apud 
DIONELLO et al. (2002), o desenvolvimento máximo 
de frangos de corte adultos é alcançado em tempe-
raturas entre 18 e 20°C, ocorrendo então elevadas 
mortalidades quando a temperatura ambiente excede 
38°C.

Dessa forma, para alcançar os melhores índices pro-
dutivos, faz-se necessário estar atento às interações 
entre os animais e o ambiente, buscando amenizar 
ao máximo os danos que possam vir a ocorrer em 
função da mesma, a fim de que os custos energéti-
cos gerados pelos ajustes fisiológicos diante das altas 
temperaturas sejam os menores possíveis (MACARI 
et al., 2002).

As aves, por serem animais homeotérmicos, mantêm 
a sua temperatura corporal por meio de mecanismos 
fisiológicos e comportamentais. O calor gerado pelos 
processos metabólicos e o recebido do ambiente de-
vem ser dissipados do corpo da ave para o meio, a fim 
de que a homeotermia seja mantida. Essas trocas de 
calor são realizadas com gasto mínimo de energia em 
ambiente termoneutro. Entretanto, quando submeti-
das a altas temperaturas, as aves apresentam maior 
dificuldade em manter sua temperatura corporal, por-
que não têm glândulas sudoríparas e a camada iso-
lante da cobertura de penas dificulta a troca de calor 
com o meio. O aumento da taxa respiratória é, portan-

to, o mecanismo termorregulatório mais eficiente para 
dissipar o calor corporal em condições de estresse de 
calor. Dessa maneira, o requerimento de energia para 
mantença das aves expostas a diferentes temperatu-
ras ambientes pode ser alterado (OLIVEIRA NETO et 
al., 2000; BORGES et al., 2002).

O menor consumo de ração observado em frangos 
de corte mantidos em estresse de calor é uma tenta-
tiva de reduzir a produção de calor metabólico. Essa 
redução do consumo de ração é acompanhada de 
piora no ganho de peso e na conversão alimentar, 
conforme constatado por BAZIZ et al. (1996) apud 
OLIVEIRA NETO et al. (2000). O peso da carcaça, 
o rendimento dos cortes nobres, a deposição de gor-
dura abdominal (BAZIZ et al., 1996 apud OLIVEIRA 
NETO et al., 2000) e o peso das penas (GERAERT et 
al., 1996 apud OLIVEIRA NETO et al., 2000) e dos ór-
gãos abdominais de frangos de corte também podem 
ser reduzidos pela alta temperatura ambiente.

O maior crescimento está, no entanto, associado ao 
elevado custo energético e ao aumento da produção 
de calor metabólico, tornando as aves mais sensíveis 
às flutuações térmicas (MACARI, 2001 apud OLI-
VEIRA et al., 2011). Todavia, quando mantidas em 
ambiente livre de estresse térmico e com adequado 
consumo de nutrientes, as aves podem expressar 
seu máximo potencial para produção (OLIVEIRA et 
al., 2011).

A nutrição é um ponto crítico na manutenção da ho-
meostase imunológica, visto que a deficiência de 
micronutrientes produz grande espectro de danos, 
que incluem desde desordens clínicas decorrentes 
de deficiências severas a problemas funcionais sutis 
em deficiências subclínicas, que podem influenciar 
significativamente a saúde e sobrevivência animal 
(BHASKARAM, 2001 apud OBA et al., 2012). 

Para se obter ótimo desempenho das aves, além da 
preocupação com o ambiente térmico, é necessário 
que a proteína da dieta forneça níveis suficientes de 
aminoácidos essenciais e não-essenciais para permi-
tir máxima síntese proteica e atender às exigências 
de outros processos metabólicos (JENSEN & FAN-
CHER, 1989 apud OLIVEIRA NETO et al., 2007). É 
ainda recomendável manter uma relação adequada 
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entre os aminoácidos da dieta para que sejam evi-
tadas perdas energéticas decorrentes do desequilí-
brio entre os aminoácidos, uma vez que, quando em 
excesso, os aminoácidos serão eliminados, exigindo 
gasto de energia no processo.

Entretanto, a avicultura de corte moderna, para atin-
gir melhores resultados econômicos e produtivos, 
precisa avançar não só nos aspectos genéticos, nu-
tricionais e sanitários, mas também nos aspectos 
ambientais, que interferem diretamente na expressão 
do potencial genético, na eficiência de utilização de 
nutrientes e nos aspectos sanitários das aves (OLI-
VEIRA et al., 2006).

Além da fundamental contribuição do melhoramento 
genético, o sucesso da avicultura de corte decorre, 
em grande parte, da nutrição. Nas últimas décadas, 
o ganho de peso médio diário aumentou de 20 para 
mais de 50 g/dia e a idade de abate reduziu de 12 
para seis semanas (SILVA et al., 2005 apud OLIVEI-
RA NETO, 2007). Essa precocidade das linhagens 
modernas tem demandado constantes pesquisas so-
bre a real exigência de aminoácidos, principalmente 
os sulfurosos.

O estresse causado pelo ambiente térmico influencia 
a produtividade dos animais por alterar sua troca de 
calor com o ambiente e modificar a taxa de consumo 
de alimentos, a taxa de ganho de peso corporal e, 
consequentemente, as exigências nutricionais (CUR-
TIS, 1983 apud OLIVEIRA et al., 2006). Nesse pro-
cesso, os fatores externos do ambiente (temperatu-
ra, umidade relativa, vento, radiação, etc.) tendem a 
produzir variações internas nas aves, influenciando a 
quantidade de energia trocada entre ave e ambien-
te, havendo, muitas vezes, a necessidade de ajustes 
fisiológicos para a ocorrência do balanço de calor 
(BAÊTA & SOUZA, 1998 apud OLIVEIRA et al., 2006).

Sabe-se que altas temperaturas proporcionam meno-
res rendimentos de peito e maior deposição de gor-
dura na carcaça (AIN BAZIZ et al., 1996 apud OBA 
et al., 2012). Segundo FURLAN & MACARI (2002) 
apud OBA et al. (2012), a zona de conforto térmico 
das aves reduz de 35°C no nascimento para aproxi-
madamente 24°C às 4 semanas para 21 a 22°C às 6 
semanas de idade.

A alta temperatura ambiente influencia diretamente 
a manutenção da homeotermia, com o consequente 
comprometimento do desempenho das aves, atribuí-
do, principalmente, à ineficiência das aves em eliminar 
o excesso de calor corporal (DONKOH & ATUAHE-
NE, 1988 apud OLIVEIRA et al., 2006). Entretanto, 
quando o animal é submetido à temperatura abaixo 
da região de conforto, ele destina parte da energia 
ingerida para gerar calor para manutenção da tempe-
ratura corporal, o que leva à redução da produtividade 
(McDOWELL, 1974 apud OLIVEIRA et al., 2006).

A exposição dos animais a condições ambientais ad-
versas promove respostas adaptativas como aclima-
tação, ocorrendo uma cascata de reações que culmi-
nam com a secreção de glicocorticoides, que atuam 
de forma antagônica ao desenvolvimento e à respos-
ta imune dos animais (OBA et al., 2012). 

Além do desempenho, a temperatura ambiente modifi-
ca a retenção de energia, proteína e gordura no corpo 
animal e provoca diversas mudanças adaptativas fisio-
lógicas, entre elas a modificação no tamanho dos ór-
gãos, o que também contribui para alterar a exigência 
nutricional das aves, visto que o gasto de energia pelos 
tecidos metabolicamente ativos, como fígado, intesti-
no e rins são maiores que aquele associado à carcaça 
(BALDWIN et al., 1980 apud OLIVEIRA et al., 2006).

REVISÃO DE LITERATURA
Estudos de desempenho produtivo realizado por OBA 
et al. (2012) mostram que a temperatura do ambiente 
tem forte influência sobre as características produ-
tivas, sendo que os menores índices (P<0,001) de 
ganho de peso (2,18 kg) e viabilidade (85,94%) fo-
ram apresentados pelas aves mantidas em ambien-
te de temperatura quente. O consumo de ração das 
aves mantidas sob temperatura fria e quente foram 
maiores e menores (5,32 e 4,07 kg, respectivamen-
te; P<0,001). Esses dados atestam melhor (P<0,001) 
conversão alimentar para as aves mantidas em tem-
peratura termoneutra e pior (P<0,001) para as aves 
mantidas em temperatura quente (1,72 vs 1,87).

A principal consequência da exposição do animal ao 
calor é a redução na ingestão de alimento, visando 
reduzir a produção de calor endógeno (FURLAN & 
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MACARI, 2002 apud OBA et al., 2012). Segundo AIN 
BAZIZ et al. (1996) apud OBA et al. (2012), nas aves 
estressadas por calor, a redução do ganho de peso é 
maior que a ingestão de alimento, pois parte da inges-
tão de energia metabolizável é usada para dissipação 
de calor, prejudicando a conversão alimentar.

Outro mecanismo que pode ser observado durante o 
estresse por calor é o desvio de sangue do trato diges-
tório para os tecidos periféricos (NOLAN et al., 1978 
apud OBA et al., 2012), reduzindo dessa maneira a ca-
pacidade digestiva (WALLIS & BALNAVE, 1984 apud 
OBA et al., 2012). PUVADOLPIROD & THAXTON 
(2000) apud OBA et al. (2012) induziram o estresse 
em aves por meio de implante de bomba de ACTH 
(hormônio adrenocorticotrófico), que liberava este hor-
mônio a 8 UI/kg peso corporal/dia durante sete dias. O 
ACTH tem a função de estimular a produção de cor-
ticosterona (MASHALY et al., 1998 apud OBA et al., 
2012), que, segundo LITWACK & SINGER (1972), 
altera os níveis de várias enzimas digestivas. De acor-
do com PUVADOLPIROD & THAXTON (2000) apud 
OBA et al. (2012), o fornecimento de ACTH aumenta 
a ingestão de água, que causa diluição, promovendo 
mudanças no pH e na osmolaridade da digesta, além 
de aumentar a taxa de passagem. Em função disto, 
foi observada redução na digestão da matéria seca, 
proteína, energia bruta e carboidratos, comprovando 
que o estresse reduz a digestibilidade dos nutrientes 
e, consequentemente, o desempenho do animal.

OLIVEIRA et al. (2006) verificaram que o GP (ganho 
de peso) das aves mantidas a 32ºC foi 21,3% menor 

que o das aves mantidas em temperatura ambiente 
de 25ºC. Estes resultados estão em acordo com os 
verificados por COOPER & WASHBURN (1998) apud 
OLIVEIRA et al. (2006), que verificaram redução de 
20 a 30% no GP das aves criadas em ambiente quen-
te (32ºC), em comparação ao daquelas mantidas em 
ambiente termoneutro (21ºC), e com os de OLIVEIRA 
NETO (1999) apud OLIVEIRA et al. (2006), que tam-
bém observaram redução de 27% no GP das aves 
mantidas em ambiente de calor em relação àquelas 
mantidas em conforto térmico. OLIVEIRA NETO et al. 
(2000), por sua vez, trabalhando com frangos de cor-
te em ambientes de conforto (23ºC) e de calor (32ºC) 
recebendo quantidades iguais de ração, constataram 
diminuição de 16% no crescimento das aves com o 
aumento da temperatura ambiente.

A diminuição no GP ocorrida a partir da temperatu-
ra estimada de 24,4ºC pode, em parte, ser explicada 
pela variação do consumo de ração (CR), que reduziu 
de forma quadrática (P<0,01) a partir da temperatura 
de 19,1ºC (Figura 2). O CR das aves mantidas a 32ºC 
foi 11,7% menor que o daquelas criadas a 25ºC (OLI-
VEIRA et al., 2006).

A diminuição do consumo de ração e do ganho de 
peso observada nas aves submetidas à temperatura 
de 32ºC está de acordo com o relato de BAZIZ et al. 
(1996) apud OLIVEIRA et al. (2006) de que aves ex-
postas a altas temperaturas diminuem seu consumo 
de ração para reduzir a produção de calor metabólico 
e manter a homeotermia, o que resulta em decrésci-
mo do crescimento.

FIGURA 1. Efeito da temperatura ambiente sobre o ganho de peso (g) de frangos de corte machos no período de 22 a 42 
dias de idade. (OLIVEIRA et al., 2006).
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A temperatura ambiente influenciou (P<0,01) de for-
ma quadrática o peso absoluto de carcaça, de modo 
que o maior valor foi obtido na temperatura estima-
da de 25,3ºC. O peso absoluto da carcaça das aves 
mantidas em temperatura ambiente de 25ºC foi 12,7 
e 17,5% maior que o daquelas mantidas a 32 e 16ºC, 
respectivamente. O efeito negativo da alta temperatu-
ra (32ºC) sobre o peso absoluto de peito foi maior que 
o da baixa temperatura (16ºC). As reduções no peso 
absoluto do peito nas temperaturas de 32 e 16ºC cor-
responderam a 20,3 e 14,3% em relação à observada 
na temperatura de 25ºC.

Efeito negativo da alta temperatura (32ºC) também foi 
observado sobre o rendimento de peito das aves, que 
reduziu 9,5% quando comparado ao das aves man-
tidas a 25ºC. Por outro lado, as aves mantidas sob 

baixa temperatura (16ºC) apresentaram rendimento 
de peito 4,1% maior que o daquelas mantidas a 25ºC, 
cujo valor foi similar ao das aves mantidas a 20ºC. 
Com os resultados de peso absoluto e de rendimento 
de peito e coxa, ficou evidenciada possível influência 
da alta temperatura no metabolismo de proteína, de 
modo que a deposição deste nutriente no tecido mus-
cular da coxa revelou-se prioritária à do músculo de 
peito dos frangos. Este crescimento muscular diferen-
ciado atribuído à alta temperatura pode estar relacio-
nado às características das fibras musculares, que, 
no caso de peito, são predominantemente brancas, 
com menor demanda de irrigação sanguínea, e no da 
coxa, são predominantemente vermelhas e, portanto, 
mais irrigadas (OLIVEIRA et al., 2006).

Os consumos de energia metabolizável (CEM) e pro-
teína bruta (CPB) das aves não variaram significativa-
mente entre os ambientes térmicos, o que pode ser 
explicado pelo fato de as aves, nos dois ambientes, 
terem consumido quantidades similares de ração. As 
aves submetidas ao estresse de calor apresentaram 
consumo de água 37% superior (P<0,01) às mantidas 
no ambiente termoneutro. A temperatura ambiente in-
fluenciou (P<0,01) o ganho de peso (GP), que foi 16% 
menor nas aves mantidas sob estresse de calor em 
relação às mantidas em conforto térmico.  De forma 
similar ao GP, constatou-se que a alta temperatura 
(32ºC) determinou aumento (P<0,01) de 19% na con-
versão alimentar (CA) das aves (OLIVEIRA NETO et 
al., 2000).

Algumas medidas podem ser tomadas para minimizar 
as perdas decorrentes do estresse calórico, poden-

FIGURA 2. Efeito da temperatura ambiente sobre o consumo de ração (g) por frangos de corte machos no período de 22 a 
42 dias de idade. (OLIVEIRA et al., 2006).

TABELA 1. Peso absoluto (g) e rendimento (%) de carcaça e 
de cortes nobres de frangos de corte aos 42 dias de idade 
mantidos sob diferentes temperaturas ambiente (OLIVEI-
RA et al., 2006).

Parâ-
metro

Temperatura do ambiente (°C)

16 20 25 32 CV 
(%) CV (%)

Peso absoluto (g)
Carcaça 1.476 1.627 1.789 1.561 7,23
Peito 448 483 523 417 8,8
Coxa 185 203 227 206 8,09

Rendimento (%) CV (%)
Carcaça 77,9 77,9 79,7 81,7 2,16
Peito 30,6 29,8 29,4 26,6 5,25
Coxa 12,6 12,6 12,6 13,2 5,26
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TABELA 2. Desempenho de frangos de corte no período de 22 a 42 dias mantidos em ambiente termoneutro e estresse de 
calor, recebendo a mesma quantidade de ração (OLIVEIRA NETO et al., 2000).

Variáveis

Temperatura ambiente
Termoneutro (23,3°C) Estresse de calor (32,3°C)
Nível de EM (kcal/kg) Nível de EM (kcal/kg)

3075 3300 Média 3075 3300 Média
Consumo água (mL) 4779 4947 4863b 8129 7399 7764a
Peso final (g) 1831 1882 1857a 1684 1684 1684b
Ganho de peso (g) 1042 1089 1066a 893 893 893b
Consumo ração (g) 2044 2020 2032 2025 2005 2015
Conversão alimentar 1,96 1,86 1,91b 2,27 2,25 2,26a
Consumo EM (kcal) 6285 6666 6476 6228 6618 6423
Consumo de proteína (g) 460 455 457 456 451 453

do-se citar, entre outras, a utilização de ventiladores 
e nebulizadores, manipulação da proteína e energia 
da dieta, aclimatação das aves, utilização de antitér-
micos, ácido ascórbico, eletrólitos, manejo do arra-
çoamento e o manejo da água de bebida. Uma das 
consequências do estresse é a mudança no equilíbrio 
ácido-base com o aparecimento da alcalose respira-
tória. Assim, um dos métodos usados para o contro-
le do estresse calórico é a manipulação química do 
equilíbrio ácido-base das aves através de compos-
tos como bicarbonato de sódio (NaHCO3), cloreto de 
potássio (KCl), cloreto de cálcio (CaCl2) e cloreto de 
amônia (NH4Cl) na água e/ou na ração (BORGES, 
1997 apud BORGES et al., 2003). A termotolerância 
também pode ser melhorada pela aclimatação com 
exposição dos pintos recém-nascidos (até 5 dias de 
idade) ao estresse por calor não letal (ARJONA et al., 
1988 apud DIONELLO et al., 2002).

HAMDY et al. (1991) apud DIONELLO et al. (2002) 
verificaram que a exposição de pintos de corte a tem-
peraturas entre 35 e 39°C nas primeiras 48 horas 
após a eclosão proporcionou a essas aves na fase 
adulta, quando expostas a regimes de temperaturas 
de 35 e 39°C, temperaturas corporais inferiores às 
aves do grupo controle (32°C). TEETER et al. (1992) 
apud DIONELLO et al. (2002) por sua vez, também 
constataram que aves aclimatadas ao calor apresen-
tavam maiores temperaturas cloacais à termoneu-
tralidade e menores temperaturas cloacais quando 
colocadas em ambientes de 35°C. Da mesma forma, 
aves com o gene Na, que confere aos animais redu-
ção no empenamento em até 30%, podem apresentar 

maior perda de calor (CAHANER et al., 1993 apud 
DIONELLO et al., 2002), sendo responsável pelo me-
lhor comportamento dessas aves em condições de 
estresse pelo calor.

O cromo reduz o estresse térmico pela redução dos 
glicocorticoides, melhorando o desempenho, a qua-
lidade da carne e a resistência a patógenos. Sendo 
que a absorção pelo organismo animal depende de 
sua forma de disponibilidade. Estudos realizados por 
OBA et al. (2012) mostram que os níveis de cromo 
não influenciam o ganho de peso e consumo de ra-
ção, porém a suplementação de 400 μg Cr/kg pro-
porcionou melhor conversão alimentar em relação à 
suplementação de 1.200 μg Cr/kg (P≤0,024). A menor 
suplementação de cromo também promoveu maior 
viabilidade em relação à ausência de suplementação 
(95,42 vs 87,50; P≤0,050).

A necessidade energética também se constitui em 
um dos aspectos nutricionais mais influenciados pela 
temperatura ambiente, que, ao se elevar, reduz o con-
sumo energético. No entanto, acima de 27 ou 28°C, o 
declínio é maior, uma vez que a ave está submetida 
ao estresse de calor e, consequentemente, à respira-
ção ofegante, que, entre outros fatores, interfere no 
tempo destinado ao consumo de ração. O decrésci-
mo no consumo de alimento dos frangos, quando a 
temperatura ambiente aumenta até 27ºC, pode ser 
consequência da redução no requerimento de ener-
gia para mantença (HURWITZ et al., 1980; XAVIER, 
1995 apud OLIVEIRA et al., 2000). Segundo BETER-
CHINI et al. (1991a) apud BARBOSA et al. (2008), 
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o aumento de temperatura de 17,1 para 27,0ºC pro-
voca, em frangos de corte no período de 29 a 42 dia 
de idade, redução linear no consumo de ração com 
reflexo de redução, também linear, no ganho de peso. 
Destacaram ainda que nessas condições, as aves 
não conseguem consumir quantidades de ração que 
proporcionem máximo desempenho.

Considerando que as aves reduzem voluntariamente 
o consumo de alimento, à medida que a temperatura 
ambiente se eleva acima da faixa de conforto térmico, 
uma ração formulada para condições de termoneu-
tralidade não seria adequada para atender as exigên-
cias energéticas das aves em ambiente de estresse 
de calor (OLIVEIRA et al., 2000).

Dessa forma, a manipulação das rações parece ser 
a solução para proporcionar a ingestão de níveis de 
energia adequados à suas exigências. A gordura é um 
dos ingredientes adicionados às rações de alto conte-
údo energético (FULLER & MOURA, 1973; CAMPOS, 
1995 apud OLIVEIRA et al., 2000) e baixo incremento 
calórico, o que é benéfico, principalmente, em épocas 
quentes.

O aumento gradativo da energia líquida das rações, 
em razão da redução do incremento calórico, devido 
à inclusão, em níveis crescentes, de óleo, associado 
ao provável aumento da deposição de proteína, em 
consequência da melhora na relação energia:proteína 
das rações, justifica os resultados de conversão ali-
mentar.  O consumo de energia metabolizável (CEM) 
aumentou (P<0,01) de forma linear, à medida que se 
elevou o nível de EM das rações (Tabela 5), uma vez 

que as rações foram fornecidas de forma controlada 
e em igual quantidade entre os tratamentos. Também 
não se observou efeito no consumo de proteína bru-
ta (CPB) das aves, o que é justificado pelo fato de 
as rações serem isoprotéicas e o CR não ter variado, 
significativamente, entre os tratamentos. Os resulta-
dos de rendimento de carcaça, deposições de prote-
ína e gordura na carcaça e peso absoluto de gordura 
abdominal de pintos de corte, na fase de 1 a 21 dias 
de idade, mantidos em ambiente de estresse térmico 
(34°C), são apresentados na Tabela 3. Os pintos de 
corte, de 1 a 21 dias de idade, mantidos sob alta tem-
peratura exigem, no mínimo, relação energia:proteína 
de 13,6, para melhor desempenho e deposição de 
proteína na carcaça (OLIVEIRA et al., 2000).

A adaptação das aves ao estresse calórico envolve, 
parcialmente, a redução da ingestão alimentar, na 
tentativa de reduzir a produção de calor endógeno. 
TEETER et al. (1984) apud FURLAN (2006) avalia-
ram o efeito direto do aumento do consumo alimentar 
em frangos submetidos ao estresse calórico. Neste 
experimento, as aves foram submetidas à alimenta-
ção forçada, em níveis iguais às aves mantidas em 
ambiente termoneutro e alimentadas ad libitum. Foi 
observado que a alimentação forçada das aves, até 
os níveis observados para os controles, aumentou o 
ganho de peso em 17%, entretanto, a sobrevivência 
reduziu em 14%. Estes dados mostram que não é inte-
ressante a alimentação das aves durante um período 
em que a produção de calor não pode ser dissipada, 
tendo em vista que as aves não conseguem dissipar 
a carga adicional de calor, ocorrendo um aumento na 
mortalidade. Estudos também tem mostrado que o je-

TABELA 3. Rendimento de carcaça, deposições de proteína e gordura na carcaça e peso da gordura abdominal de frangos 
de corte de 1 a 21 dias de idade mantidos em estresse de calor, recebendo rações com diferentes níveis de energia meta-
bolizável (OLIVEIRA et al., 2000).

Variável
Nível de energia metabolizável (kcal EM/kg )

2850 2925 3000 3075 3150 CV (%)
Peso final médio (g) 643 659 667 691 694 3,52
Rendimento de carcaça (%) 75,59 76,23 75,94 75,92 76,03 1,28
Deposição de proteína na carcaça(g)1 72,03 74,92 77,40 80,12 82,09 7,37
Deposição de gordura na carcaça(g)1 34,87 38,45 39,52 40,22 41,63 9,87
Gordura abdominal (g)1 3,58 3,96 4,13 4,32 4,22 11,39
Peso após jejum (g) 624 630 632 652 667 -
1 Efeito linear (P<0,01).
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jum prévio ao estresse calórico reduz a sobrecarga 
termogênica e aumenta a sobrevivência dos frangos 
de corte ao calor (FURLAN, 2006).

MCCORMICK et al. (1979) apud FURLAN (2006) ve-
rificaram que a restrição alimentar antes da exposição 
ao estresse, aumentou a taxa de sobrevivência das 
aves, durante o estresse calórico. No entanto, é im-
portante ter um conhecimento prévio da extensão do 
período de jejum, uma vez que ele é ineficiente após 
instalada a hipertermia e antieconômico quando pro-
longado demais. 

O manejo da água de bebida também desempenha 
um papel de extrema importância para atenuar as 
perdas provocadas pelo estresse calórico, sendo que 
a quantidade de água ingerida aumenta à medida 
que se eleva a temperatura ambiente (MACARI et al., 
2002).

O incremento calórico da proteína, por sua vez, é 
mais elevado que o dos carboidratos e o das gordu-
ras (MUSHARAF & LATSHAW, 1999 apud FURLAN, 
2006). Assim, a redução ou o não aumento do teor 
de proteína bruta da ração de frangos criados em 
ambiente quente tem sido recomendados (CHENG 
et al. 1997 a,b; CHENG et al., 1999 apud FURLAN, 
2006). HUBRY et al. (1994) e HRUBY et al. (1995) 
apud FURLAN (2006) não verificaram diferenças nas 
exigências de aminoácidos para frangos de corte cria-
dos em 21,1 ou 32,2ºC em relação as exigências do 
NRC (1994) e inferiram que os níveis de proteína ou 
aminoácidos não devem ser elevados nas rações de 
frangos de corte expostos ao calor. 

CHENG et al. (1997 a,b) apud FURLAN (2006) estu-
daram os efeitos de temperatura ambiente (21,0; 23,8; 
26,6; 29,4; 32,2 e 35ºC) e dos níveis de proteína (16, 
18, 20, 22 e 24%), para frangos no período de 21 a 49 
dias de idade e observaram que a alimentação com 
alto teor protéico (>21,6%) prejudica o ganho de peso 
quando criados em temperatura entre 26,7 e 32,2%. 
De maneira semelhante, CHENG et al. (1999) apud 
FURLAN (2006) encontraram que frangos expostos 
ao programa de calor cíclico (26,6-35ºC) ou constante 
(32ºC) não devem receber mais proteína e aminoáci-
dos do que o recomendado pelo NRC (1994). Con-
tudo, ALLEMAN & LECLERQ (1997) apud FURLAN 

(2006) observaram que a redução do teor protéico de 
20 para 16%, em rações suplementadas com metio-
nina, lisina, treonina, 32ºC. Para FARIA FILHO (2003) 
apud FURLAN (2006), rações com baixo teor protéico 
(18,5 ou 17%), formuladas pelo conceito de proteína 
ideal, pioram o ganho de peso e a conversão alimen-
tar dos frangos de 21 a 42 dias de idade criados em 
33ºC, no entanto, em 20 ou 25ºC a redução protéica 
não altera o desempenho.

Esses resultados podem ter ocorrido, devido ao 
fato de que a exposição ao calor promove redução 
do consumo de ração (GERAERT et al., 1996 apud 
FURLAN, 2006) o que associado ao baixo teor de 
proteína da ração pode gerar deficiência de aminoáci-
dos, suficiente para prejudicar o desempenho. Esses 
resultados vão contra a premissa de que o teor de 
proteína bruta da ração deve ser reduzido para aves 
estressadas por calor em virtude de seu alto incre-
mento calórico. Assim, o adensamento dos níveis de 
proteína bruta e/ou aminoácidos para frangos criados 
em ambiente quente tem sido estudado, com resulta-
dos positivos (GONZALEZ-ESQUERRA & LEESON, 
2005 apud FURLAN, 2006) ou sem efeito (ZARATE et 
al., 2003 apud FURLAN, 2006) sobre o desempenho 
desses animais.

TEMIM et al. (1999) apud FURLAN (2006) verifica-
ram que a utilização de ração com 25% de proteína 
bruta para frangos na fase de crescimento melhora o 
ganho de peso e a conversão alimentar em relação a 
ração com 20% de proteína, para frangos expostos a 
32ºC. Em outra pesquisa, TEMIM et al. (2000) apud 
FURLAN (2006) forneceram rações com teor protéico 
de 10, 15, 20, 28 e 33% e encontraram melhor de-
sempenho para aves alimentadas com alta concen-
tração proteica (28 e 33%) inclusive quando expostas 
ao calor.

GONZALEZ-ESQUERRA & LEESON (2005) apud 
FURLAN (2006) utilizaram rações com teor proteico 
de 18, 20, 23 e 26% para frangos de 21 a 42 dias de 
idade criados em temperaturas de 20,3, 27,3 e 31,4ºC 
constantes e verificaram que a conversão alimentar 
melhora com o aumento dos níveis de proteína em 
qualquer temperatura. Em outro experimento, esses 
autores submeteram os frangos de corte ao calor 
(32ºC) a partir do 7º ou 21º dia de idade e utilizaram 
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rações com 18 e 26% de proteína bruta. Os resulta-
dos indicaram que o maior nível de proteína promove 
melhores ganhos de peso e conversão alimentar in-
dependente da temperatura de criação. Também, ob-
servaram que os frangos mantidos sobre livre escolha 
entre ração com 10 ou 30% de proteína bruta ingerem 
em média 25,6% de proteína.

Para ZARATE et al. (2003) apud FURLAN (2006), a 
suplementação de metionina, lisina e treonina vem 
10% acima dos níveis comerciais não altera o ganho 
de peso e a conversão alimentar de frangos criados 
no verão (27,5ºC de temperatura média), sendo a 
mesma conclusão obtida por ZARATE et al. (2003) 
apud FURLAN (2006) para frangos criados na mesma 
condição e recebendo suplementação de metionina, 
lisina, arginina, treonina e triptofano em 10% acima 
dos níveis comerciais.

Com relação às características de carcaça, FARIA 
FILHO (2003) apud FURLAN (2006) verificou que 
frangos de 21 a 42 dias de idade alimentados com 
rações com 17% de proteína bruta, formuladas pelo 
conceito de proteína ideal, apresentam o mesmo ren-
dimento de carcaça, peito, coxas+sobrecoxas e asas 
que frangos alimentados com 20% de proteína bruta, 
independente da temperatura de criação.

ZARATE et al. (2003) apud FURLAN (2006) verifica-
ram que a suplementação de aminoácidos em 10% 
acima dos níveis comerciais para frangos criados no 
verão não altera o rendimento de carcaça e de peito. 
Contudo, KIDD et al. (2005) apud FURLAN (2006) ve-
rificaram que o fornecimento de altos níveis de ami-
noácidos promove maior rendimento de carcaça e 
de peito em frangos de corte. QUENTIN et al. (2005) 
apud FURLAN (2006) verificaram que a exigência de 
aminoácidos de frangos de 21 a 42 dias de idade su-
pera em 15% a recomendação do NRC (1994) quan-
do se considera o rendimento de carne de peito. Com 
relação a composição bromatológica, FURLAN et al. 
(2004) apud FURLAN (2006) verificaram que o uso 
de rações com baixo teor protéico acentuam a depo-
sição de gordura e a diminuição do teor protéico do 
peito, coxas+sobrecoxas e asas de frangos expostos 
ao calor. Enquanto que ZARATE et al. (2003) apud 
FURLAN (2006) verificaram que a suplementação de 
aminoácidos em 10% acima dos níveis comerciais 

para frangos criados no verão aumenta a deposição 
de gordura abdominal. Mas, são pouco estudados os 
efeitos das rações com alto teor de proteína sobre a 
composição bromatologica dos cortes comerciais de 
frangos expostos ao calor.

CONCLUSÕES
A produtividade de frangos de corte mantidos sob al-
tas temperaturas depende de bons manejos que pos-
sibilitem melhores trocas de calor com o meio. Dentre 
tais manejos, a adequação nutricional pode ser uma 
forte aliada. O uso de restrição alimentar, aumento 
aceitável nos níveis de energia e redução nos níveis 
de proteína, bem como a adição de eletrólitos na ra-
ção ou água de bebida tem apresentado resultados 
relevantes para promover melhorias na qualidade do 
sistema produtivo brasileiro.
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