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DESEMPENHO, ALTERAÇÕES ÓSSEAS E INTESTINAIS DE FRANGOS DE 

CORTE SUBMETIDOS AO ESTRESSE CÍCLICO POR CALOR 

 

RESUMO GERAL 
 

Objetivou-se investigar os efeitos de estresse cíclico por calor durante uma 
hora em diferentes idades de desafio sobre desempenho, rendimento de 
carcaça e alterações ósseas e intestinais de frangos de corte alojados em 
galpão experimental com sistema convencional de ventilação e nebulização. 
Foram alojados 840 frangos de corte de um dia de idade da linhagem 
CobbAvian48TM. Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado composto 
de quatro ambientes térmicos: criados em condições naturais de temperatura e 
umidade relativa do primeiro ao 42º dia de idade, ou estressado por calor de 
12:00h às 13:00h do 16º ao 21º dia, do 22º ao 42º dia e do 16º ao 42º dia por 
meio de campânulas de infravermelho. Os parâmetros avaliados foram peso 
vivo, ganho de peso, ganho de peso diário, consumo de ração, consumo médio 
diário de ração, conversão alimentar, viabilidade, índice de eficiência produtiva, 
rendimento de carcaça, de cortes nobres e vísceras comestíveis, escores de 
lesões macroscópicas e microscópicas da região epifisária da tíbia sugestivas 
de discondroplasia tibial, peso de duodeno, jejuno e íleo, morfometria de 
mucosa de duodeno, jejuno e íleo, porcentagem de células em proliferação e 
de células caliciformes de duodeno, jejuno e íleo. Não houve efeito do estresse 
cíclico por calor nas diferentes idades de desafio sobre os parâmetros de 
desempenho e características de carcaça, exceto peso de peito que foi menor 
(P<0,05) nas desafiadas de 16 a 42 dias, comparada àquelas mantidas em 
condições naturais de temperatura e umidade relativa do ar. Não houve efeito 
do estresse cíclico por calor (P>0,05) sobre as lesões da região epifisária da 
tíbia e peso de duodeno, jejuno e íleo. A área de mucosa do duodeno e íleo e a 
porcentagem de células em proliferação e caliciformes de duodeno, jejuno e 
íleo foram menor (P<0,05) nas aves desafiadas de 16 a 42 dias comparadas ao 
controle. Os efeitos do estresse cíclico por calor durante uma hora causa 
prejuízo ao peso de peito de 16 a 42 dias. Estresse cíclico por calor durante 
uma hora por períodos curtos, de 16 a 21 dias, não causa prejuízos ao 
desempenho e características de carcaça. O estresse cíclico por calor durante 
uma hora não causa lesões sugestivas de discondroplasia na região epifisária 
da tíbia independentemente da fase de desafio, porém quando o estressor 
perdura de 16 a 42 dias prejudica a estrutura e a dinâmica celular da mucosa 
do intestino delgado de frangos de corte. 
 
 
Palavras-chave: ambiência, ave, diferenciação celular, intestino  
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PERFOMANCE, BONE AND INTESTINE CHANGES OF BROILERS 
SUBMITTED TO CYCLIC HEAT STRESS  

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to investigate the effects of cyclic heat stress, during one 
hour, on performance, carcass yield and bone and intestinal changes of broilers 
at different challenge ages, housed in an experimental shed with conventional 
ventilation and fogging systems. A total of 840 CobbAvian48TM male broilers 
were housed on the first day of age. A completely randomized design consisting 
of four thermal environments was used: natural conditions of temperature and 
relative humidity from the first to the 42nd  day of age, heat stressed from 12:00 
to 1:00 p.m. from the 16th to the 21st day, from the 22nd to the 42nd day and from 
the16th to the 42nd days using infrared heaters. The parameters evaluated were 
body weight, weight gain, average daily gain, feed intake, average daily feed 
intake, feed conversion, viability, productive efficiency, carcass yield, prime cuts 
and edible viscera, scores of macroscopic and microscopic injuries of tibial 
epiphyseal region suggestive of tibial dyschondroplasia, duodenum, jejunum 
and ileum weight, duodenum, jejunum and ileum mucosa morphometry, 
percentage of proliferating cells and goblet cells of duodenum, jejunum and 
ileum. There was no effect of cyclic heat stress at different challenge ages on 
performance parameters and carcass characteristics, except for breast weight 
which was lower (P<0.05) in broilers challenged from 16 to 42 days, compared 
to those kept in natural temperature and relative humidity conditions. We 
observed no effect of cyclic heat stress (P>0.05) on the lesions of the tibial 
epiphyseal region and duodenum, jejunum and ileum weight. Duodenum and 
ileum mucosa area and the percentage of proliferating and goblet cells of 
duodenum, jejunum and ileum were lower (P <0.05) in birds challenged from 16 
to 42 days compared to control group. One-hour cyclic heat stress adversely 
affects breast weight of broilers challenged from 16 to 42 days. One-hour cyclic 
heat stress for short periods, from 16 to 21 days, does not harm performance 
and carcass characteristics. It also does not cause suggestive lesions of 
dyschondroplasia in tibial epiphyseal region regardless of the challenge phase, 
but when the stressor lasts from 16 to 42 days, it impairs the mucosa structure 
and cellular dynamics of the small intestine of broilers. 

 
Keywords: ambience, bird, cell differentiation, gut 

 



 

 

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A seleção genética para rápido crescimento e ganho de peso à qual 

o frango de corte foi submetido nas últimas décadas contribuiu para que as 

linhagens atuais se tornassem muito suscetíveis a fatores ambientais como a 

intensidade de radiação solar nas regiões tropicais, temperatura e umidade do 

ar elevadas, as quais geram desconforto nas aves.  

Devido ao alto custo das instalações com ambiente controlado 

(galpões climatizados), a criação das aves no Brasil se faz, principalmente, em 

instalações abertas e com mínimo controle do ambiente (TINOCO, 2001). 

Nestas instalações, frequentemente, os fatores climáticos são manipulados e 

gerenciados de maneira inadequada e as condições do ambiente térmico nem 

sempre são compatíveis com a produção, o bem-estar e as necessidades 

fisiológicas das aves. Portanto, as condições de conforto térmico dificilmente 

são obtidas e as aves sofrem os efeitos do estresse térmico. 

Quando as aves estão em estado de estresse, respostas 

neuroendócrinas, fisiológicas e comportamentais ocorrem para que possam 

aclimatizarem-se aos efeitos adversos do ambiente em que estão sendo 

criadas, com o objetivo de manter a homeostase (VAN BORELLI, 1995). 

Os efeitos do estresse por calor podem resultar em pior 

desempenho visto a diminuição na taxa de crescimento, na ingestão de 

alimentos, no peso corporal final, no ganho de peso e piora na conversão 

alimentar, além de prejuízos ao crescimento ósseo e à cartilagem. O estresse 

pode ainda desencadear alterações no desenvolvimento intestinal pela redução 

no peso do intestino delgado, no número de vilos e na proliferação dos 

enterócitos (UNI et al., 2001) o que irá afetar diretamente a capacidade da ave 

digerir e absorver nutrientes necessários para a sua manutenção e produção 

(MACARI & FURLAN, 2001). Assim, aves estressadas, com desenvolvimento 

do intestino prejudicado e ingestão de alimentos diminuída, têm seu 

desempenho zootécnico comprometido.  



 2 

2 ESTRESSE POR CALOR 

 

O termo estresse, do inglês “stress”, é empregado na Física para 

traduzir o grau de deformidade sofrido por um material quando submetido a 

esforço ou tensão. Em 1936, Dr. Selye, médico canadense aplicou este termo 

para definir um conjunto de repostas regulares e específicas quando animais 

eram submetidos a situações agressivas diversas (estímulos estressores) que 

geralmente resultam em alterações fisiológicas sistêmicas denominadas 

“síndrome geral de adaptação” (FREEMAN, 1987). É comumente usado para 

descrever os efeitos deletérios de uma variedade de situações sobre a saúde e 

o desempenho das aves (ROSALES, 1994).  

De acordo com SILVA (2000), o estresse térmico é a força exercida 

pelos componentes do ambiente térmico sobre um organismo, causando nele 

uma reação fisiológica proporcional à intensidade da força aplicada e à 

capacidade do organismo em compensar os desvios provocados pela força.  

Os efeitos do estresse por calor sobre o desempenho das aves foi 

extensamente estudado em décadas passadas (ANDRADE et al., 1977; 

GROSS & SIEGEL, 1981; ARJONA et al., 1988; DONKOH, 1989; COOPER & 

WASHBURN, 1998), época em que a maioria dos galpões era abertos e com 

pouco controle dos fatores climáticos no ambiente de criação.  

Atualmente, o estudos sobre as consequências do estresse na 

produção animal têm aumentado consideravelmente por razões econômicas e 

de bem-estar animal (QUINTERO FILHO et al., 2010). Além disso, o estresse 

por calor é tido como um importante problema a ser enfrentado pela indústria 

avícola nas regiões tropicais e subtropicais (SABAH et al., 2008). 

Um organismo reage a um agente estressor na tentativa de manter a 

homeostase. Assim, o estresse é a consequência e não a causa, e tem valor 

adaptativo (MACHADO FILHO & HÖTZEL, 2000). É a demonstração de que os 

animais desenvolvem mecanismos de respostas quando sua homeostasia está 

ameaçada, necessitando de ajustes fisiológicos ou comportamentais para 

adequar-se aos aspectos adversos do manejo ou do ambiente. A homeostasia 

representa uma relativa constância das propriedades físico-químicas do 
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ambiente interno de um organismo sendo mantidas por mecanismos 

regulatórios (IUPS THERMAL COMISSION, 2001).  

A resposta aos agentes estressores envolve uma série de respostas 

neuroendócrinas e comportamentais visando manter o equilíbrio das funções 

vitais (BARNETT & HEMSWORTH, 1990; VAN BORELLI, 1995), mediante a 

ativação do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA). Os processos de 

adaptação aos estímulos estressores causa a liberação de hormônios, como 

catecolaminas e corticosteroides, que promovem a redistribuição das reservas 

corporais, incluindo energia e proteínas, ao custo de diminuição no 

crescimento, reprodução e saúde (GROSS & SIEGEL, 1981; BECK, 1991). 

Faz-se necessário salientar que as respostas aos estressores 

dependem, principalmente, do genótipo do animal e da intensidade e duração 

de ação do agente estressor. Seus efeitos sobre as funções fisiológicas do 

animal podem ser intensos suficientes para comprometer a sua capacidade 

para crescer, reproduzir e produzir eficientemente (MAZZI et al., 2002; 

MEDEIROS et al., 2005, SILVA et al., 2007). 

De acordo com EMERY (2004) e GONZALEZ-ESQUERRA & 

LEESON (2006), o estresse por calor pode ser caracterizado como agudo ou 

crônico. O estresse agudo refere-se a períodos súbitos e curtos de altas 

temperaturas, enquanto o crônico refere-se a períodos prolongados de 

temperaturas elevadas. O estresse agudo pode durar até sete dias e o crônico, 

mais de sete dias (GONZALEZ-ESQUERRA & LEESON, 2006).  

Embora sob condições naturais a temperatura ambiente não seja 

constante, a maioria das pesquisas sobre os efeitos do estresse por calor sobre 

o desempenho e respostas fisiológicas das aves foram conduzidas em altas 

temperaturas mantidas de modo constante (COOPER & WASHBURN, 1998; 

OLIVEIRA NETO et al., 2000; OLIVEIRA, G. A. et al., 2006; OLIVEIRA, R. F. M. 

et al., 2006). Em poedeiras, o uso de temperaturas constantes como modelo 

para condições de estresse por calor são de valor limitado, pois os resultados 

diferem muito daqueles obtidos em ambientes em que a temperatura oscilou 

com períodos de conforto (26oC) e estresse por calor (38oC) (MILLER & 

SUNDE, 1975; ANDRADE et al., 1977). As mesmas divergências de resultados 
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para altas temperaturas constantes e cíclicas foram observadas no 

desempenho de frangos de corte nos estudos de AKŞIT et al. (2006). YAHAV 

(1999) demonstrou que os efeitos de estresse cíclico (variando de 15oC a 35oC 

de 10:00 às 22:00 horas, da 5a a 8a semana de idade) no desempenho de 

perus da linhagem British United Turkey (BUT) podem ser menos severos que 

os de estresse constante (35oC, durante 24 horas). 

 

 

3 ASPECTOS FISIOLÓGICOS DO ESTRESSE POR CALOR 

 

A homeotermia é o padrão de termorregulação em espécies 

taquimetabólicas, nas quais a variação da temperatura corporal é mantida 

dentro de limites especificos, independentemente da amplitude de variação da 

temperatura ambiente. As aves são homeotérmicas, o que significa que 

mantêm uma temperatura corpórea interna relativamente constante em uma 

faixa ampla de temperatura ambiente (SILVA, 2000). Nas aves domésticas 

adultas a temperatura corpórea está em torno de 41,1oC (FURLAN & MACARI, 

2002). Quando os fatores combinados de temperatura e umidade ultrapassam 

os limites da faixa de conforto térmico das aves sua habilidade de dissipar calor 

é reduzida e as aves sofrem os efeitos do estresse por calor (MOURA, 2001). 

A zona de conforto térmico pode ser definida como o intervalo de 

temperaturas ambiente, associados a determinada temperatura radiante média, 

umidade e movimento do ar, dentro do qual um organismo expressa 

indiferença para com o ambiente térmico durante um período indefinido. É uma 

faixa de temperatura ambiente na qual a ave mantém sua temperatura corporal 

com a mínima utilização de mecanismos termorreguladores, ou seja, a taxa 

metabólica é mínima, constante e independente da temperatura ambiente 

(IUPS THERMAL COMISSION, 2001). Nestas condições, a homeotermia é 

mantida com menor gasto energético e a ave consegue expressar todo o seu 

potencial máximo de produção (LARA & BAIÃO, 2005). 

A zona termoneutra pode ser dividida em duas partes distintas, com 

base na atividade evaporativa da ave. Uma parte é a zona de conforto, a qual 
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estende da borda inferior da zona termoneutra ao ponto em que as aves ativam 

a perda de calor por evaporação. A segunda estende do limite superior da zona 

de conforto até o limite superior da zona de termoneutralidade. Dentro desta 

faixa, a perda de calor por evaporação aumenta consideravelmente (HUYNH et 

al., 2005). 

Quando a atuação do agente estressor sobre o animal é persistente, 

há uma prolongada secreção de corticosterona, o que irá desencadear 

inúmeras respostas prejudiciais ao animal (RIBEIRO et al., 2008). A seguir, os 

mecanismos de aclimatização começam a falhar, ocorre diminuição das 

reservas de energia e o organismo diminui sua eficiência de equilíbrio 

homeostático. 

O agente estressor provoca um estímulo nervoso que chega ao 

hipotálamo e ativa o eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA), o que resulta 

na liberação do hormônio liberador de corticotropina (CRH). Este irá atuar 

sobre a adenohipófise que produzirá e secretará o hormônio 

adrenocorticotrópico (ACTH) e β-endorfinas. O ACTH transportado pela 

corrente sanguínea estimula a secreção de glicocorticoides na córtex adrenal e 

a liberação de adrenalina e noradrenalina nos terminais nervosos simpáticos e 

na medula adrenal (DUKES, 2006). 

A corticosterona é um glicocorticoide responsável pela formação de 

glicose a partir de reservas corporais de carboidratos, lipídeos e proteínas 

(FREEMAN, 1987). Os níveis plasmáticos de corticosteroides aumentam 

rapidamente como consequência de um estresse severo por calor e atinge o 

pico após uma hora de exposição (SIEGEL, 1980). Se os níveis de 

corticosterona permanecerem elevados poderá ocorrer alterações na 

integridade funcional da mucosa intestinal (HORN et al., 2009) e mudanças no 

metabolismo dos minerais (SIEGEL, 1995) com diminuição na concentração de 

cálcio disponível para a deposição nos ossos (MAHMOUD et al., 1996).  

A regulação do HPA é dada por um mecanismo de “feedback” 

negativo pela corticosterona que atua sobre o hipotálamo, inibindo a liberação 

de CRH, e na adenohipófise inibindo a secreção de ACTH (DUKES, 2006). 
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O CRH também é considerado um potente estimulador da secreção 

do hormônio estimulador da tireoide (TSH). O TSH atuará na glândula tireoide 

para a produção de tiroxina (T4) que será transformada em triiodotironina (T3). 

A síntese e secreção dos hormônios da tireoide é regulada pelos próprios 

hormônios tireoidianos de maneira autorregulatória. Estes eventos ilustram a 

existência do controle interaxial hipotalâmico na liberação de TSH em galinhas 

(DEBONNE et al., 2008). A medida que o estresse por calor persiste, a 

concentração sérica de T3 circulante reduz (YAHAV et al., 1995). 

O estresse por calor também provoca alterações no equilíbrio ácido-

base das aves, pois, os níveis de íons cloro (Cl-) no plasma aumenta e há 

redução na excreção de íons H+ e reabsorção de HCO3
- pelos rins. Estas 

alterações contribuem para a acidificação do sangue em resposta à alcalose 

desencadeada pelo estresse por calor (BORGES et al., 2003). 

Elementos meteorológicos como temperatura e umidade são 

altamente correlacionados ao conforto térmico animal, considerando-se que, 

em temperaturas muito elevadas, o meio mais eficiente de perda de calor para 

as aves é a evaporação (BAÊTA & SOUZA, 1997). Assim, a capacidade da ave 

em eliminar calor na forma de vapor d’água depende da umidade do ar (BAIÃO 

& CANÇADO, 2001). 

A umidade relativa do ar assume importância quando a temperatura 

ambiente atinge valores acima de 25oC, pois as aves não toleram temperaturas 

e umidades altas. Nestas condições ambientais as perdas de calor por 

evaporação são dificultadas, comprometendo o desempenho e a produtividade 

de aves (ABU-DIEYEH, 2006; QUINTERO FILHO et al., 2010). 

Outras respostas fisiológicas são desencadeadas com o objetivo de 

aumentar a dissipação de calor e manter a homeotermia à medida que os 

efeitos do estresse por calor sobre as aves se intensificam. Entre as respostas 

fisiológicas desencadeadas estão o aumento da frequência respiratória 

(MARCHINI et al., 2007), o aumento da temperatura corporal (SILVA et al., 

2003), a diminuição dos níveis séricos de T3 (YAHAV, 1999), o aumento na 

degradação muscular, a piora no crescimento ósseo e da cartilagem 

(ROSALES, 1994), o aumento da refugagem (MACARI & FURLAN, 2001), a 
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piora na uniformidade (ROSALES, 1994) e o aumento no índice de mortalidade 

das aves, principalmente, quando as altas temperaturas do ambiente ocorrem 

próximo à idade de abate (ARJONA et al., 1988).  

Considerando-se que a severidade e a duração do estresse por 

calor foram pouco contabilizados na maioria dos experimentos, resultados 

contraditórios sobre as alterações de desempenho e nas funções fisiológicas 

de aves em hipertermia têm sido reportados. 

 

 

4 EFEITOS DO ESTRESSE POR CALOR NO DESEMPENHO DE FRANGOS 

DE CORTE 

 

Nas últimas décadas, a seleção genética do frango de corte de 

linhagens de crescimento rápido e maior eficiência na conversão alimentar tem 

apresentado progressos significativos, sendo que a produtividade na produção 

avícola quase triplicou nos últimos 10 anos (GRANDIN & DEESING, 1988). As 

mudança mais visíveis observadas no frango de corte moderno comparado aos 

seus antecessores foram o rápido crescimento, aumento no peso corporal, no 

ganho de peso e maior rendimento de peito. Em 2000, um frango de corte aos 

32 dias alcançava peso corporal de 1,82 kg, enquanto que em 1966, eram 

necessários, em media, 60 dias para atingir o mesmo peso e, em 1956, 84 dias 

(HAVENSTEIN et al., 2003a; HAVENSTEIN et al., 2003b).  

Assim, genética e nutrição e outras mudanças no manejo nas 

últimas décadas resultou em frangos de corte que necessitam, 

aproximadamente um terço de tempo e três vezes menos de quantidade de 

ração para alcançar 1,85 kg de peso vivo, sendo o melhoramento genético 

responsável por 85-90% das melhorias ocorridas na taxa de crescimento da 

ave (HAVENSTEIN et al., 2003b). 

Entretanto, o rápido crescimento coincide com desenvolvimento 

desproporcional dos órgãos de sistema cardiovascular e respiratório 

(HAVENSTEIN et al., 2003a), contribuindo para maiores dificuldades das aves 

em lidar com os desafios do estresse por calor (YAHAV et al., 2005), visto que, 
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aves selecionadas para altas taxas de crescimento apresentam maiores taxas 

metabólicas e produzem mais calor endógeno (THIRUVENKADAN et al., 

2011).  

Para avaliar os efeitos das alterações introduzidas pela 

domesticação e seleção genética para melhor desempenho de frangos de corte 

sobre as respostas ao estresse agudo por calor (36oC, durante 3 horas), 

SOLEIMANI et al. (2011) utilizaram aves de três diferentes origens genéticas: a 

Red Jungle Fowl – o ancestral da galinha doméstica (RJF), a vilagge fowl – ave 

de crescimento lento nativa de países tropicais (VF) e frangos de corte de 

linhagem comercial de crescimento rápido (Cobb). Os parâmetros avaliados 

foram a temperatura corporal, a relação heterófilo: linfócito (H:L), a 

concentração de corticosterona plasmática e os níveis de proteínas do choque 

térmico (Hsp70) no cérebro aos 30 dias de idade e quando as aves atingiram 

930g de peso corporal. Os autores relataram maior suscetibilidade da linhagem 

comercial de crescimento rápido, melhorada geneticamente, em relação às 

linhagens não melhoradas (RJF e VF) devido ao aumento na temperatura 

corporal, maiores níveis de Hsp70 no cérebro, maior relação H:L e menor 

concentração de corticosterona plasmática aos 30 dias de idade e com peso 

corporal semelhante. Os autores concluíram que a criação seletiva e o 

melhoramento genético para maior ganho de peso e desenvolvimento resultou 

em alterações na fisiologia das linhagens comerciais atualmente utilizada na 

avicultura comercial e, concomitantemente, em diminuição da capacidade 

destas aves de suportar a temperatura ambiente elevada em comparação com 

as linhagens não melhoradas. Assim, a domesticação e criação seletiva têm 

resultado em indivíduos que são mais suscetíveis ao estresse por calor. 

A diminuição do consumo de alimentos é uma alteração do 

comportamento alimentar que está associada aos mecanismos de produção e 

perda de calor (GONZALES, 2004). Durante o estresse por calor ocorre 

bloqueio no centro do apetite localizado no hipotálamo. Como consequência, 

há redução no consumo de ração pela ave (HAESE & BÜNZEN, 2005; AKŞIT 

et al., 2006). Assim, o consumo de ração de frangos submetidos ao estresse 

por calor é inversamente proporcional ao aumento da temperatura ambiente, 
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em temperaturas variando de 25oC a 31oC do 21o ao 40o dia de idade 

(ESTRADA-PAREJA et al., 2007).  

A medida que o período de estresse persiste, o impacto negativo 

sobre o consumo de ração aumenta. Aves criadas em temperaturas ambientes 

de 32oC reduzem o consumo de ração em 14,7% entre 1 a 21 dias e em 22% 

entre 1 e 49 dias de idade. Portanto, há decréscimo de 2,2% de ração por grau 

centígrado de elevação da temperatura ambiente em relação à temperatura de 

conforto térmico (OLIVEIRA, G. A. et al., 2006).  

Além da extensão do período de estresse, a intensidade das altas 

temperaturas também imprime seus efeitos sobre o consumo de ração. AL-

FATAFTAH & ABU-DIEYEH (2007) mantiveram aves em três temperaturas 

diferentes: 25oC (termoneutralidade), 30ºC e 35ºC. Segundo estes autores, a 

redução do consumo de ração foi de 12,4% para aves mantidas em 30ºC e de 

28% para as mantidas em 35ºC, comparada àquelas mantidas em 

termoneutralidade (25ºC). Assim, a medida que se desafiou as aves à 

temperaturas ambientes maiores, houve maior redução no consumo de ração. 

A diminuição do consumo de ração objetiva amenizar o calor gerado 

pela digestão e metabolismo energético (SIMONS et al., 2003; VELDKAMP et 

al., 2005). Desta forma, não é interessante alimentar as aves durante um 

período em que a produção de calor não possa ser dissipada para que não 

haja aumento na mortalidade (MACARI & FURLAN, 2001). 

A redução do consumo de ração induzida pela temperatura ambiente 

elevada (ABU-DIEYEH, 2006) cria deficiências de muitos, senão, de todos os 

nutrientes essenciais para o desempenho da ave, o que geralmente é tido 

como razão direta da diminuição do crescimento (DONKOH, 1989). 

Ainda que as aves sejam desafiadas na fase inicial de 

desenvolvimento quando precisam de uma fonte de aquecimento até o 15o dia 

de idade (TINOCO, 2001; GRANJA PLANALTO, 2006; ESTRADA-PAREJA et 

al., 2007), há impacto do estresse por calor no peso corporal e no ganho de 

peso. FURLAN et al. (2001) relataram redução no peso corporal e no ganho de 

peso de frangos de corte machos criados em altas temperaturas ambientes (33 
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a 35ºC) durante 24 horas, em câmara climática, do primeiro ao 42o dia de 

idade. 

O aumento na intensidade e duração do estresse por calor também 

provoca respostas negativas mais intensas no ganho de peso. OLIVEIRA 

NETO et al. (2000) relataram ganho de peso 16% menor aos 42 dias de idade 

nas aves mantidas sob estresse por calor (32ºC) durante 24 horas, do 21o ao 

42o dias de idade, em relação às mantidas em conforto térmico (24ºC). 

OLIVEIRA, G. A. et al. (2006) concluíram que aves criadas em 

temperaturas ambientes de 32ºC, durante 24 horas, do primeiro ao 49o dia de 

idade tiveram ganho de peso 13,9% menor devido a diminuição no consumo 

der ração e de energia metabolizável, e pior conversão alimentar comparadas 

às criadas em ambiente de conforto térmico devido ao maior gasto energético 

para dissipar o excesso de calor corporal.  

Já AL-FATAFTAH & ABU-DIEYEH (2007) observaram uma 

diminuição de 18 e 44% no ganho de peso de frangos de corte da linhagem Isa 

Vedette a 30ºC e 35ºC, durante 24 horas, de 4 a 8 semanas de idade, 

respectivamente, e pior conversão alimentar comparadas com as aves 

mantidas em termoneutralidade (25ºC). Estes autores consideram que o menor 

ganho de peso em altas temperatura se deveu à diminuição no consumo de 

ração, digestão ineficiente, metabolismo prejudicado, características genéticas 

das aves e a temperatura per se.  

ESTRADA-PAREJA et al. (2007) relataram um ganho de peso 6,9% 

menor de frangos de corte submetidos ao estresse por calor (31ºC) durante 24 

horas, do 21o ao 40o dia de idade em relação aos criados em 

termoneutralidade (25ºC), porém, sem haver prejuízo na conversão alimentar.  

Entretanto, AKŞIT et al. (2006) encontraram pior conversão 

alimentar de frangos de corte mantidos em temperatura ambiente de 34ºC e 

umidade relativa de 60%, da terceira a sétima  semanas de idade que daqueles 

mantidos em termoneutralidade.  

Assim, os relatos sobre a conversão alimentar em aves submetidas 

a estresse por calor são controversos e as respostas dependem da intensidade 

e duração do agente estressor. 
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Os resultados relatados na literatura sobre a influência do estresse 

por calor sobre o índice de mortalidade de frangos de corte também são 

divergentes, pois foram utilizadas diferentes linhagens e condições ambientais. 

COOPER & WASHBURN (1998) relataram que a mortalidade não foi 

afetada em frangos de corte machos da linhagem Ross submetidos a 

temperatura de 32oC durante 24 horas, no período de 28 a 49 dias de idade. 

Mas, ao avaliarem os efeitos do estresse por calor no desempenho de frangos 

de corte, AL-FATAFTAH & ABU-DIEYEH (2007) observaram que frangos de 

corte da linhagem Isa Vedette criadas a 35ºC da quarta à oitava semana de 

idade tiveram aumento significativo na mortalidade. Segundo ESTRADA-

PAREJA et al. (2007) há aumento de 2,77% na mortalidade em frangos de 

corte machos da linhagem Ross submetidas ao estresse por calor. Segundo 

estes autores, quando as aves não conseguem dissipar e perder calor por 

convecção, condução, radiação e evaporação, mudam seu comportamento e 

começam a ofegar. Se a perda evaporativa de calor for ineficiente há um 

acúmulo de calor corporal. Este acúmulo de calor aumenta a temperatura 

corporal até níveis letais, quando a ave fica prostrada e morre por falência 

cardiovascular e perdas de eletrólitos. 

Durante os meses mais quentes do ano, ou seja, verão, as perdas 

por mortalidade devido ao excesso de calor nos galpões de criação de frangos 

de corte no Brasil podem chegar a 10% do total da produção (ARADAS et al., 

2005).  

A exposição às altas temperaturas ambientais são reconhecidas 

como causadoras de efeitos negativos na eficiência produtiva e no rendimento 

de carne de frangos de corte (OLIVEIRA, G. A. et al., 2006; OLIVEIRA, R. F. M. 

et al., 2006). Também prejudicam o rendimento de cortes nobres, sendo que 

esse efeito negativo é mais acentuado com o aumento da umidade relativa do 

ar (OLIVEIRA, G. A. et al., 2006). Estas alterações ocorrem porque as altas 

temperaturas provocam modificações na retenção de energia, de proteína e de 

gordura no corpo do animal, o que causa mudanças fisiológicas no 

desenvolvimento dos órgãos e da carcaça (BALDWIN et al., 1980). 
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Diferentes respostas fisiológicas podem ocorrer durante o estresse 

por calor e dependem de sua intensidade, severidade e duração, pois, haverá 

maior ou menor liberação de glicocorticoides (GONZALEZ-ESQUERRA & 

LEESON, 2006). Níveis menos severos de estresse (eustresse) podem 

melhorar o estado imune das aves e os índices produtivos. Por outro lado, os 

estresse severo e duradouro (distresse) pioram os índices produtivos, o estado 

sanitário e o bem-estar das aves (QUINTERO FILHO et al., 2010). 

 

 

5 EFEITOS DO ESTRESSE POR CALOR SOBRE A MUCOSA INTESTINAL 

E TECIDO ÓSSEO DE FRANGOS DE CORTE 

 
A mucosa do intestino delgado é formada pelos vilos e estes são 

envoltos pelas criptas que contém as células colunares indiferenciadas ou 

pluripotentes. Estas células migram para a região apical do vilo e se 

diferenciam em células colunares (enterócitos), enteroendócrinas (secretoras 

de hormônios e polipeptídeos), caliciformes (produtoras de muco) as quais 

sofrem contínuos ciclos de renovação (BOLELI et al., 2002). As células de 

Paneth se originam e se desenvolvem na base da cripta e não migram ao longo 

do vilo durante o seu processo de maturação (VAN DER FLIER & CLEVERS, 

2009).  

O desenvolvimento da mucosa intestinal é resultante de dois 

eventos citológicos associados: a renovação celular, dada pela proliferação e 

diferenciação de células localizadas na cripta e ao longo dos vilos (UNI et al., 

1998), e a perda de células por extrusão, que ocorre naturalmente no ápice dos 

vilos (BOLELI et al., 2002; PELICANO et al., 2003) após estas células sofrerem 

apoptose (TAKEUSHI et al., 1999; RENEHAN et al., 2001). Esta migração 

celular demora cerca de 72 horas nos pintos com quatro dias de idade, e 96 

horas nas aves adultas (UNI et al., 1998; GEYRA et al., 2001). Isto representa, 

atualmente, cerca de 10% do tempo de vida para o abate.  

Ao contrário dos mamíferos, a proliferação dos enterócitos no 

intestino delgado no frango de corte acontece na cripta e ao longo dos vilos 

(UNI et al., 1998). No duodeno, a renovação da mucosa é mais rápida, 
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podendo ocorrer em 48 horas (BOLELI & MACARI, 2002). O epitélio da 

mucosa intestinal é coberto por uma camada de muco composto de 

glicoproteínas que são sintetizadas pelas células caliciformes. Este muco atua 

como camada de proteção para a manutenção da integridade do epitélio, 

lubrificação, absorção de nutrientes (GIBSON et al., 1996) e transporte de 

moléculas entre o conteúdo luminal e as células epiteliais durante os processos 

de digestão e absorção de nutrientes da dieta (UNI et al., 1998). Assim, o muco 

é a primeira barreira com a qual os nutrientes têm que interagir e na qual têm 

que difundir para serem absorvidos e ganhar acesso ao sistema circulatório e 

seus órgãos alvo (BANSIL & TURNER, 2006). 

A melhor utilização dos alimentos está diretamente relacionada com 

a integridade do sistema digestório, em especial do intestino delgado, tendo em 

vista que parte dos processos digestivos, bem como a absorção dos nutrientes, 

ocorrem nos enterócitos (SMITH et al., 1990). A integridade funcional da 

células epiteliais da mucosa intestinal depende de processos coordenados 

como a regulação do metabolismo das células epiteliais e da camada de muco. 

Portanto, a interrupção da homeostase intestinal resulta em alterações na 

barreira do muco que protege a mucosa entérica que, com aumento de sua 

permeabilidade, pode resultar em processos inflamatórios e injúria às células 

da mucosa (DHARMANI et al., 2009).  

Uma das principais características que torna o frango de corte tão 

produtivo é a grande capacidade de seu epitélio intestinal em absorver 

nutrientes (OLIVEIRA et al., 2000). Assim, o adequado e rápido ganho de peso 

das aves estão diretamente relacionados com a integridade morfofuncional do 

sistema digestório, em especial do intestino delgado, bem como, com a sua 

nutrição e utilização dos alimentos (FURLAN et al., 2001).  

Estudos sobre a morfologia, morfometria e proliferação celular têm 

sido a base de investigações sobre a manutenção da homeostase de mucosas 

e de sua integridade (POTTEN & BOOTH, 1997), pois, a manutenção da 

integridade morfológica e estrutural da mucosa intestinal é imperativa para que 

a ave possa aumentar o processo de digestão e absorção, e portanto, o 

desempenho pleno do frango de corte. 
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Segundo BOLELI et al. (2002) a capacidade absortiva do intestino 

delgado é proporcional ao número de vilosidades, tamanho do vilo e área de 

superfície disponível para absorção. 

A mucosa do trato digestório tem crescimento contínuo e tem sua 

integridade e maturação afetadas pela presença em si do alimento no lume 

intestinal (BOLELI et al., 2002), por agentes estressores, pela disponibilidade 

de nutrientes, entre outros fatores (MEDDINGS & SWAIN, 2000; FAIRCHILD, 

2002). Alterações na morfologia intestinal são uma das primeiras 

consequências de estresse (COSEN-BINKER et al., 2004) e dependem da 

intensidade e duração do agente estressor. O estresse agudo promove 

diminuição na proliferação dos enterócitos em aves jovens (UNI et al., 2001), 

redução da profundidade das criptas do íleo sem que haja alteração na altura 

das vilosidades e na relação vilo/ cripta (BURKHOLDER et al., 2008). O 

estresse crônico de calor ocasiona diminuição de 19% na altura das vilosidades 

e de 26% no peso do jejuno do intestino (MITCHELL & CARLISLE, 1992). 

Porém, quando as aves foram submetidas ao estresse cíclico por calor (36oC, 

durante 12 horas, do 35o ao 41o dia de idade) não foram observadas alterações 

nas estruturas das vilosidades e criptas, fato que pode ser atribuído à rápida re-

epitelização da mucosa intestinal (QUINTERO FILHO et al., 2010). Com efeito, 

foi demonstrado que a estrutura epitelial é substituída em menos de 36 horas 

após situação de estresse (BURKHOLDER et al., 2008).  

A diminuição na ingestão de ração em consequência do estresse por 

calor, leva à diminuição na proliferação dos enterócitos no intestino delgado, na 

altura do vilo e na profundidade da cripta (THOMPSON & APPLEGATE, 2006) 

o que irá afetar diretamente a capacidade da ave digerir e absorver nutrientes 

necessários para sua manutenção e produção (MACARI & FURLAN, 2001).  

De acordo com SELL et al. (1985), a redução na profundidade da 

cripta e o aumento na secreção de muco pelas células caliciformes pode 

reduzir a capacidade absortiva do intestino. Fatores ambientais que induzam a 

alterações na dinâmica das mucinas têm potencial para afetar a viscosidade, a 

integridade da camada de muco e o transporte de nutrientes (HORN et al., 

2009). Assim, aves estressadas, com desenvolvimento do intestino 
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prejudicado, e ingestão de alimentos diminuída têm seu desempenho 

zootécnico comprometido (BOLELI et al., 2002).  

As condições ambientais de alojamento a que as aves são 

submetidas também podem desencadear problemas locomotores em frangos 

(NÄÄS, 2008). Isso se deve ao fato de que, durante o estresse por calor, o 

balanço eletrolítico está comprometido e isto pode influenciar o 

desenvolvimento ósseo e contribuir para o aumento da incidência de problemas 

de pernas em frangos de corte jovens (PATIENCE, 1990). 

Dentre as enfermidades mais frequentemente associadas a 

problemas de pernas está a discondroplasia tibial (DT) que se desenvolve, 

geralmente, entre a segunda e quinta semana de idade (EUROPEAN 

COMISSION, 2000) em aves de crescimento rápido e mais intensamente nos 

machos (SØRENSEN et al., 2000). É mais comumente encontrada na região 

proximal do tibiotarso, mas há relatos de ocorrência na maioria dos ossos 

longos. Na região proximal do tibiotarso, a lesão é bilateral e de severidade 

semelhante em ambos os membros (FARQUHARSON & JEFFERIES, 2000). 

A DT é caracterizada pela formação de massa de cartilagem 

avascularizada opaca, não calcificada na placa de crescimento epifisária de 

ossos longos, principalmente da tíbia, e que pode se estender até a metáfise 

(COOK et al., 1994; WHITEHEAD, 1997; FARQUHARSON & JEFFERIES, 

2000). O tamanho da lesão pode variar de um pequeno acúmulo focal de 

cartilagem, até uma massa grande que pode abranger toda a extensão da 

placa de crescimento (FARQUHARSON & JEFERRIES, 2000). Nesta lesão, 

não ocorrem hipertrofia, mineralização, invasão vascular e remoção da 

cartilagem da zona hipertrófica, que são processos fisiológicos de 

desenvolvimento e crescimento ósseo normal (WHITEHEAD, 1999).  

O aumento na frequência de problemas de pernas observados em 

frangos de corte atualmente está relacionado também com os genótipos 

modernos de frangos. Com a seleção genética voltada para o alto ganho de 

peso e elevadas taxas de crescimento, tem resultado em aves menos 

resistentes aos efeitos do estresse por calor (SOLEIMANI et al., 2011). Além 

disso, com o rápido ganho de peso, há aumento de cargas sobre ossos e 
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articulações relativamente imaturos, decorrente da grande deposição muscular, 

causando, assim, má formação óssea (problemas de perna) (SOUZA, 2012)  

De acordo com HAVENSTEIN et al. (1994), a incidência da 

discondroplasia tibial nas linhagens de 1957 e 1991 eram de 1,2% e 47,5%, 

respectivamente. Nos últimos anos, as enfermidade de pernas têm sido 

eliminadas das linhagens pedigree. No Reino Unido, a incidência diminuiu em 

seis anos (1994-2000) de 3% a 1,87%, devido, principalmente, à seleção 

genética (THIRUVENKADAN et al., 2011). 

Apesar do grande número de pesquisas, a etiologia da 

discondroplasia ainda não foi esclarecida. Devido à grande diversidade de 

causas da DT e da ausência de fator comum que liga todos os agentes 

causadores, é possível que alguns mecanismos possam existir que resultem 

no acúmulo de condrócitos pré-hipertróficos e na formação da massa 

cartilaginosa que caracteriza a DT. Esta doença pode ser causada por 

múltiplos fatores, mas o crescimento rápido e o desequilíbrio eletrolítico (cátion/ 

ânion) são as causas primárias (JULIAN, 2005).  

Há que se ressaltar que o estresse por calor provoca importantes 

alterações no balanço eletrolítico das aves (BORGES et al., 2003; 2004). 

Durante o estresse por calor, as aves aumentam a frequência respiratória para 

diminuir a temperatura corporal (MARCHINI et al., 2007; OGUNTUNJI & 

ALABI, 2010). A ofegação resulta em desequilíbrio ácido-base e em alcalose 

respiratória pela eliminação acentuada de CO2 e redução de pCO2 (BORGES 

et al., 2004). Em estudos realizados por MUJAHID et al. (2009) foi 

demonstrado que os níveis de cálcio no plasma, de pCO2 sanguíneo e de 

HCO-
3 em frangos de corte submetidos a 34oC diminuem após 6, 12 e 18 horas 

de exposição, respectivamente, durante a ofegação. A redução da atividade da 

anidrase carbônica HCO-
3 resulta na diminuição de bicarbonatos e carbonatos 

(BALNAVE et al., 1989) disponíveis para a deposição nos ossos (MAHMOUD 

et al., 1996). Para compensar este distúrbio, o organismo responde com a 

acidose metabólica (BORGES et al., 2004). 

De acordo com SIMONS et al. (1987), as aves em acidose 

metabólica apresentam maior incidência de problemas de pernas que as aves 
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em equilíbrio metabólico. Porém, o mecanismo exato da influência do equilíbrio 

ácido-base sobre a calcificação do osso ainda não está bem definido. 

GONZALES & MENDONÇA JR (2006) sugerem que, durante o 

estado de acidose metabólica há redução na conversão da vitamina D3 na sua 

forma biologicamente ativa, o 1,25-diidroxicolecalciferol por hidroxilação, 

podendo ocorrer uma influência na mineralização dos ossos (SAUVER & 

MONGIN, 1974). A vitamina D3 age no intestino estimulando a absorção de 

cálcio; no osso aumenta o recrutamento de osteoclastos, estimula a síntese de 

proteínas pelos osteoblastos e participa na mineralização da matriz 

(FERNANDES, 2005). 

Segundo BUSHINSKY & SESSLER (1992), na alcalose respiratória 

há maior complexação do cálcio pelas proteínas do sangue, com consequente 

redução do cálcio livre ionizado, tornando-o insuficiente ou indisponível para 

deposição óssea.  

Em estudo de SAHIN et al. (2006), foi demonstrado que a exposição 

de codornas japonesas (Coturnix coturnux japonica) ao estresse cíclico por 

calor (34oC, de 9h00m às 17h00m, do 10o ao 42o dia de idade) reduziu as 

concentrações de cálcio, de fósforo, de magnésio e de manganês na tíbia 

devido à maior excreção destes minerais, o que prejudicou a mineralização 

óssea.  

De acordo com VARGAS et al. (2004), entre os minerais utilizados 

pelas aves, o cálcio e o fósforo são essenciais para formação óssea uma vez 

que 98% do cálcio total do organismo e 80% do fósforo estão presentes nos 

ossos (AMOROSO, 2009). Com a redução do cálcio livre ionizado, o processo 

de calcificação pode ser prejudicado, favorecendo o aumento da área da zona 

hipertrófica, visto a deficiente calcificação dos condrócitos que permaneceriam 

pré-hipertróficos, resultando em acúmulo de massa cartilaginosa não 

calcificada nessa área, caracterizando a DT. 

A DT é uma das principais anomalias associadas às causas de 

dificuldades de locomoção em frangos de corte (ALMEIDA PAZ, 2008a). Uma 

das consequências mais importantes da dificuldade locomotora é a limitação de 

movimentação da ave que tem seu acesso à comida e água comprometido. 
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Portanto, passa fome e sede e, consequentemente, não ganha peso 

adequadamente. Tal fato poderá intensificar e prejudicar ainda mais o 

desenvolvimento intestinal das aves, o que refletirá em um desempenho 

comprometido (ALMEIDA PAZ, 2008b). 

A maioria dos estudos sobre os efeitos do estresse por calor sobre 

as aves têm sido conduzida em câmaras climáticas com temperaturas 

ambientes elevadas e constantes (OLIVEIRA NETO et al., 2000; FURLAN et 

al., 2001; ROSA et al., 2007). Entretanto, no Brasil, sob condições naturais, a 

temperatura ambiente não é constante. Existem variações diurnas na 

temperatura do ar e esta, geralmente, aumenta rapidamente após as 8h00m 

horas tendo o pico entre 12h00m e 15h00m e, a partir deste horário, decresce 

e se estabiliza às 21h00m (SILVA & COSTA, 2000). 

Considerando-se que ainda há poucos relatos sobre a duração, 

período de desafio e efeitos do estresse cíclico por calor no desempenho das 

aves, no desenvolvimento das vilosidades intestinais, na dinâmica de 

desenvolvimento e proliferação celular da mucosa do intestino delgado de 

frangos de corte, bem como de suas consequências na integridade óssea, há 

necessidade de investigação sobre tais aspectos. 

 

 

6. OBJETIVO 

 
Objetivou-se investigar os efeitos de estresse cíclico por calor 

durante uma hora por dia sobre o desempenho, rendimento de carcaça, 

vísceras comestíveis e alterações ósseas e intestinais de frangos de corte 

machos, da linhagem CobbAvian48TM alojados em galpão experimental com 

sistema convencional de ventilação e nebulização desafiados entre 16 a 21, 22 

a 42 e 16 a 42 dias de idade. 
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CAPÍTULO 2 – DESEMPENHO, RENDIMENTO DE CARCAÇA, DE CORTES 

NOBRES E DE VÍSCERAS COMESTÍVEIS DE FRANGOS DE CORTE 

MACHOS SUBMETIDOS AO ESTRESSE CÍCLICO POR CALOR 

 

RESUMO 
 

Avaliaram-se os efeitos do estresse cíclico por calor durante uma hora sobre o 
desempenho, rendimento de carcaça, de cortes nobres e de vísceras 
comestíveis de frango de corte. Foram alojados 840 pintos de corte machos, 
CobbAvian48TM com um dia de idade em galpão experimental com sistema de 
ventilação convencional e nebulizadores. As aves foram divididas em 
delineamento inteiramente casualizado em quatro tratamentos: criados em 
condições naturais de temperatura e umidade relativa do primeiro ao 42o dia de 
idade (controle), ou estressado por calor de 12h00m às 13h00m do 16o ao 21o 
dia, do 22o ao 42o dia e do 16o ao 42o dia, com seis repetições, contendo 35 
aves cada. No 42o dia, os dados de desempenho foram calculados e seis aves 
de cada ambiente com peso corporal próximo ao peso médio de cada repetição 
foram escolhidas para obter dados de rendimento de carcaça, de corte e de 
vísceras comestíveis. Os dados mostraram que o estresse cíclico por calor 
durante uma hora alterou o peso do peito sem osso com as menores médias 
observadas nas aves desafiadas do 16o ao 42o dia e as maiores nas aves 
mantidas em condições naturais de temperatura e umidade relativa. As aves 
submetidas ao estresse cíclico por calor durante uma hora, do 16o ao 42o dias 
sofreram prejuízo ao peso de peito. Estresse cíclico por calor durante uma hora 
por períodos curtos, de 16 a 21 dias, não causa prejuízos ao desempenho. 
 
 
 
Palavras-chave: ambiência, ave, estresse térmico, índices zootécnicos 
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CHAPTER 2 – PERFORMANCE AND CARCASS TRAITS YIELDS OF MALE 

BROILERS SUBMITTED TO CYCLIC HEAT STRESS 

 

ABSTRACT 

 
This study aimed to investigate the effects of cyclic heat stress, during one hour 
on performance, carcass yield and parts of broilers housed in an experimental 
house with conventional ventilation and fogging system. A total of 840 day old 
CobbAvian48TM male chicks were housed on the first day of age. The birds 
were randomly allocated into four treatments: natural conditions of temperature 
and relative humidity from the first to the 42nd day of age (control), heat stressed 
by infrared heaters from 12:00 to 1:00 p.m. from the 16th to 21st day, from the 
22nd to 42nd day and from the 16th to the 42nd day, with six replicates, and 35 
broilers in each one. On the 42nd day, performance data were calculated and six 
birds with body weight within the average of each replication were chosen for 
carcass, cuts and edible viscera yield evaluation. Data showed that the cyclic 
heat stress during one hour has not impaired birds performance but the average 
weight of boneless breast was the lowest in broilers challenged from the 16th to 
the 42nd day and the highest in broilers in control group. Cyclic heat stress 
during one hour adversely affects the breast weight when it occurs from 16 to 
42 days. Cyclic heat stress for one hour during a short periods from 16 to 21 
days, does not impair performance and carcass characteristics. 
 
 
 
Keywords: ambience, bird, thermal stress, performance indexes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conforto térmico dificilmente é obtido nas condições de clima 

brasileiro que, durante quase o ano todo, apresenta altas temperatura e 

umidade relativa (TINÔCO, 1996). Estes são os principais fatores ambientais 

que induzem à mudanças na homeostase da ave (LIN et al., 1996, YAHAV et 

al., 2004) e que causam estresse por calor, influenciando negativamente o 

crescimento, o desenvolvimento (MAZZI et al., 2002) e o desempenho do 

frango de corte (BORGES et al., 2003), o que reflete em prejuízo econômico 

para a atividade.  

A exposição às altas temperaturas ambientais é reconhecida como 

causadora de efeitos negativos no rendimento de carcaça (OLIVEIRA, G. A. et 

al., 2006; OLIVEIRA, R. F. M. et al., 2006) e de cortes nobres (OLIVEIRA, R. F. 

M et al., 2006) de frangos.  Estas perdas ocorrem porque as altas temperaturas 

modificam a retenção de energia, a deposição de proteínas e de gorduras na 

carcaça e o desenvolvimento das vísceras (BALDWIN et al., 1980).  

Assim, é relevante que as aves sejam alojadas sob condições 

ambientais de termoneutralidade, tornando possível o balanço térmico, para 

que as aves revelem seu maior potencial genético de desempenho.  

Diferentes respostas fisiológicas podem ocorrer durante o estresse 

por calor e dependem de sua intensidade, severidade e duração (GONZALEZ-

ESQUERRA & LEESON, 2006). Segundo AL-FATAFTAH & ABU-DIEYEH 

(2007), a diminuição do consumo de ração pode variar de 12,4% a 28% em 

aves mantidas em temperaturas de 30 a 35oC, respectivamente. Este autores 

ainda relataram diminuição de 18 e 44% no ganho de peso em aves criadas a 

30 e 35oC, respectivamente. 

A maioria dos estudos sobre os efeitos do estresse por calor sobre o 

desempenho das aves têm sido conduzida em câmaras climáticas e com 

temperaturas ambientes elevadas e constantes (OLIVEIRA NETO et al., 2000; 

FURLAN et al., 2001; ROSA et al., 2007). Entretanto, no Brasil, sob condições 

naturais, a temperatura ambiente não é constante. Existem variações diurnas 

na temperatura do ar e esta aumenta rapidamente após as 8h00m tendo o pico 
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entre 12h00m e 15h00m, e a partir deste horário a temperatura decresce e se 

estabiliza às 21h00m (SILVA & COSTA, 2000).  

YANAGI et al. (2001) consideraram que o tempo de exposição ao 

estresse por calor durante 50 minutos é suficiente para que as aves 

desencadeiem alterações nas respostas termorregulatórias, como a 

hipertermia. Além disso, SILVA et al. (2007) que relataram aumento de 

parâmetros fisiológicos como temperatura corporal e frequência respiratória em 

frangos de corte aos 42 dias após 30 minutos de exposição às altas 

temperaturas e umidade relativa. 

Portanto, há necessidade de investigação dos efeitos das altas 

temperaturas em galpões convencionais sobre o desempenho das aves. Além 

disso, a duração e período de desafio a que as aves são submetidas ao 

estresse por calor foram pouco consideradas nas investigações. 

Assim, objetivou-se avaliar os efeitos do estresse cíclico por calor 

durante uma hora em diferentes períodos de desafio, sobre o desempenho 

zootécnico e rendimento de carcaça, de cortes nobre e de vísceras comestíveis  

de frangos de corte machos da linhagem CobbAvian48TM criados em galpão 

experimental com sistemas de ventilação convencional  e nebulização. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Local e animais 

 

Todos os procedimentos neste estudo foram realizados em acordo 

com Protocolo Registro CEUA/ UFU 024/10 aprovado pelo Comitê de Ética na 

Utilização de Animais da Universidade Federal de Uberlândia (Anexo 1). 

O experimento foi conduzido de março a abril de 2010 no Galpão de 

Experimentação da Fazenda Experimental do Glória da Universidade Federal 

de Uberlândia, Uberlândia, Minas Gerais. Este galpão foi construído em 

alvenaria e estrutura metálica, com cobertura de telha de fibrocimento, piso 
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concretado, paredes teladas, cortinas laterais duplas (interna e externa), 

forrado com tecido plástico, nebulizadores e ventiladores (Figura 1). 

 

 

FIGURA 1 – Galpão de Experimentação da Fazenda Experimental do Glória 
da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Minas 
Gerais. 

 

O galpão foi dividido em quatro seções (Figura 2) medindo cada uma 

5,60 m de largura X 10,20 m comprimento X 2,80 m de altura, separadas por 

cortinas plásticas duplas (lona dupla face preto e branco) dispostas na largura 

do galpão. Assim, equalizou-se quatro ambientes térmicos: um para frangos de 

corte machos criados em condições naturais de temperatura e umidade do 

primeiro ao 42o dia de idade, outros três para os estressados por calor de 

12h00m às 13h00m do 16o ao 21o dia; do 22o ao 42o dia e do 16o ao 42o dia 

por meio de campânulas de infravermelho instaladas a 1,80 m de altura do piso 

do galinheiro e a 2,40 m dos boxes. Portanto, o período experimental iniciou-se 

no 16o dia de idade quando as aves mantidas em condições naturais de 

temperatura e umidade relativa (grupo controle) apresentavam peso corporal 

médio de 464,0 ± 9g; as do grupo submetido ao estresse cíclico por calor de 16 

a 21, de 22 a 42 e 16 a 42 dias, peso corporal médio de 467,7 ± 9g, 453,0 ± 9g 

e 453,0 ± 9g, respectivamente. 
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FIGURA 2 – Galpão de Experimentação da Fazenda Experimental do 
Glória da Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia, Minas Gerais dividido em quatro ambientes 
por meio de lonas plásticas (setas) e seus respectivos 
boxes (B). 

 

 

Durante os períodos de aquecimento artificial (de 12h00m às 

13h00m) a partir do 16o dia, os ventiladores foram mantidos ligados para 

garantir aeração do ambiente. 

Cada ambiente foi composto por seis boxes equipados com dois 

bebedouros, um infantil automático e outro pendular, um comedouro tubular e 

para cada quatro boxes havia uma campânula de infravermelho.  

Os 840 pintos de corte machos da linhagem CobbAvian48TM com um 

dia de idade foram distribuídos aleatoriamente em cada boxe na densidade de 

10,9 aves por metro quadrado. Estes foram adquiridos de incubatório comercial 

localizada em Uberlândia, Minas Gerais oriundos de matrizes de mesmo lote e 

incubados na mesma máquina nas mesmas condições. As aves foram 

mantidas em condições naturais de temperatura e umidade relativa do primeiro 

ao 15o dia de idade (período pré-experimental) de acordo com o manual da 

linhagem (GRANJA PLANALTO, 2006). No incubatório, foram vacinadas contra 

Marek e Gumboro e no 13o dia receberam na água a vacina contra Gumboro 

vírus vivo atenuado, amostra Lukert intermediária. 
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2.2 Ambiente térmico 

 

Para caracterização do ambiente térmico (Figura 3) de cada grupo 

de aves desafiadas em diferentes idades (16-21, 22-42 e 16-42 dias), 

temperatura (Ta) e umidade relativa do ar (UR) foram monitoradas diariamente 

às 10h00m e 17h00m com psicrômetro (Incotherm®) instalado em cada 

ambiente a 30 cm da cama do aviário (Figura 4) e médias e desvios padrão de 

temperatura e umidade relativa foram calculados nos períodos de 16-21, 22-28, 

29-35 e 36-42 dias de idade e comparadas com a temperatura máxima (Ta s 

manual) e mínima (Ta i manual) recomendada pelo padrão da linhagem 

(GRANJA PLANALTO, 2006), de acordo com a umidade relativa, para 

proporcionar conforto térmico às aves, nestas fases de criação (dias). 

 

 

 
FIGURA 3 – Médias semanais e desvios-padrão de temperaturas de bulbo 

seco (Ta) (oC) e umidade relativa (UR) (%) de 13h00m às 
12h00m do dia seguinte, dos tratamentos: mantidos em 
condições naturais de temperatura e umidade (Ta controle) e 
submetidos ao estresse cíclico por calor durante uma hora nas 
seguintes idades de desafio: 16o ao 21o (Ta 16-21 d), 22o ao 42o 
(Ta 22-42 d) e 16o ao 42o dias (Ta 16-42 d) de idade e 
temperaturas inferiores (Ta i manual) e superiores (Ta s manual) 
de conforto térmico sugeridas pelo padrão da linhagem em cada 
idade de criação (dias). 
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FIGURA 4 – Psicrômetro (círculo) instalado 

nos boxes a 30 cm da cama 
do galinheiro. 

 
 

Os ambientes foram pré-aquecidos por meio de campânulas de 

infravermelho durante 10 minutos antes do início do período de uma hora de 

desafio para atingir as temperaturas de estresse por calor, ou seja, acima de 

36oC. Durante o estresse por calor, a temperatura ambiente (Ta) e a umidade 

relativa (UR) foram monitoradas a cada 10 minutos pelo Medidor de Estresse 

Térmico digital portátil modelo TGD-200 Instrutherm® (Figura 5) para 

caracterização do ambiente térmico e, médias e desvios padrão da temperatura 

ambiente (Ta) e da umidade relativa (UR) foram calculados (Figura 6) nos 

períodos de 16 a 21, 22 a 28, 29 a 35 e 36 a 42 dias de idade para cada grupo, 

desafiados em diferentes idade (16-21, 22-42 e 16-42 dias) e comparadas à 

temperatura máxima (Ta s manual) e mínima (Ta i manual) de conforto térmico 

recomendada pelo padrão da linhagem. 

Ao término do período de estresse por calor, as cortinas eram 

abertas para atingir a temperatura e umidade das condições naturais em 10 

minutos, e quando necessário, ventiladores e nebulizadores eram acionados 

para obter condições de conforto térmico. 
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FIGURA 5 – Medidor de estresse térmico 
digital portátil utilizado para 
monitorar temperatura de 
bulbo seco e de bulbo úmido 
durante o estresse por calor. 

 

 

 

 
FIGURA 6 – Médias e desvios-padrão de temperatura de bulbo seco (Ta) (oC) 

e umidade relativa (%) durante o estresse por calor nos 
ambientes: condições naturais de temperatura e umidade (Ta 
controle), estresse por calor durante uma hora do 16o ao 21o (Ta 
16-21 d), do 22o ao 42o (Ta 22-42 d) e do 16o ao 42o (Ta 16-42 d) 
dias de idade e temperaturas inferiores (Ta i manual) e superiores 
(Ta s manual) de conforto térmico sugeridas pelo padrão da 
linhagem em cada idade de criação (dias). 
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2.3 Manejo experimental 

 

Todas as aves receberam ração formulada de acordo com níveis 

nutricionais recomendados por ROSTAGNO et al. (2005) e produzidas à base 

de sorgo, farelo de soja, óleo degomado de soja, fosfato bicálcico, calcário, 

cloreto de sódio, suplemento vitamínico e mineral e aditivos comerciais. As 

análises bromatológicas das matérias-primas foram feitas para verificar a 

composição dos ingredientes de (Tabela 1) acordo com o Compêndio Brasileiro 

de Alimentação Animal (SINDICATO NACIONAL - SINDIRAÇÕES, 2005). O 

programa alimentar compreendeu quatro fases: ração pré-inicial (1 a 7 dias), 

inicial (8 a 21 dias), engorda (22 a 33 dias) e abate (34 a 42 dias).  

As aves receberam ração e água potável à vontade (3-5 mg/ mL de 

cloro) durante o período experimental. O programa de luz utilizado foi: 1 a 7 

dias, 2 horas de escuro; 8 a 21 dias, 4 horas de escuro; 22 a 42 dias, 2 horas 

de escuro, conforme GRANJA PLANALTO (2006). Durante o período de 

estresse por calor, água e ração foram suprimidas para todas as aves. 
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TABELA 1 – Composição percentual e valores nutricionais calculados dos 
ingredientes da dieta oferecida aos frangos de corte machos da 
linhagem CobbAvian48TM de acordo com a idade. 

Ingredientes 1 a 7 dias 8 a 21 dias 22 a 33 dias 34 a 42 dias 

Sorgo 8,8 56,4 57,0 59,5 61,6 
Farelo de soja 46,5% 35,4 33,8 30,4 28,5 
Óleo degomado de soja  3,6 5,1 6,3 6,7 
Fosfato bicálcico 1,9 1,8 1,7 1,1 
Calcário 0,8 0,8 0,7 0,7 
Sal comum 0,4 0,4 0,4 0,4 
L-Lisina HCL 0,43 0,25 0,25 0,26 
DL-Metionina 0,24 0,14 0,13 0,28 
L-Treonina 0,17 0,08 0,07 0,07 
Aditivos nutricionais e 
zootécnicos* 

0,4 0,4 - - 

Aditivos nutricionais e 
zootécnicos** 

- - 0,4 - 

Aditivos nutricionais e 
zootécnicos*** 

- - - 0,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 

Energia metabolizável 
(kcal/kg) 

2950 3050 3150 3200 

Proteína bruta (%) 22,11 21,14 19,73 19,16 
Fibra bruta (%) 3,25 3,37 3,44 3,47 
Extrato etéreo (%) 2,85 3,63 5,74 4,01 
Lisina digestível (%) 1,36 1,19 1,10 1,06 
Metionina+cistina 
digestível (%) 

0,97 0,85 0,79 0,77 

Treonina digestível (%) 0,88 0,78 0,71 0,69 
Triptofano digestível (%) 0,25 0,24 0,22 0,21 
Cálcio (%) 0,94 0,95 0,94 0,93 
Fósforo total (%) 0,66 0,62 0,66 0,64 
Sódio (%) 0,22 0,22 0,22 0,19 
Número de Mongin 
(mEq/kg) 

227,94 220,67 205,67 198,20 

*Aditivos nutricionais e zootécnicos para frangos de corte utilizados de 1 a 21 dias – 
Composição por quilo de ração: Vit A 11.000UI; D3 2.000UI; E 16mg; Ácido Fólico 400µg; 
Pantotenato de cálcio 10mg; Biotina 60 µg; Niacina 35mg; Piridoxina 2mg; Riboflavina 4,5mg; 
Tiamina 1,2mg; B12 16µg; K 1,5mg; Se 250µg; Colina 249mg; Metionina 1,6g; Promotor 
384mg; Coccidiostático (Narasin/ Nicarbazina 40-40) 375mg; Antioxidante 120mg; Cu 9mg; Zn 
60mg; I 1mg; Fe 30mg; Mn 60mg. ** Aditivos nutricionais e zootécnicos para frangos de corte 
utilizados de 22 a 33 dias – Composição por quilo de ração: Vit A 9.000UI; D3 1.600UI; E 
14mg; Ácido Fólico 300µg; Pantotenato de cálcio 9mg; Biotina 50µg; Niacina 30mg; Piridoxina 
1,8mg; Riboflavina 4mg; Tiamina 1mg; B12 12µg; K3 1,5mg; Se 250µg; Colina 219mg; 
Metionina 154g; Promotor 385mg; Coccidiostático (Salinomicina) 550mg; Antioxidante 120mg; 
Cu 9mg; Zn 60mg; I 1mg; Fe 30mg;  Mn 60mg. *** Aditivos nutricionais e zootécnicos para 
frangos de corte utilizado de 34 a 42 dias – Composição por quilo de ração: Vit A 2.700UI; D3 
450UI; E 4,5mg; Pantotenato de cálcio 3,6mg; Biotina 13,5µg; Niacina 4,5mg; Piridoxina 360µg; 
Riboflavina 900µg; Tiamina 270µg; B12 2,7µg; K3 450µg; Se 180µg; Colina 130mg; Metionina 
906mg; Antioxidante 120mg; Cu 9mg; Zn 60mg; I 1mg; Fe 30mg; Mn 60mg. 
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2.4 Variáveis avaliadas 

 

2.4.1 Desempenho 

 

No primeiro e 42o dia de idade todas as aves foram pesadas em 

balança digital com precisão de 0,01g Shimadzu BL3200H® e balança digital 

Balmak®, respectivamente, para obtenção do peso médio inicial e final, ganho 

de peso e ganho médio diário das aves de cada boxe.  

O consumo de ração foi calculado considerando-se a quantidade de 

ração fornecida e as sobras nos comedouros e depois calculou-se o consumo 

médio diário. A conversão alimentar foi calculada pela relação entre o consumo 

de ração e o ganho de peso das aves. O cálculo de consumo de ração e da 

conversão alimentar levou em consideração o peso das aves mortas de acordo 

com SAKOMURA & ROSTAGNO (2007).  

A viabilidade, em porcentagem, foi calculada pela diferença entre o 

número de aves no início do experimento e a mortalidade que foi anotada 

diariamente.  

O índice de eficiência produtiva foi calculado pela fórmula: 

 

     100 CAVIGPDIEP  

em que:  

IEP = índice de eficiência produtiva 

GPD =  ganho de peso diário em quilogramas 

VI = viabilidade em porcentagem 

CA = conversão alimentar 

 

 

2.4.2 Rendimento de carcaça 

 

Para avaliar os pesos absoluto e relativo das carcaças, de cortes 

(peito, coxa e sobrecoxa, coxinha e asa, filezinho) e de vísceras comestíveis 

(moela, fígado, coração), aos 42 dias de idade todas as aves de cada boxe 
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foram pesadas e calculado o peso médio. Depois foram retirados 24 frangos, 

seis por tratamento (uma ave por boxe, cada constituiu uma unidade 

experimental) com peso vivo próximo do peso médio de cada boxe (±5%). Em 

seguida foram mantidos em boxes sem ração para jejum de ração de oito horas 

e jejum hídrico de quatro horas para esvaziamento do trato digestório. Após, 

foram submetidos a eutanásia por deslocamento cervical seguidos de sangria. 

A seguir, foram imersas em água aquecida (55oC) para escaldagem, 

depenagem e evisceração manuais. Após, sem passar pelo chiller, as carcaças 

depenadas e com pés, cabeça, pescoço e evisceradas foram pesadas e o 

rendimento de carcaça calculado em relação ao peso vivo. Retiraram-se pés, 

cabeças e pescoços para cálculo de peso absoluto e relativo da carcaça sem 

pés, cabeças e pescoço. Posteriormente, as carcaças foram cortadas para 

determinação dos pesos absoluto e relativo de peito com e sem osso, pernas 

(comumente denominadas coxa e sobrecoxa) asas, filezinho (m. Pectoralis 

minor), coração, fígado e moela.  

 

 

2.5 Delineamento experimental 

 

No primeiro dia de idade as aves foram distribuídas em 

delineamento inteiramente ao acaso em quatro tratamentos: condições naturais 

de temperatura e umidade relativa (controle); submetidas ao estresse cíclico 

por calor de 12h00m às 13h00m do 16o ao 21o; do 22o ao 42o e do 16o ao 42o 

dias de idade, com seis repetições (boxes) sendo a unidade experimental 

representada pelo boxe contendo 35 aves cada para obtenção dos dados de 

desempenho no 42o dia de idade, e para os dados de rendimento de carcaça 

foram escolhidas, no 42o dia, seis aves de cada tratamento, sendo uma de 

cada boxe, com peso próximo (±5%) ao peso médio das aves de cada boxe, 

constituindo cada ave, uma unidade experimental. 
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2.6 Análise estatística 

 

Os dados de ganho de peso médio diário, consumo de ração, 

consumo médio diário de ração, conversão alimentar, viabilidade, IEP e 

rendimento de carcaça apresentaram normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e 

os de peso vivo, ganho de peso pelo teste de Kolmogorov-Smirmov. Em 

seguida, foi realizada análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% pelo programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2000). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Desempenho 

 

O estresse cíclico por calor durante uma hora nas diferentes idades 

de desafio não influenciou (P>0,05) o desempenho de frangos de corte machos 

da linhagem CobbAvian48TM do primeiro ao 42o dia (Tabela 2). 

O fato do estresse cíclico por calor durante uma hora não ter 

causado efeitos negativos no desempenho das aves pode ser parcialmente 

explicado por alguns fatores.  

Após o período de estresse, as aves foram mantidas em condições 

naturais de temperatura e umidade relativa em associação com o acionamento 

de ventiladores e nebulizadores para proporcionar um ambiente de conforto 

térmico. Além disso, ao final do dia e durante a noite, as condições ambientais 

eram mais confortáveis para os frangos, favorecendo a ingestão de alimento 

pelas aves.  

A capacidade das aves em dissipar calor durante o período mais 

fresco do dia constitui-se em uma das principais diferenças entre as 

temperaturas constantemente altas e as que ocorrem em ciclos (LEONE et al., 

2001; RIBEIRO et al., 2001). Quando as aves são mantidas sob estresse 

constante por calor, não conseguem restabelecer a homeotermia e, portanto, 

têm seu desempenho prejudicado (DIONELLO et al., 2002; ABU-DIEYEH, 
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2006; OLIVEIRA, G. A. et al., 2006). Apesar de ser tempo suficiente para haver 

alterações fisiológicas como temperatura corporal e frequência respiratória 

(YANAGI et al., 2001; SILVA et al., 2007), as temperaturas cíclicas elevadas 

durante uma hora às quais os frangos de corte machos foram submetidos no 

presente estudo, não foram suficientemente severas e prolongadas para 

causar impactos negativos no desempenho. 

 

TABELA 2 – Desempenho dos frangos de corte machos da linhagem 
CobbAvian48TM aos 42 dias criados em condições naturais de 
temperatura e umidade relativa de 1 a 42 dias (controle) e 
submetidos ao estresse cíclico por calor durante uma hora do 
16o ao 21o, do 22o ao 42o e do 16o ao 42o dias de idade. 

 
Idades de desafio (dias) 

CV 
(%) 

Valor 
P 

controle 16 a 21 22 a 42 16 a 42 

Peso vivo (g) 2.829 2.867 2.806 2.861 2,64 0,479 

Ganho de peso (g) 2.781 2.820 2.759 2.812 2,69 0,481 

Ganho médio diário 
(g) 

66,22 67,13 65,69 66,96 2,69 0,484 

Consumo de ração 
(g) 

4.725 4.706 4.713 4.687 2,82 0,965 

Consumo médio 
diário (g) 

112,5 112,0 112,2 111,6 2,82 0,965 

Conversão alimentar 1,69 1,66 1,71 1,66 2,15 0,134 

Viabilidade (%) 98,57 97,69 96,72 98,09 2,09 0,468 

*IEP 390,7 399,6 378,1 401,3 3,74 0,050 

Letras minúsculas distintas nas linhas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). IEP: índice 
de eficiência produtiva 

 

O programa de luz adotado permitiu o acesso à ração e água 

durante a noite, propiciando a recuperação dos efeitos do estresse por calor 

sofrido durante uma hora do período diurno. Assim, as aves mantiveram o 

mesmo consumo de ração e ganho de peso que as aves mantidas em 

condições naturais de temperatura e umidade o que pode ter contribuído para 

que conversão alimentar e viabilidade fossem semelhantes às obtidas pelas 

aves controle.  
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Deve-se considerar também que as diferenças térmicas médias 

obtidas entre o período de estresse (12h00m às 13h00m) e as encontradas 

quando as aves foram mantidas em condições naturais de temperatura e 

umidade relativa (13h00m às 12h00m do dia seguinte) foram em média de 

10,13oC (Figura 4). Segundo DONALD (1997), as aves são capazes de 

suportar temperaturas diurnas mais altas quando a diferença térmica entre o 

dia e a noite é de, pelo menos, 10oC. Isto porque, durante a noite, o corpo da 

ave pode dissipar o excesso de calor acumulado durante o dia. Se a 

temperatura não baixar o suficiente durante a noite, as aves não dissiparão o 

calor acumulado durante o dia, o que poderá afetar o desempenho e aumentar 

mortalidade (LARA & BAIÃO, 2005).  

Os resultados obtidos neste experimento corroboram aqueles 

encontrados por AKŞIT et al. (2006) que não encontraram efeito do estresse 

cíclico por calor (28oC de 10h00m às 17h00m e 22oC de 17h00m às 10h00m, 

da terceira a sétima semana de idade) no peso corporal e no consumo de 

ração de frangos de corte comparados aos mantidos em conforto térmico.  

Entretanto, os resultados de ganho de peso, conversão alimentar e 

mortalidade divergem dos encontrados por QUINTERO FILHO et al. (2010) que 

relataram piora nestes parâmetros em frangos de corte submetidos a estresse 

cíclico por calor (36oC, durante 10 horas diárias, do 35o ao 42o dia de idade). 

Também divergiram de SALABI et al. (2011) que relataram menores consumo 

de ração e ganho de peso e pior conversão alimentar em frangos de corte 

submetidos ao estresse cíclico por calor (37oC durante seis horas e 45% 

umidade relativa) da terceira à sétima semana de idade. Estas diferenças 

podem ser justificadas pelas diferenças de metodologia utilizada pelos autores 

citados como maior duração do estresse por calor e utilização de câmaras 

climáticas na condução dos experimentos. Assim, é importante considerar a 

duração e a intensidade do estresse de calor. 

Há que se considerar ainda que elevados índices de mortalidade 

ocorrem quando a temperatura ambiente excede 38oC (HURWITZ et al., 1980). 

Neste experimento, a maior temperatura média durante o estresse foi de 

36,8oC durante uma hora que foi observada a partir de 28 dias na aves 



 46 

desafiadas do 16o ao 42o dia de idade (Figura 2). Mesmo em temperatura mais 

desafiadoras que as utilizadas neste experimento, ALTAN et al. (2000) 

relataram que a viabilidade de frangos de linhagem de desenvolvimento rápido 

submetidos a 38oC, durante 24 horas do primeiro ao 35o dia de idade, não foi 

comprometida. 

Deve-se ressaltar que diferenças nas condições ambientais, na 

idade em que as aves vivenciaram o estresse térmico ou a própria variação 

individual entre as aves nos diferentes estudos conduzidos pode explicar as 

diferentes respostas encontradas na literatura. Além disso, a maioria dos 

estudos sobre os efeitos do estresse por calor no desempenho de frangos de 

corte foram conduzidos em câmaras climáticas cujas condições de temperatura 

e umidade relativa do ar diferem das condições naturais de criação obtidas em 

galpões abertos, conforme consideram MAY & LOTT (2000). 

 

 

3.2 Rendimento de carcaça, de cortes e de vísceras comestíveis 

 

O estresse por calor não influenciou (P>0,05) o rendimento de 

carcaças, de cortes e de vísceras comestíveis avaliadas, mas afetou (P<0,05) 

negativamente o peso absoluto do peito sem osso das aves submetidas ao 

estresse cíclico por calor durante uma hora, do 16o ao 42o dia de idade, que 

apresentou a menor média comparadas àquelas mantidas em condições 

naturais de temperatura e umidade relativa (controle), ou seja, 16% mais leve 

(Tabela 3). Isto é indesejável, considerando o valor econômico da carne de 

peito, pois, de acordo com FERNANDES et al. (2002), o peito é um corte 

especialmente importante para o mercado consumidor atual, além de resultar 

em remuneração de maior valor econômico comparado aos demais cortes da 

carcaça. As médias de peso absoluto de peito sem osso das aves submetidos 

ao estresse por calor durante uma hora do 16o ao 21o, do 22o ao 42o e do 16o 

ao 42o dias de idade não diferiram entre si.  
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TABELA 3 – Pesos e rendimento de carcaça, de cortes nobres e de vísceras 
comestíveis aos 42 dias de frangos de corte machos da linhagem 
CobbAvian48TM criados em condições naturais de temperatura e 
umidade (controle) e submetidos ao estresse cíclico por calor 
durante uma hora do 16o ao 21o, do 22o ao 42o e do 16o ao 42o 
dias de idade 

 
Idade de desafio (dias) 

CV (%) 
Valor de 

P 
controle  16 a 21  22 a 42  16 a 42 

Pesos absolutos (g) 

PV 2.874 2.780 2.779 2.726 3,96 0,170 

C-PCP 2.053 1.986 2.003 1.911 4,30 0,065 

Peito com 
osso 

740,0 733,0 755,0 697,0 4,97 0,072 

Peito sem 
osso 

570,0a 505,0ab 528,0ab 478,0b 8,46 0,013 

Coxa e 
sobrecoxa 

0,638 0,613 0,606 0,603 6,37 0,422 

Coxinha e 
asa 

0,222 0,222 0,208 0,208 6,31 0,122 

Filezinho** 0,105 0,107 0,106 0,098 8,88 0,321 

Moela 0,036 0,039 0,032 0,035 13,29 0,113 

Fígado 0,051 0,048 0,048 0,044 9,11 0,074 

Coração 0,013 0,011 0,012 0,013 13,74 0,143 

Rendimento de carcaça – Peso relativo (%) 

C-PCP 71,44 71,44 72,10 70,11 2,34 0,244 

Peito com 
osso 

36,06 36,99 37,72 36,50 4,96 0,455 

Peito sem 
osso 

27,76 25,54 26,40 25,04 8,93 0,229 

Coxa e 
sobrecoxa 

31,01 30,83 30,26 31,60 4,63 0,453 

Coxinha e 
asa 

10,83 11,18 10,41 10,91 4,49 0,081 

Filezinho** 18,75 21,38 20,20 20,54 10,27 0,203 

Letras minúsculas nas linhas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05) 
PV (peso vivo); C-PCP (carcaça sem pés, cabeça e pescoço). *Músculos Pectoralys major e P. 
minor com osso. ** Músculo P. minor. 
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Pela análise dos dados de cortes obtidos neste estudo evidenciou-se 

que a alta temperatura ambiente influenciou, de forma diferenciada, os 

músculos das aves, priorizando o desenvolvimento de coxa e contra-coxa que 

não sofreu influência do estresse cíclico por calor por uma hora em detrimento 

ao do peito. Isto evidencia a possível atuação das altas temperaturas no 

metabolismo das proteínas, de modo que a deposição deste nutriente nos 

músculos da coxa e contra-coxa é prioritária em relação ao peito.  

Esta deposição priorizada em resposta às altas temperaturas pode 

ter ocorrido devido às características das fibras musculares de cada grupo 

muscular, que, no peito (m. Pectoralis) de frangos de corte são do tipo IIb 

(fibras glicolíticas, de contração rápida e pobres em mioglobinas) com menor 

demanda de irrigação sanguínea e oxigênio. São fibras facilmente fatigáveis e 

que acumulam mais ácido lático e em que ocorrem baixas taxas de trocas 

metabólicas e de oxigênio (BANKS, 1992; ONO et al., 1993; ROSSER et al., 

1996). Na coxa e contra-coxa predominam as tipo I (fibras oxidativas, de 

contração lenta e ricas em mioglobinas) com maior demanda de irrigação e 

oxigênio (ONO et al., 1993; ROSSER et al., 1996).  

O efeito diferenciado do estresse por calor de acordo com o tipo de 

fibra muscular pode ter ocorrido devido à ação da corticosterona cujos efeitos 

catabólicos nas fibras glicolíticas são mais pronunciadas que nas fibras 

oxidativas em mamíferos e cujos níveis são mais elevados em animais 

mantidos em altas temperaturas (SILVA, 2002). Além disso, o crescimento 

muscular é dependente, principalmente, da hipertrofia das fibras glicolíticas 

(SARTORI et al., 2003), que são as predominantes no peito de frangos de corte 

(ROSSER et al., 1996). Assim, os resultados obtidos sugerem que o efeito do 

estresse por calor sobre os músculos da carcaça das aves pode variar de 

acordo com o tipo predominante de fibras musculares que compõem os 

diferentes cortes comerciais.  

Há que se considerar também que, durante o estresse cíclico por 

calor, há aumento dos movimentos respiratórios, conforme relatos de 

MARCHINI et al. (2007), o que pode ter levado à maior atividade das fibras 

musculares do peito e ao aumento na quebra de glicogênio armazenado no 
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músculo, sua mais importante fonte de energia (GERAERT et al., 1996; AKŞIT 

et al., 2006). Isto pode resultar em menor peso absoluto do peito. 

Estes resultados corroboram os relatos de PLAVNIK & YAHAV 

(1998) que submeteram frangos de corte machos da 4a a 8a semana de idade 

ao estresse cíclico por calor (35oC, das 7:00 as 17:00 horas) e observaram 

diminuição de 8% no peso do peito, comparado às aves mantidas em conforto 

térmico (25oC), e com os de SALABI et al. (2011) que não observaram 

diferenças para o peso do fígado e rendimento de sobrecoxa entre frangos 

expostos ao estresse cíclico por calor (37oC, durante seis horas e 45% de 

umidade relativa) da 3a a 7a semana de idade e as mantidas em ambiente 

termoneutro.  

Quanto às vísceras comestíveis, os resultados divergem de 

OLIVEIRA, G. A. et al. (2006) que observaram diminuição nos pesos absoluto e 

relativo de moela, coração e fígado de aves mantidas em estresse crônico por 

calor (32oC) durante 24 horas, em câmara climática, de 22 a 42 dias de idade.  

A comparação entre os estudos sobre os efeitos do estresse térmico 

é dificultado pelo fato de não existir algum índice que tenha sido desenvolvido 

com acurácia para descrever efetivamente os graus de estresse por calor à que 

as aves são submetidas em condições experimentais. Além disso, a maioria 

dos experimentos não fazem distinção entre as respostas de curto e longo 

prazo à hipertermia (GONZALEZ-ESQUERRA & LEESON, 2006). 

As diferentes respostas fisiológicas que as aves desenvolvem 

quando submetidas ao estresse por calor podem refletir negativamente no 

desempenho produtivo das aves. Essas respostas dependem da duração e 

idade em que as aves vivenciaram o estímulo estressor. ROSA et al. (2007) 

consideraram ainda que a idade em que se inicia o desafio do estresse por 

calor tem um importante papel nas respostas dos animais a este agente 

estressor. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O estresse cíclico por calor durante uma hora não causa prejuízo ao 

desempenho, independentemente da idade em que frangos de corte machos 

são desafiados, mas causa prejuízo ao peso de peito quando ocorre entre 16 e 

42 dias de idade. 
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CAPÍTULO 3 – ALTERAÇÕES ÓSSEAS E INTESTINAIS EM FRANGOS DE 

CORTE MACHOS SUBMETIDOS AO ESTRESSE CÍCLICO POR CALOR 

 

 

RESUMO 

 

Alojaram-se 840 pintos de corte machos, CobbAvian48TM com um dia de idade 
para avaliar os efeitos do estresse cíclico por calor sobre as alterações na 
epífise da tíbia e dinâmica celular da mucosa do intestino delgado. Estes foram 
divididos em delineamento inteiramente casualizado em quatro ambientes: 
condições naturais de temperatura e umidade relativa do primeiro ao 42o dia de 
idade (controle), ou estressado por calor durante uma hora do 16o ao 21o, do 
22o ao 42o e do 16o ao 42o dia, com seis repetições, contendo 35 aves cada. 
No 16o, 28o e 42o dias foram obtidos peso relativo de duodeno, jejuno e íleo, 
histomorfometria da mucosa intestinal, porcentagem de células em proliferação 
e de células caliciformes de seis aves de cada ambiente, sendo que no 42o dia 
também avaliaram-se lesões macroscópicas e microscópicas da epífise da tíbia 
sugestivas de discondroplasia. O estresse cíclico por calor não alterou a 
morfologia epifisária da tíbia no 42o dia de idade, mas diminuiu a relação 
vilo/cripta, a área de mucosa do duodeno e do íleo e as células em proliferação 
de duodeno, jejuno e íleo das aves desafiadas de 16 a 42 dias de idade e as 
células caliciformes das desafiadas de 16 a 22 e de 16 a 42 dias. O estresse 
cíclico por calor não causa lesões de discondroplasia na tíbia 
independentemente da fase de desafio; quando perdura de 16 a 42 dias 
prejudica a estrutura e a dinâmica celular da mucosa do intestino delgado de 
frangos de corte machos. 
 

Palavras-chave: ave, enterócitos, estresse térmico, intestino delgado, 

problemas de pernas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

CHAPTER 3 – BONE AND INTESTINAL CHANGES IN MALE BROILERS 

SUBMITTED TO CYCLIC HEAT STRESS 

 

 

ABSTRACT 

 

In this study, 840 day-old male CobbAvian48TM chicks were housed to evaluate 
the effects of heat stress on changes on tibial epiphyseal region and on cellular 
dynamics of small intestine mucosa of the of broilers. Birds were randomly 
allocated into four environments: natural conditions of temperature and relative 
humidity from the first to 42nd day of age (control), heat stress by infrared 
heaters from 12:00 to 1:00 p.m. from the 16th to 21st day, from the 22nd to the 
42nd day and from 16th to the 42nd day, with six replicates, and 35 broilers in 
each one. On 16th, 28th and 42nd days, we obtained data on duodenum, jejunum 
and ileum weights, intestinal mucosa morphology, percentage of proliferating 
cells and goblet cells from six birds from each environment. On the 42nd day, 
macroscopic and microscopic lesions on the tibial epiphyseal region suggesting 
dyschondroplasia were also evaluated. The cyclic heat stress did not alter the 
epiphyseal morphology of tibial on the 42nd day but it decreased villous:crypt 
ratio, duodenum and ileum mucosa area, and proliferanting cells of duodenum 
jejunum and ileum of broilers challenged from the 16th to the 42nd day goblet 
cells percentage od broilers submitted to cyclic heat stress from the 16th to the 
21st day as well as those from the 16th to the 42nd day. One-hour cyclic heat 
stress does not cause dyschondroplasia lesions in the tibia regardless of the 
challenge phase, but when it lasts from 16 to 42 days, it impairs the cellula 
structure and dynamics of the small intestine mucosa of broilers. 
 

Keywords: bird, enterocytes, leg disturbances, small intestine, thermal stress,  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Temperatura ambiente elevada é considerada um dos maiores 

agentes estressores na produção avícola, principalmente, em países de clima 

tropical (KADIM et al., 2008). Quando as aves estão sob estresse por calor 

usam várias estratégias como ajustes comportamentais, hormonais, fisiológicos 

e bioquímicos para manter a homeostasia (OGUNTUNJI & ALABI, 2010). 

A interrupção da homeostase intestinal causada por agentes 

estressores induz à redução na massa de vilos, à alterações na integridade 

funcional das células epiteliais da mucosa intestinal, com diminuição na 

proliferação dos enterócitos (UNI et al., 2001), além de alterar a dinâmica das 

células caliciformes, a camada de muco que recobre os enterócitos e o 

transporte de nutrientes (HORN et al., 2009).  

Uma das principais características que torna o frango de corte tão 

produtivo é a grande capacidade do epitélio de seu intestino delgado em 

absorver nutrientes (OLIVEIRA et al., 2000). Portanto, a manutenção da 

integridade morfológica e estrutural da mucosa intestinal é imperativa para que 

a ave possa intensificar os processos de digestão e absorção e, assim, atingir o 

adequado e rápido ganho de peso e desempenho. 

Estudos sobre os aspectos histomorfológicos e a proliferação celular 

têm sido a base de investigações sobre a manutenção da homeostase de 

mucosas e de sua integridade (POTTEN & BOOTH, 1997), pois, estas são as 

condições que contribuem para que as aves tenham aumento na eficiência dos 

processos digestivos. 

O ambiente de alojamento a que as aves são submetidas também 

pode desencadear problemas locomotores em frangos de corte (NÄÄS, 2008). 

Isso se deve ao fato de que o estresse por calor provoca alterações no balanço 

ácido-base das aves (BORGES et al., 2003a; 2004) e, nestas condições, os 

níveis de carbonato e de cálcio disponíveis para deposição nos ossos 

diminuem (MAHMOUD et al., 1996).  

Assim, o processo de calcificação pode ser prejudicado o que 

poderia resultar em acúmulo de massa cartilaginosa não calcificada nessa 

área, caracterizando a discondroplasia tibial (DT), cujas causas primárias mais 

prováveis são o crescimento rápido e o desequilíbrio eletrolítico (cátion/ ânion) 
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(JULIAN, 2005). Considerando-se estas alterações na homeostase da ave, as 

lesões características de DT poderiam ser outra resposta adaptativa 

desencadeada pelo estresse por calor (BAINS et al., 1998). 

Uma das consequências mais importantes da dificuldade locomotora 

devido à DT é a limitação de movimentação da ave que tem o seu acesso à 

comida e água comprometido, o que refletirá em desempenho comprometido 

(ALMEIDA PAZ, 2008a; b). 

YANAGI et al. (2001) consideraram que o tempo de exposição ao 

estresse por calor durante 50 minutos é suficiente para que as aves 

desencadeiem alterações nas respostas termo-regulatórias, como hipertermia. 

Além disso, SILVA et al. (2007) que relataram aumento de parâmetros 

fisiológicos como temperatura corporal e frequência respiratória em frangos de 

corte aos 42 dias após 30 minutos de exposição às altas temperaturas e 

umidade relativa. 

Considerando-se a escassez de literatura sobre os efeitos do 

estresse cíclico por calor no desenvolvimento das vilosidades intestinais, na 

proliferação celular, na dinâmica das células caliciformes da mucosa dos 

intestinos de frangos de corte, bem como suas consequências na integridade 

óssea, há necessidade de investigação sob tais aspectos. Além disso, a 

maioria dos estudos pouco consideram a duração, a intensidade e o período de 

desafio à que as aves são submetidas ao estresse por calor.  

Assim, objetivou-se avaliar o efeito do estresse cíclico por calor 

durante uma hora do 16o ao 21o, do 22o ao 42o e do 16o ao 42o dia de idade 

nos parâmetros fisiológicos da mucosa do intestino delgado e na integridade da 

região epifisária da tíbia de frangos de corte machos alojados em galpão 

experimental de alvenaria com sistema de ventilação convencional e 

nebulização. 

 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
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2.1 Local e animais 

 

Todos os procedimentos neste estudo foram realizados em acordo 

com Protocolo Registro CEUA/ UFU 024/10 aprovado pelo Comitê de Ética na 

Utilização de Animais da Universidade Federal de Uberlândia (Anexo 1). 

Foram utilizados o mesmo local e animais apresentados no item 2.1, 

do Capítulo 2 (Desempenho, rendimento de carcaça, de cortes e de vísceras 

comestíveis de frangos de corte machos submetidos ao estresse cíclico por 

calor).  

 

 

2.2 Ambiente térmico 

 

Para caracterização do ambiente térmico foi utilizada a mesma 

metodologia apresentada no item 2.2, do Capítulo 2 (Desempenho, rendimento 

de carcaça, de cortes e de vísceras comestíveis de frangos de corte machos 

submetidos ao estresse cíclico por calor).  

 

 

2.3 Manejo experimental 

 

O manejo experimental adotado foi o mesmo apresentado no item 

2.3, do Capítulo 2 (Desempenho, rendimento de carcaça, de cortes e de 

vísceras comestíveis de frangos de corte submetidos ao estresse cíclico por 

calor). 

 

 

 

 

 

2.4 Variáveis avaliadas 
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2.4.1 Análise macroscópica da região epifisária da tíbia 

 

Para as análises macroscópicas da integridade óssea da região 

epifisária da tíbia, seis aves de cada ambiente foram escolhidas ao acaso e 

submetidas a eutanásia por deslocamento cervical no 42º dia de idade. 

Fragmentos de, aproximadamente, seis centímetros de comprimento da região 

epifisária foram extraídos da tíbia e seccionados longitudinalmente (nesta data 

estas mesmas aves também foram utilizadas também para a coleta de 

fragmentos de intestino delgado).  

Foram atribuídos escores à integridade óssea da tíbia (adaptado de 

TAKITA, 1998) variando de 0 a 2, sendo escore 0, osso normal com epífise 

sem espessamento de placa de crescimento; escore 1, placa de crescimento 

com lesão de espessamento variando de 1mm a 3mm (lesão inicial); escore 2, 

placa de crescimento com lesão de espessamento maior de 3mm (lesão grave) 

(Figura 1). 

 

 

FIGURA 1 – Cortes longitudinais da região epifisária da tíbia com lesões 
macroscópicas com escore 0 – osso normal com epífise sem 
espessamento de placa de crescimento (A); escore 1 – placa de 
crescimento com lesão de espessamento variando de 1mm a 
3mm (lesão inicial) (B); e escore 2 – placa de crescimento com 
lesão de espessamento maior de 6mm (lesão grave) (C) obtidas 
de frangos de corte machos CobbAvian48TM provenientes dos 
diferentes ambientes de criação: mantidos em condições 
naturais de temperatura e umidade relativa (controle) e 
submetidos ao estresse cíclico por calor durante uma hora de 16 
a 21, de 22 a 42 e de 16 a 42 dias de idade.  

 

 

2.4.2 Análise microscópica da região epifisária da tíbia 

 

Para as análises microscópicas da estrutura e arranjo celular da 

região epifisária da tíbia, os fragmentos coletados para as análises 

macroscópicas foram colocados em frascos coletores universais contendo 

solução de formaldeído a 4% tamponado com fosfato monobásico de sódio e 

A B CA B C
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fosfato dibásico de sódio com pH ajustado em 7,4. Posteriormente, foram 

fixados durante 24 horas e enviados para o Laboratório de Histologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas (ICBIM) da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) quando foram descalcificados em solução de álcool 80% e 

ácido nítrico concentrado conforme LUNA (1968). A microtomia foi realizada 

com espessura de 4 μm, e os fragmentos foram desparafinados e corados com 

hematoxilina e eosina, e as lâminas montadas conforme LUNA (1968). 

Para a realização das análises microscópicas da estrutura e arranjo 

celular da região epifisária da tíbia, imagens foram obtidas em aumento de 40 

vezes, com o auxílio de um microscópio óptico Olympus BX 40 do ICBIM – 

UFU. Para a região epifisária da tíbia de frangos de corte machos da linhagem 

CobbAvian48TM foram atribuídos escores de lesão baseados no espessamento 

da placa de crescimento da tíbia (adaptado de TAKITA, 1998), sendo escore 0, 

placa de crescimento normal com as regiões de zona proliferativa, zona pré-

hipertrófica e zona hipertrófica bem distintas; escore 1 com placa de 

crescimento com banda larga e distinta de condrócitos pré-hipertróficos, escore 

2 com placa de crescimento com mudanças degenerativas nas células.  

 

 

2.4.3 Análise histomorfométrica dos segmentos do intestino delgado e da 

mucosa intestinal 

 

Para as análises do peso relativo de duodeno, jejuno e íleo, da 

histomorfometria da mucosa intestinal, porcentagem de células em proliferação 

e de células caliciformes seis aves de cada ambiente foram escolhidas ao 

acaso e submetidas a eutanásia por deslocamento cervical no 16o, 28o e 42o 

dias após quatro horas de jejum (aos 42 dias de idade estas mesmas aves 

também foram utilizadas para a coleta de fragmentos da região epifisária da 

tíbia).  

Os intestinos delgados foram separados dos demais órgãos do 

sistema digestório e pesados em balança digital para obtenção dos dados de 

peso de duodeno, de jejuno e de íleo em relação ao peso corporal da ave. 
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Duodeno, jejuno e íleo foram individualizados, respectivamente, a partir do 

piloro até a porção distal da alça duodenal; do jejuno, cranialmente do 

divertículo vitelínico; e do íleo, cranialmente à abertura dos cecos para a 

obtenção de seus pesos.  

Após isso, fragmentos anelares de, aproximadamente, dois 

centímetros foram coletados nas porções médias do duodeno, jejuno e íleo. 

Estes fragmentos foram seccionados longitudinalmente, dispostos abertos em 

cortiça com o lume intestinal voltado para cima e, posteriormente, fixados em 

solução de formaldeído a 4% tamponado com fosfato monobásico de sódio e 

fosfato dibásico de sódio com pH ajustado em 7,4; durante 24 horas. Os 

fragmentos foram transferidos para o álcool a 70%, mantidos em geladeira, e 

enviados para o Laboratório de Histologia do ICBIM da UFU, para serem 

desidratados em sequência de soluções com concentrações crescentes de 

álcoois, diafanizados e, posteriormente, incluídos em parafina conforme LUNA 

(1968). A microtomia foi feita com espessura de 4 μm e os fragmentos foram 

corados com hematoxilina e eosina e as lâminas montadas conforme LUNA 

(1968) para as análises histomorfométricas (Figura 2).  

Imagens foram obtidas em aumentos de duas vezes, com o auxílio 

de um microscópio óptico Olympus BX 40 com câmera Olympus OLY 200, 

acoplada a um microcomputador, pela placa digitalizadora Data Translation 

3150 para a realização das análises histomorfométricas da mucosa do 

duodeno, jejuno e íleo. As medidas da altura e largura das vilosidades 

intestinais bem como da largura das criptas foram analisadas conforme 

KISIELINSKI et al. (2002) e demonstradas na Figura 2, sendo que a largura 

dos vilos foi obtidas a partir da média de três medidas obtidas no terço 

proximal, médio e distal do vilo [Figura 2 (B)].  
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FIGURA 2 – Mensurações da altura (A) e da largura (B) 
das vilosidades e da profundidade (C) e da 
largura (D) das criptas do jejuno de frangos 
de corte machos da linhagem 
CobbAvian48TM com 16 dias de idade 
obtidas automaticamente pelo programa 
HLImage 97 (Magnificação 20X). 

 

 

Estas mensurações foram feitas automaticamente pelo programa de 

análise de imagens HLImage 97 “Western Vision Softwares”. Foram avaliadas 

10 vilosidades e 10 criptas em cada corte de cada lâmina, para cada unidade 

experimental. 

Para obtenção da área da superfície de absorção da mucosa 

intestinal (M) aplicou-se a expressão matemática, conforme KISIELINSKI et al. 

(2002): 

 

 

 

em que: 
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LV = largura do vilo 

MV = comprimento do vilo 

LC = largura da cripta 

 

 

2.4.4 Preparo dos cortes histológicos para a análise da proliferação 

celular das células epiteliais da mucosa intestinal 

 

Para a obtenção da porcentagem de células marcadas pelo antígeno 

nuclear da proliferação celular “Proliferating Cell Nuclear Antigen” (células 

PCNA positivas) na mucosa do duodeno, jejuno e íleo fragmentos anelares de 

intestinos de seis animais de cada ambiente obtidos no 16o, 28o e 42o dias de 

idade, foram colocados em frascos coletores universais e fixados em solução 

de formaldeído a 4% tamponado com fosfato monobásico de sódio e fosfato 

dibásico de sódio com pH ajustado em 7,4; durante 24 horas. Os fragmentos 

foram transferidos para o álcool a 70%, mantidos em geladeira até serem 

enviados para o Laboratório de Histologia do ICBIM da UFU, para serem 

desidratados em sequência de soluções com concentrações crescentes de 

álcoois, diafanizados e, posteriormente, incluídos em parafina, conforme LUNA 

(1968).  

A microtomia foi feita com espessura de 4 μm e os fragmentos 

desparafinados conforme LUNA (1968).  

Lâminas de histologia foram previamente preparadas no Laboratório 

de Histologia do ICBIM da UFU para receber os corte dos fragmentos pela 

limpeza individual em álcool 70% e, posteriormente, imersas em ácido 

clorídrico 1N por 20 minutos, lavadas com água destilada em três banhos 

rápidos, colocadas em solução de ácido acético glacial e etanol (1:3) por 20 

minutos, e secas à temperatura ambiente. Depois foram imersas em solução 

de organosilano a 2% de acetona por um minuto e secas à temperatura 

ambiente. 

Três lâminas por unidade experimental foram confeccionadas 

contendo, em cada, dois fragmentos de duodeno, de jejuno e de íleo para a 
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análise da porcentagem de células PCNA positivas. De cada lâmina foram 

realizadas dez análises digitais em cada corte para obtenção da porcentagem 

de células em proliferação. 

Para detecção de células em mitose pela técnica imunoistoquímica 

foi utilizado anticorpo monoclonal anti-PCNA. A reação de imunoistoquímica 

em tecido embebido em parafina foi realizada conforme GOSSELIN et al. 

(1986), com modificações. Os cortes teciduais foram desparafinados em estufa 

a 60oC, por 12 horas, e em xilol I e II por dez minutos cada e, posteriormente, 

reidratados em álcoois decrescentes e em água destilada por três minutos à 

temperatura ambiente.  

O bloqueio da peroxidase endógena foi feito em peróxido de 

hidrogênio (H2O2,) a 3%, diluída em PBS durante 20 minutos. Para a 

recuperação antigênica, as lâminas foram imersas em tampão citrato de sódio 

e o resgate dos sítios antigênicos foi feito em forno micro-ondas, conforme 

SHARMA et al. (1990) e SHI et al. (1991), na potência máxima (700 watts), por 

seis minutos. Em seguida, as lâminas foram imersas em solução salina 

tamponada com fosfato (PBS) e aplicado bloqueador de proteína (Biocare’s 

Background Sniper®) sobre os cortes histológicos durante 15 minutos. 

Após isto, as lâminas foram incubadas com antissoro primário 

monoclonal de camundongo anti-PCNA diluído em PBS (1:200) durante 60 

minutos em temperatura ambiente, em câmara úmida, ao abrigo da luz. Como 

controle da reação, foi utilizado soro de camundongo normal na mesma 

diluição do antissoro primário. Após a incubação do anticorpo primário, os 

cortes histológicos foram incubados com o antissoro secundário universal 

biotinilado (Biocare Trekkie Universal Link®) durante 20 minutos, a temperatura 

ambiente, em câmara úmida. Após este período, as lâminas foram imersas em 

PBS por 4 minutos. 

A reação foi, então, amplificada com o complexo ABC (Biocare Trek 

Avidin-HPR Label®), durante 10 minutos a temperatura ambiente, em câmara 

úmida. Após este período, as lâminas foram imersas em PBS durante nove 

minutos. A reação foi revelada com a solução cromógena composta de 3,3-
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diaminobenzidina tetraidroclorida (DAB) (Biocare Betazoid DAB Chromogen 

Solution®). 

A contra-coloração não foi feita para facilitar a leitura da 

porcentagem de células em proliferação por threshold. A seguir, as lâminas 

foram enxaguadas em água durante dez minutos. Após finalizar a reação, as 

lâminas foram desidratadas em álcoois de concentrações crescentes e 

permaneceram durante 15 minutos em xilol. As lâminas foram montadas 

utilizando-se lamínula e Entelan (Merck®). Durante a padronização das 

reações foram confeccionadas lâminas para controle negativo, sem a utilização 

de anticorpo primário. 

 

 

2.4.4.1 Análise das imagens da mucosa intestinal para obtenção da 

porcentagem de células PCNA positivas 

 

A análise quantitativa das células PCNA positivas foi realizada na 

região das criptas e ao longo das vilosidades da mucosa do duodeno, jejuno e 

íleo. As imagens foram obtidas em aumentos de 20 ou 40 vezes. Com o auxílio 

de um microscópio óptico de captura de imagens Leica DM500 com câmera de 

captura de imagens Leica ICC50, as imagens foram capturadas e segmentadas 

por threshold formando-se imagens binárias em que as áreas marcadas 

ficaram negras, e as não marcadas em branco. A mensuração das áreas 

marcadas foi feita automaticamente pelo programa de análise de imagens 

HLImage 97 (Western Vision Softwares) (Figura 3). 

 

 



 67 

  

FIGURA 3 – Mensurações da porcentagem de células em 
proliferação na mucosa do jejuno de frangos de 
corte machos da linhagem CobbAvian48TM obtidas 
automaticamente por imagens binárias geradas 
pelo programa HLImage97 (Magnificação 10X). 

 

 

2.4.5 Preparo dos cortes histológicos para a análise da porcentagem de 

células caliciformes na mucosa intestinal 

 

Para obtenção da porcentagem de células caliciformes na mucosa 

do duodeno, jejuno e íleo fragmentos anelares de intestinos de seis animais de 

cada ambiente obtidos no 16o, 28o e 42o dias de idade, foram colocados em 

frascos coletores universais e fixados em solução de formaldeído a 4% 

tamponado com fosfato monobásico de sódio e fosfato dibásico de sódio com 

pH ajustado em 7,4; durante 24 horas.  

Os fragmentos foram transferidos para o álcool a 70%, mantidos em 

geladeira durante 24 horas, e enviados para o Laboratório de Histologia do 

ICBIM da UFU, quando foram incluídos em parafina, conforme LUNA (1968).  

A microtomia foi feita com espessura de 4 μm e os fragmentos 

desparafinados e corados com ácido periódico de Schiff (PAS) e as lâminas 

montadas de acordo com LUNA (1968).  
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Lâminas de histologia foram previamente preparadas no Laboratório 

de Histologia do ICBIM da UFU para receber os corte dos fragmentos pela 

limpeza individual em álcool 70% e, posteriormente, imersas em ácido 

clorídrico 1N por 20 minutos, lavadas com água destilada em três banhos 

rápidos, colocadas em solução de ácido acético glacial e etanol (1:3) por 20 

minutos, e secas à temperatura ambiente. Depois foram imersas em solução 

de organosilano a 2% de acetona por um minuto e secas à temperatura 

ambiente. 

 

 

2.4.5.1 Análise das imagens da mucosa intestinal para obtenção da 

porcentagem de células caliciformes 

 

Uma lâmina por unidade experimental foi confeccionada contendo 

dois fragmentos de duodeno, de jejuno e de íleo para a análise da 

porcentagem de células caliciformes. De cada lâmina foram realizadas análises 

digitais em dez vilos por fragmento para obtenção da porcentagem de células 

caliciformes. 

A análise quantitativa das células caliciformes foi realizada na região 

das criptas e ao longo das vilosidades da mucosa do duodeno, jejuno e íleo. As 

imagens foram obtidas em aumentos de 10 vezes. Com o auxílio de um 

microscópio óptico de captura de imagens Leica DM500 com câmera de 

captura de imagens Leica ICC50, as imagens foram capturadas e segmentadas 

por threshold formando-se imagens binárias em que as áreas marcadas 

ficaram negras, e as não marcadas em branco. A mensuração das áreas 

marcadas foi feita automaticamente pelo programa de análise de imagens 

HLImage 97 (Western Vision Softwares) (Figura 4). 
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FIGURA 4 – Mensurações da porcentagem de células caliciformes 
na mucosa do duodeno de frangos de corte machos 
da linhagem CobbAvian48TM obtidas automaticamente 
por imagens binárias geradas pelo programa 
HLImage97 (Magnificação 40X). 

 

 

2.5 Delineamento experimental  

 

No primeiro dia de idade, as aves foram distribuídas em 

delineamento inteiramente ao acaso em quatro tratamentos: mantido em 

condições naturais de temperatura e umidade relativa (controle), submetidas 

aos estresse cíclico por calor de 12h00m às 13h00m do 16o ao 21o, do 22o ao 

42o e do 16o ao 42o dia de idade com seis repetições. Para avaliar a 

morfometria da mucosa intestinal, a porcentagem de células em proliferação e 

a porcentagem de células caliciformes de duodeno, jejuno e íleo no 16o e 28o 

dias de idade foram escolhidas ao acaso seis aves de cada tratamento, sendo 

uma de cada boxe e, aos 42 dias outras seis aves de cada tratamento para 

avaliar morfometria da mucosa intestinal, porcentagem de células em 

proliferação e porcentagem de células caliciformes de duodeno, jejuno e íleo 

bem como lesões macroscópicas e microscópicas da região epifisária da tíbia 

de frangos, sendo cada animal considerado uma unidade experimental.  
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2.6 Análise estatística  

 

Os dados de escores de lesões tibiais macroscópicas e 

microscópicas foram analisados pelo teste de Kruskall Wallis por meio do 

programa computacional Biostat. 

Os dados de peso relativo de intestinos, de duodeno, de jejuno e de 

íleo, da morfometria da mucosa do duodeno, jejuno e íleo, da porcentagem de 

células em proliferação e de células caliciformes no duodeno e no jejuno 

apresentaram normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e os de porcentagem de 

células em proliferação no íleo pelo teste de Kolmogorov-Smirmov. Em 

seguida, foi realizada análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% por meio do programa computacional SISVAR (FERREIRA, 

2000). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise macroscópica e microscópica da região epifisária da tíbia 

 

O estresse cíclico por calor durante uma hora não influenciou as 

características macroscópicas (P=0,30) e microscópicas da região epifisária 

(P=0,06) da tíbia de frangos de corte machos da linhagem CobbAvian48TM 

criados em condições naturais de temperatura e umidade (controle) ou 

submetidos ao estresse por calor durante uma hora do 16o ao 21o, do 22o ao 

42o e do 16o ao 42o dia de idade (Tabela 1). 

Durante o estresse por calor, as aves aumentam a frequência 

respiratória (MARCHINI et al., 2007), começam a ofegar e desenvolvem estado 

de alcalose respiratória (BORGES et al., 2003a). Nesta situação de 

desequilíbrio metabólico a quantidade de cálcio livre ionizado diminui (SAHIN et 

al., 2006) tornando-se insuficiente para deposição óssea (BUSHINSKY & 

SESSLER, 1992). Assim, o processo de calcificação pode ser prejudicado e 

favorecer o aumento da área de zona hipertrófica devido a não calcificação de 
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condrócitos, que permaneceriam pré-hipertróficos, resultando em acúmulo de 

massa cartilaginosa não calcificada nesta área, caracterizando a 

discondroplasia tibial.  

 

TABELA 1 – Escores de lesões macroscópicas e microscópicas atribuídos no 
42o dia de idade a cada frango de corte macho da linhagem 
CobbAvian48TM (repetição) escolhido ao acaso do grupo mantido 
em condições naturais de temperatura e umidade (controle) e dos 
submetidos ao estresse cíclico por calor durante uma hora de 16 
a 21, 22 a 42 e 16 a 42 dias de idade. 

 Estresse por calor 

Repetição Controle 16o ao 21o  dia 22o ao 42o dia 16o ao 42o dia 

Lesões macroscópicas 

1 0 0 2 1 
2 0 1 0 0 
3 0 0 1 2 
4 0 0 1 0 
5 0 2 2 1 
6 1 0 0 1 

Lesões microscópicas 

1 0 0 2 1 
2 0 1 0 2 
3 1 1 1 2 
4 0 0 2 1 
5 0 2 2 1 
6 1 0 1 1 

 

Neste experimento, possivelmente, as aves recuperavam seu 

equilíbrio metabólico durante a fase termoneutra do ciclo e durante o período 

noturno quando a temperatura ambiente estava dentro da faixa de conforto 

recomendada pelo padrão da linhagem para as diferentes fases de 

desenvolvimento das aves (Figura 3, Cap. 2). Portanto, a intensidade e 

duração do estresse empregadas não foram suficientes para desencadear um 

desequilíbrio metabólico severo e duradouro que pudesse prejudicar a 

mobilização e deposição de cálcio nos ossos para prejudicar a maturação dos 

condrócitos. 

Outro fator a ser considerado e que pode explicar parcialmente os 

resultados obtidas é que aves submetidas a estresse cíclico por calor 

apresentam diminuição dos níveis dos hormônios tireoidianos (TAO et al., 
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2006). Nesta situação, a frequência de ativação da remodelação óssea está 

reduzida e a fase de remodelação é prolongada, como observado por 

FAGUNDES et al. (2011) que demonstraram que o estresse cíclico por calor 

levou à uma maior mineralização da tíbia de frangos de corte. 

 

 

3.2 Morfometria dos segmentos e da mucosa do intestino delgado 

 

3.2.1 Peso dos intestinos 

 

A idade das aves influenciou (P<0,05) o peso relativo do duodeno 

que apresentaram maiores médias no 16o dia de idade e menores no 42o 

(Tabela 2). As médias de peso relativo do jejuno e do íleo diminuíram do 16o ao 

28o dia de idade e não diferiram do 42o. Estes resultados sugerem que o 

desenvolvimento do jejuno e do íleo segue um padrão diferente do duodeno, 

visto que a diminuição nos pesos relativos destes segmentos se estabilizaram 

mais precocemente. 

 

TABELA 2 – Médias de peso relativo (%) do duodeno, do jejuno e do íleo de 
frangos de corte machos da linhagem CobbAvian48TM criados em 
condições naturais de temperatura e umidade (controle) e 
submetidos ao estresse cíclico por calor durante uma hora do 16o 
ao 21o, do 22o ao 42o e do 16o ao 42o dias de idade 

  Duodeno Jejuno Íleo 

 Controle 0,010 0,017 0,015 
 

Estresse 
16o ao 21o dia 0,010 0,018 0,015 
22o ao 42o dia 0,010 0,017 0,014 
16o ao 42o dia 0,011 0,018 0,015 

 
Idade (dias)  

16 0,015a 0,025a 0,022a 
28 0,008b 0,013b 0,012b 
42 0,007c 0,013b 0,011b 

 Valores de P 

Fonte de 
variação 

Duodeno Jejuno Íleo 

Idade <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Ambiente 0,1782 0,5425 0,6271 

CV (%) 11,41 16,56 17,29 
Letras minúsculas distintas nas colunas diferem pelo teste de Tukey (P<0,05) 
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O estresse cíclico por calor durante uma hora não influenciou 

(P>0,05) o peso do duodeno, do jejuno e do íleo nos diferentes períodos de 

desafio. Segundo LONGO et al. (1999), o aumento do intestino delgado é 

acompanhado da maior ingestão de ração. Neste estudo, o estresse cíclico por 

calor durante uma hora não prejudicou o consumo de ração e o ganho de peso 

aos 42 dias das aves nas diferentes idades de desafio (Capítulo 2) o que 

refletiu em pesos de duodeno, jejuno e íleo semelhantes entre os tratamentos. 

Os resultados obtidos divergem dos encontrados por MITCHELL & 

CARLISLE (1992) que observaram diminuição de 26% no peso do jejuno de 

frangos mantidos em temperaturas de 35oC, por 24 horas, do 18o ao 32o dia de 

idade. As diferenças nos resultados encontrados neste experimento e os 

relatados na literatura podem ser justificadas pelas diferenças nas 

metodologias utilizadas. Os autores citados acima submeteram as aves a 

estresse contínuo enquanto que no presente estudo as aves foram submetidas 

ao estresse cíclico por calor. Então, pode-se inferir que diferentes intensidade e 

duração do agente estressor produzem diferentes respostas no 

desenvolvimento e crescimento dos intestinos de frangos de corte machos 

CobbAvian48TM. 

 

 

3.2.2 Histomorfometria da mucosa do duodeno 

 

A altura do vilo do duodeno aumentou (P<0,05) até 28 dias de idade 

e da profundidade da cripta até 42 dias (Tabela 3).  

A relação vilo/ cripta diminuiu (P<0,05) com a idade e apresentou as 

menores médias no 42o dia. A área de mucosa do duodeno não foi influenciada 

(P>0,05) pela idade da ave. 

A profundidade da cripta aumentou concomitantemente ao aumento 

na altura do vilo com a idade das aves. O aumento na profundidade da cripta 

pode ser um fator importante que determina a capacidade da cripta em 

sustentar o aumento da altura, bem como a estrutura do vilo. A cripta é uma 

região da mucosa intestinal em que as células pluripotentes se dividem para a 
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renovação dos vilos; assim, uma cripta maior resulta em um maior turnover e 

síntese tecidual (XIA et al., 2004).  

 
TABELA 3 – Histomorfometria do duodeno de frangos de corte machos da 

linhagem CobbAvian48TM criados em condições naturais de 
temperatura e umidade relativa (controle) e submetidos ao 
estresse cíclico por calor durante uma hora do 16o ao 21o, do 22o 
ao 42o e do 16o ao 42o dias de idade. 

 Altura do 
vilo (μm) 

Profundidade 
da cripta (μm) 

Vilo/ 
cripta 

Área mucosa 
(μm2) 

Controle 1853,6 342,3 5,9a 29,0a 
Estresse 16o ao 21o dia 1839,7 337,2 5,7ab 26,7ab 
Estresse 22o ao 42o dia 1854,0 361,7 5,6ab 27,2ab 
Estresse 16o ao 42o dia 1668,7 376,9 4,9b 23,8b 

 
Idade (dias) 

16 1533,3b 256,0c 6,1a 25,4 
28 1997,6a 315,4b 6,5a 28,2 
42 1881,0a 492,2a 3,9b 26,4 

 Valores de P 

Fonte de 
variação 

Altura vilo 
Profundidade 

cripta 
Vilo/ cripta 

Área de 
mucosa 

Idade <0,001 <0,001 <0,001 0,167 
Ambiente 0,264 0,294 0,021 0,031 

CV (%) 11,72 19,46 17,85 19,12 
Letras minúsculas distintas nas colunas diferem pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

O desenvolvimento da cripta é importante para a manutenção das 

taxas de renovação celular e na maturação intestinal, pois, quanto maior a 

cripta, maior será o número de enterócitos e o crescimento do vilo, o que reflete 

em aumento da área de absorção intestinal (GEYRA et al., 2001). Resultados 

semelhantes de aumento da altura do vilo e profundidade da cripta do duodeno 

até 21 dias de idade em frangos de corte foram obtidos por WANG et al. 

(2008). 

O estresse cíclico por calor durante uma hora não influenciou 

(P>0,05) a altura do vilo e profundidade da cripta, mas reduziu (P<0,05) a 

relação vilo/ cripta e a área de mucosa do duodeno dos animais submetidos ao 

estresse cíclico por calor do 16o ao 42o dia de idade em relação aos mantidos 

em condições naturais de temperatura e umidade (controle) que não diferiu dos 

submetidos ao estresse por calor entre o 16o ao 21o e entre o 22o ao 42o dias 

de idade (Tabela 3). Este resultado indica que quanto maior o tempo de 
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exposição ao agente estressor e quanto mais precocemente as aves foram 

desafiadas, mais intensas foram as alterações morfológicas observadas na 

mucosa do duodeno.  

Entre as respostas fisiológicas das aves expostas ao calor, inclui-se 

a vasodilatação periférica. Assim, a circulação sanguínea é desviada dos 

órgãos internos, inclusive os intestinos, para a circulação periférica, 

principalmente às áreas desprovidas de penas, o que resulta em aumento na 

perda de calor (FURLAN & MACARI, 2002; BORGES et al., 2003b). Esta 

situação pode explicar parcialmente os resultados obtidos para a menor área 

de mucosa do duodeno, pois, o desvio do fluxo sanguíneo do intestino pode 

resultar em menor multiplicação celular na região da cripta.  

Outro fator a se considerar é que a ave utiliza a energia que seria 

destinada à absorção de nutrientes e multiplicação celular para aumentar a 

dissipação de calor e manter a homeotermia, visto que os animais consomem 

20% da energia bruta consumida para manter a integridade e o 

desenvolvimento do epitélio intestinal (McBRIDE & KELLY, 1990). Porém, 

durante o estresse por calor, parte desta energia é utilizada para manutenção 

da homeotermia (FURLAN & MACARI, 2002). 

Os resultados obtidos sugerem que aves estressadas do 16o ao 42o 

dia de idade podem apresentar pior capacidade de absorção de nutrientes 

devido à menor área de mucosa, visto que quanto maior a área de mucosa, 

mais nutrientes podem ser absorvidos. Além disso, a diminuição na relação 

vilo/ cripta pode refletir na taxa de renovação celular e maturação de 

enterócitos (GEYRA et al., 2001), o que foi observado nas aves estressadas do 

16o ao 42o dia de idade, comparadas às do grupo controle. Assim, esforços 

devem ser feitos para se evitar que as aves sejam desafiadas em condições 

ambientais adversas. A manutenção das aves em conforto térmico é importante 

não só na fase inicial de seu desenvolvimento, mas também até a idade de 

abate para garantir a sua integridade intestinal para que os processos de 

absorção dos nutrientes não sejam prejudicados. Desta maneira, a ave pode 

alcançar melhores índices de desempenho. 
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3.2.3 Histomorfometria da mucosa do jejuno 

 

A altura do vilo e a área de mucosa do jejuno aumentaram até o 28o 

dia (Tabela 4). A maior profundidade da cripta ocorreu no 42o dia e as menores 

no 16o e 28o dia e não diferiram entre si. A relação vilo/ cripta aumentou do 16o 

ao 28o dia e depois diminuiu no 42o dia. 

 

TABELA 4 – Histomorfometria do jejuno de frangos de corte machos da 
linhagem CobbAvian48TM criados em condições naturais de 
temperatura e umidade relativa (controle) e submetidos ao 
estresse cíclico por calor durante uma hora do 16o ao 21o, do 22o 
ao 42o e do 16o ao 42o dias de idade. 

 Altura do 
vilo (μm) 

Profundidade 
da cripta (μm) 

Vilo/ 
cripta 

Área mucosa 
(μm2) 

Controle 1521,0 310,8a 5,1b 26,4 
Estresse 16o ao 21o dia 1543,2 262,5b 6,2a 27,4 
Estresse 22o ao 42o dia 1512,5 280,9ab 5,4ab 24,7 
Estresse 16o ao 42o dia 1423,8 311,8a 4,9b 23,4 

 
Idade (dias)  

16 1181,2b 231,3b 5,3b 21,1b 
28 1624,6a 256,3b 6,4a 27,9a 
42 1694,6a 386,5a 4,5c 27,5a 

 Valores de P 

Fonte de 
variação 

Altura vilo 
Profundidade 

cripta 
Vilo/ cripta 

Área de 
mucosa 

Idade <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Ambiente 0,210 0,003 0,001 0,062 

CV (%) 11,91 15,50 18,17 18,41 
Letras minúsculas distintas nas colunas diferem pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

O estresse cíclico por calor durante uma hora não induziu alterações 

na altura dos vilos e na área de mucosa do jejuno, porém prejudicou a 

profundidade da cripta das aves desafiadas do 16o ao 21o dia de idade que 

apresentaram as menores médias que não diferiram das desafiadas do 22o ao 

42o dia de idade. As médias de profundidade da cripta da aves do grupo 

controle e das desafiadas do 16o ao 42o dias foram as maiores. Estes 

resultados podem ser atribuídos à rápida re-epitelização da mucosa intestinal 

cuja estrutura epitelial é substituída em menos de 36 horas após uma situação 

de estresse (BURKHOLDER et al., 2008). Resultados semelhantes foram 

encontrados por QUINTERO FILHO et al. (2010) que demonstraram que o 
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estresse cíclico por calor (36oC durante 10 horas, do 35o ao 41o dia de idade) 

não induziu alterações nas estruturas das vilosidades do jejuno. 

Alterações na histomorfometria e desenvolvimento intestinal são 

uma das primeiras consequências de estresse (COSEN-BINKER et al., 2004) 

como sugerem os resultados obtidos neste estudo. O estresse cíclico por calor 

durante uma hora alterou o padrão de desenvolvimento da mucosa do jejuno, 

especialmente na profundidade das criptas das aves desafiadas do 16o ao 21o 

dia. Na cripta ocorrem a produção e diferenciação de células que darão origem 

aos enterócitos, células absortivas. Assim, com o aumento no tamanho da 

cripta há um aumento no número de enterócitos e crescimento do vilo, o que 

reflete em aumento da área de absorção intestinal (GEYRA et al., 2001). Nesta 

fase do desenvolvimento da ave é importante manter a integridade intestinal 

para que haja eficiente absorção de nutrientes que serão utilizados para a 

deposição e desenvolvimento tecidual (GONZALES & SARTORI, 2002).  

A menor profundidade de cripta foi observada nas aves desafiadas 

do 16o ao 21o dia de idade e as maiores no grupo controle e naquelas 

desafiadas do 16o ao 42o dia (Tabela 3). Uma possível explicação seria que as 

aves desafiadas do 16o ao 42o dia, provavelmente se aclimatizaram ao desafio 

térmico. WANG & EDENS (1998) relataram que perus aclimatizados ao 

estresse por calor durante cinco semanas consecutivas apresentaram 

respostas fisiológicas, como a expressão das proteínas do choque térmico 

(Hsp) nos leucócitos, menos severas ao agente estressor que as aves 

aclimatizadas durante três semanas. A aclimatização refere-se às mudanças 

fisiológicas ou comportamentais que ocorrem em determinado período da vida 

de um organismo as quais reduzem a tensão ou aumentam a resistência de 

tensão causada por alterações estressantes induzidas por determinados 

fatores climáticos, tais como a temperatura em ambiente climático natural 

(IUPS THERMAL COMISSION, 2001). Aves aclimatizadas apresentam maior 

tolerância ao estresse por calor (YAHAV et al., 1995) pois têm maior 

capacidade para dissipar calor devido à alterações no limiar hipotalâmico 

termorregulatório (YAHAV, 2000).  
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Os resultados obtidos discordam  dos relatos de BURKHOLDER et 

al. (2008) em que frangos submetidos a estresse de calor agudo no 44o dia 

(30oC, durante 24 horas) promoveu uma redução da profundidade da cripta.  

 

 

3.2.4 Histomorfometria da mucosa do íleo 

 

A altura do vilo e a área de mucosa aumentaram até o 42o dia, 

enquanto que a profundidade da cripta e a relação vilo/ cripta aumentaram até 

o 28o dia (Tabela 5).  

 

TABELA 5 – Histomorfometria do íleo de frangos de corte machos da linhagem 
CobbAvian48TM criados em condições naturais de temperatura e 
umidade relativa (controle) e submetidos ao estresse cíclico por 
calor durante uma hora do 16o ao 21o, do 22o ao 42o e do 16o ao 
42o dias de idade. 

 Altura do 
vilo (μm) 

Profundidade 
da cripta (μm) 

Vilo/ 
cripta 

Área mucosa 
(μm2) 

Controle 964,3 240,4   4,0 16,3a 
Estresse 16o ao 21o dia 935,2 236,4   4,0 15,6ab 
Estresse 22o ao 42o dia 935,2 230,4   4,2 15,5ab 
Estresse 16o ao 42o dia 871,9 209,8   4,2 13,6b 

 
Idade (dias)  

16 689,0c 201,0b 3,5b 12,9c 
28 970,2b 239,8a 4,1ab 15,0b 
42 1133,5a 246,1a 4,6a 17,9a 

 Valores de P 

Fonte de 
variação 

Altura vilo 
Profundidade 

cripta 
Vilo/ cripta 

Área de 
mucosa 

Idade <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Ambiente 0,211 0,132 0,834 0,042 

CV (%) 15,04 18,01 21,19 18,89 
Letras minúsculas distintas nas colunas diferem pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

Não houve efeito do estresse cíclico por calor durante uma hora 

sobre a altura do vilo, profundidade da cripta e na relação vilo/ cripta, porém o 

estresse por calor reduziu a área de mucosa do íleo, sendo que as aves 

desafiadas do 16o ao 42o dia de idade apresentaram menores médias e as do 

grupo controle, as maiores; as médias das desafiadas do 16o ao 21o e de 22o 

ao 42o dias não diferiram entre si. 
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Alguns fatores podem explicar parcialmente o fato de o estresse por 

calor durante uma hora não ter influenciado a altura do vilo no íleo, entre eles a 

curta duração do estresse e a resistência do íleo a mudanças estruturais 

comparado a outras regiões do intestino delgado (YAMAUCHI et al., 1995).  

As mudanças celulares são observadas primeiramente nas células 

pluripotentes da cripta e depois no vilo devido a alta atividade proliferativa na 

cripta (YAMAUCHI et al., 1995). A estrutura da mucosa do duodeno e jejuno 

muda rapidamente, geralmente em 36 horas a partir do início da ação do  

agente estressor, enquanto que o íleo mantém a morfologia normal e requer 

um período maior de estresse para que mudanças ocorram em sua estrutura 

(YAMAUCHI et al., 1995; 1996) como sugerem os resultados obtidos neste 

estudo, em que as aves desafiadas do 16o ao 21o e do 22o ao 42o dias, 

submetidas ao estresse por um período menor as desafiadas do 16o ao 42o dia, 

apresentaram médias de área de mucosa do íleo semelhantes ao grupo 

controle, mantidas em condições naturais de temperatura e umidade. 

Os resultados obtidos para os efeitos do estresse por calor sobre a 

profundidade da cripta divergem parcialmente de BURKHOLDER et al. (2008) 

que relataram que frangos machos Ross 308 submetidos a 30oC durante 24 

horas no 44o dia de idade apresentaram redução de 23% na profundidade da 

cripta comparados aos não estressados por calor. Contudo, estes autores não 

observaram diferenças na relação vilo/ cripta entre as aves estressadas ou 

não, como observado neste estudo. 

SILVA et al. (2010) submeteram frangos de corte machos da 

linhagem Cobb a altas temperatura ambientes, variando de 35oC a 30oC, do 

primeiro ao 42o dia de idade, durante 24 horas e avaliaram a morfometria 

intestinal destas aves comparando com as mantidas em conforto térmico. Os 

autores observaram aumento na altura do vilo e da profundidade da cripta no 

duodeno, diminuição da altura do vilo, sem alteração na profundidade da cripta 

do jejuno e aumento da altura do vilo e da profundidade da cripta no íleo das 

aves estressadas pelo calor. Os autores consideraram que a maior 

profundidade da cripta no duodeno e íleo de aves estressadas pelo calor 

ocorreu devido à alteração no balanço entre a proliferação e diferenciação 
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celular como resultado de uma maior divisão mitótica das células pluripotentes 

presentes na cripta e ao longo do vilo.  

Histologicamente, o estresse cíclico por calor neste experimento 

prejudicou o desenvolvimento da mucosa intestinal devido a diminuição da 

relação vilo/ cripta e em 17% da área de mucosa no duodeno (p<0,05) e em 

16,5% na área do íleo (p<0,05), fatores que contribuem para uma menor 

capacidade de absorção de nutrientes no intestino delgado.  

 

 

3.3 Porcentagem de células em proliferação na mucosa do intestino 

delgado 

 

No duodeno e íleo, a porcentagem de células em proliferação 

diminuiu com a idade até o 42o dia e no jejuno até o 28o dia (Tabela 6) o que 

evidencia padrões diferentes de dinâmica celular nos diferentes segmentos do 

intestino delgado de frangos de corte.  

 
TABELA 6 – Médias da porcentagem de células em proliferação no duodeno, 

no jejuno e no íleo de frangos de corte machos da linhagem 
CobbAvian48TM criados em condições naturais de temperatura e 
umidade relativa (controle) e submetidos ao estresse cíclico por 
calor durante uma hora do 16o ao 21o, do 22o ao 42o e do 16o ao 
42o dias de idade. 

  Duodeno Jejuno Íleo 

 Controle 1,27ab 1,74a 2,03a 
Estresse 16o ao 21o dia 0,94ab 1,32ab 1,29b 

22o ao 42o dia 1,29a 1,30ab 1,62ab 
16o ao 42o dia 0,91b 1,11b 1,14b 

 
Idade (dias)  

16 1,26a 1,93a 2,34a 
28 1,26a 1,22b 1,32b 
42 0,80b 0,95b 0,90c 

 Valores de P 

Fonte de 
variação 

Duodeno Jejuno Íleo 

Idade <0,001 <0,001 <0,001 
Ambiente 0,009 0,014 0,000 

CV (%) 39,08 41,90 18,85 
Letras minúsculas distintas nas colunas diferem pelo teste de Tukey (P<0,05) 
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Houve efeito negativo do estresse cíclico por calor durante uma hora 

na porcentagem de células em proliferação nos diferentes segmentos 

intestinais. As aves desafiadas do 16o ao 42o dia de idade apresentaram as 

menores médias (P<0,05) de proliferação celular no duodeno e jejuno com uma 

diminuição de 28% e 36%, respectivamente, comparadas às aves mantidas em 

condições naturais de temperatura e umidade relativa (controle). No íleo, as 

menores médias foram observadas nas desafiadas do 16o ao 21o dia (36% 

menores) e do 16o ao 42o dia (43% menores) que não diferiram das desafiadas 

do 16o ao 21o dia de idade. As aves desafiadas do 22o ao 42o dia apresentaram 

maiores médias (P<0,05) de células em proliferação no duodeno e as mantidas 

em condições naturais de temperatura e umidade relativa (controle) no jejuno e 

íleo. 

Estes resultados sugerem que as respostas ao estresse cíclico por 

calor diferem em cada porção do intestino delgado e dependem da duração do 

estímulo estressor. Pode-se inferir também que quando as aves vivenciam o 

estresse por calor mais precocemente e por um período mais prolongado os 

efeitos prejudiciais à homeostasia e à dinâmica do desenvolvimento da mucosa 

são mais intensos, visto que as aves submetidas ao estresse do 16o ao 42o dia 

apresentaram menores porcentagens de proliferação celular nos três 

segmentos intestinais avaliados. O aumento na proliferação celular no intestino 

delgado suporta o crescimento do vilo e da cripta (IJI et al., 2001). Assim, a 

diminuição da porcentagem de células em proliferação causada pelo estresse 

cíclico por calor refletiu na diminuição da área de mucosa do intestino delgado 

das aves avaliadas. 

Resultados semelhantes foram relatados por UNI et al. (2001) em 

frangos de corte submetidos ao estresse por calor (36ºC e 70% de umidade 

relativa) durante 24 horas no terceiro dia de idade, que apresentaram uma 

diminuição de 25% na proliferação de enterócitos nas criptas do jejuno, 

quando comparados com as aves criadas em conforto térmico. 

 
 

 

 



 82 

3.4 Porcentagem de células caliciformes na mucosa do intestino delgado 

 

No íleo, a porcentagem de células caliciformes diminuiu com a idade 

até o 28o dia (Tabela 7). Porém, não houve influência da idade sobre as células 

caliciformes do duodeno e jejuno.  

Foi relatado que o número de células caliciformes aumenta no 

duodeno, jejuno e íleo de frangos de corte até o sétimo dia de idade (UNI et al., 

2000; 2003, GEYRA et al., 2001). Neste estudo, a porcentagem de células 

caliciformes foi avaliada a partir do 16o dia e não foi observado diferença na 

porcentagem de células caliciformes no duodeno e jejuno a partir desta idade. 

Porém, no íleo as células caliciformes apresentaram uma diminuição do 16o ao 

28o dia de idade. 

 
TABELA 7 – Média de porcentagem de células caliciformes no duodeno, no 

jejuno e no íleo de frangos de corte machos da linhagem 
CobbAvian48TM criados em condições naturais de temperatura e 
umidade relativa (controle) e submetidos ao estresse cíclico por 
calor durante uma hora do 16o ao 21o, do 22o ao 42o e do 16o ao 
42o dias de idade. 

Ambiente Duodeno Jejuno Íleo 

Controle 2,18a 2,58ab 2,88 
Estresse 16o ao 21o dia 1,51b 2,40ab 2,54 
Estresse 22o ao 42o dia 1,85ab 2,91a 2,54 
Estresses 16o ao 42o dia 1,95ab 2,11b 2,31 

Idade (dias)  16 1,26a 1,93a 2,34a 
 28 1,26a 1,22b 1,32b 
 42 0,80b 0,95b 0,90c 

 Valores de P 

Fonte de 
variação 

Duodeno Jejuno Íleo 

Idade 0,067 0,292 0,014 
Ambiente 0,005 0,004 0,101 

CV (%) 29,04 26,53 26,21 
Letras minúsculas distintas nas colunas diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 

O estresse cíclico por calor durante uma hora influenciou a 

porcentagem de células caliciformes do duodeno com as maiores médias 

obtidas nas aves do grupo controle e as menores naquelas submetidas ao 

estresse cíclico por calor durante uma hora do 16o ao 21o dia de idade que não 



 83 

diferiram das desafiadas do 22o ao 42o e 16o a 42o dias de idade. No jejuno, as 

maiores médias foram obtidas nas desafiadas do 22o ao 42o dia que não diferiu 

do grupo controle e daquelas desafiadas do 16o ao 21o dia, e as menores nas 

aves desafiadas do 16o ao 42o dia. A porcentagem de células caliciformes no 

íleo não foi influenciada pelo estresse por calor.  

SANDIKCI et al. (2004) submeteram codornas japonesas (Coturnix 

coturnix japonica) ao estresse constante por calor (32±2oC) do primeiro ao 56o 

dia de idade e observaram diminuição no número de células caliciformes do 

íleo, porém não verificaram diferenças desse valor para duodeno e jejuno. 

Diferentemente, os frangos de corte machos apresentaram diminuição nas 

células caliciformes de duodeno e jejuno, em condição de estresse cíclico 

durante uma hora. 

A exposição ao estresse cíclico por calor pode causar mudanças na 

maturação das células pluripotentes presentes na cripta, o que irá alterar o 

número de células caliciformes e, por consequência a produção e composição 

do muco. Portanto, cuidados nutricionais e sanitários mais intensos devem ser 

tomados nos períodos mais quentes do ano, pois, de acordo com HORN et al. 

(2009), as alterações celulares podem ocorrer antes das alterações 

morfológicas da mucosa intestinal.  

A diminuição do número de células caliciformes observado nos 

frangos de corte macho deste estudo pode ser interpretada também como 

consequência do aumento dos níveis de corticosteroides que acontece durante 

o estresse por calor. As alterações citológicas, morfológicas e de dinâmica 

celular observadas na mucosa intestinal das aves submetidas ao estresse 

cíclico por calor podem ter ocorrido devido à ativação do eixo hipotalâmico-

hipofisário-adrenal (HPA) ocasionado pelas altas temperaturas. Quando este 

agente estressor ativa o eixo HPA, há liberação de hormônios 

adrenocorticotrópicos (ACTH), que por sua vez estimulam a adrenal a secretar 

e liberar corticosterona (VALE & GREER, 1985; ANTONI, 1986). Estes 

corticosteroides, em altos níveis na corrente sanguínea, são capazes de 

modular e prejudicar a proliferação celular, pois reduzem a expressão de 
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fatores de transcrição que regulam a sobrevida e a multiplicação celular 

(LONGUI, 2007). 

Além da atuação dos corticosteroides, os hormônios tireoidianos, em 

especial a triiodotironina (T3), podem ter contribuído para a diminuição da área 

de mucosa, da proliferação celular e do número de células caliciformes da 

mucosa intestinal observadas, principalmente, nas aves submetidas ao 

estresse cíclico por calor do 16o ao 42o dia de idade. Quando agentes 

estressores persistem por períodos mais prolongados, há diminuição nos níveis 

de T3 na circulação sanguínea, que resulta em diminuição da proliferação 

celular nas criptas e do comprimento do vilo (MITCHELL & CARLISLE, 1992). 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, o trato 

gastrintestinal das aves sofre grandes alterações com a idade, como a 

maturação funcional do intestino a partir de mudanças morfológicas e 

fisiológicas que promovem aumento na área de digestão e absorção. As 

alterações de desenvolvimento do intestino delgado mais significativas que 

ocorrem a partir do 16o dia de idade são o aumento no peso do jejuno, 

aumento no tamanho dos vilos, na profundidade da cripta, na área de mucosa 

e na relação vilo/ cripta acompanhados de diminuição na proliferação celular e 

no número de células caliciformes.  

Também foi observado que o estresse cíclico por calor durante uma 

hora reduz o número de células caliciformes e a porcentagem de células em 

proliferação de frangos de corte machos CobbAvian48TM, especialmente 

quando duração do agente estressor é maior e a idade de desafio é mais 

precoce. A diminuição destes parâmetros podem influenciar negativamente a 

capacidade de absorção de nutrientes, visto a função absortiva dos enterócitos 

e o papel do muco produzido pelas células caliciformes no de transporte de 

nutrientes. Portanto, aves mantidas fora do conforto térmico, podem ter os 

processos digestivos e absortivos comprometidos, pois, o estresse cíclico por 

calor tem efeito negativo sobre a área de mucosa, proliferação dos enterócitos 

e no número de células caliciformes. 
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4 CONCLUSÃO 

 

O estresse cíclico por calor durante uma hora não causa lesões 

sugestivas de discondroplasia na região epifisária da tíbia de frangos de corte 

machos da linhagem CobbAvian48TM independentemente da idade de desafio. 

Porém, quando o estressor perdura por 26 dias prejudica a estrutura e a 

dinâmica celular da mucosa do intestino delgado de frangos de corte machos 

da linhagem CobbAvian48TM.  
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estresse cíclico por calor durante uma hora não produz alterações 

no desempenho das aves independentemente da idade em que frangos de 

corte machos CobbAvian48TM, mas prejudica o peso de peito destas aves 

quando desfiadas entre 16 a 42 dias.  

Neste estudo, evidenciou-se também que os efeitos negativos do 

estresse térmico têm início nos processos celulares e, posteriormente nos 

teciduais, visto que a diminuição da área de mucosa, de células em 

proliferação e de células caliciformes nas aves desafiadas do 16o ao 42o dia de 

idade não resultou em impacto negativo no ganho de peso, consumo de ração, 

conversão alimentar e mortalidade. Portanto, as respostas ao agente estressor 

dependem de sua duração e da idade em que as aves são desafiadas. 

Os resultados obtidos sobre as alterações no desenvolvimento da 

mucosa intestinal resultantes do estresse cíclico por calor são de importância 

para a indústria avícola uma vez que a exploração intensiva do frango de corte 

realizada na maioria dos galpões brasileiros, os quais são abertos e com 

nenhum ou pouco gerenciamento ambiental, expõem as mesmas à 

temperatura ambiente elevada.  

Estudos futuros deverão focar em medidas para prevenir ou reduzir as 

alterações na integridade intestinal induzidas pelo estresse por calor visto que 

discretas alterações citológicas e morfológicas da mucosa intestinal podem não 

causar impacto negativo no desempenho, mas à medida que estas se 

intensificam poderá haver reflexo nos parâmetros de desempenho e de 

rendimento de carcaça e, consequentemente, perdas na indústria de 

processamento de carnes e para o produtor.  

Conferir adequadas condições de ambiente térmico às aves alojadas 

faz parte de atender aos princípios de bem estar animal, e ainda permite a 

produção mais eficiente de aves nas quais grande parte do metabolismo 

energético será direcionado para o crescimento e ganho de peso.  

A compreensão dos mecanismos pelos quais o estresse por calor 

altera a estrutura morfológica e a homeostase do intestino delgado é um passo 
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importante para se estabelecer estratégicas aplicáveis no campo que objetivem 

a redução dos efeitos estressores das altas temperaturas sobre as aves e a 

melhoria do ambiente térmico dos galpões de produção. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1: Aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética na 
Utilização de Animais (CEUA) da Universidade Federal de 
Uberlândia 

 


