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Introdução
Frente a crescente preocupação mundial com o bem estar animal, há necessidade da
realização de novas pesquisas com o intuito de encontrar métodos menos severos de
promover o descanso produtivo em poedeiras comerciais, já que o método convencional de
privação de alimento e eventualmente privação de alimento e água, tem sido considerado
“traumático” pelos países europeus por provocar sofrimento às aves.
Desta forma, a utilização de métodos alternativos ao jejum prolongado para a indução
do descanso produtivo, foi também motivo de estudo de Scherer et al. (2009), que avaliaram a
restrição de cálcio e fósforo; cálcio, fósforo e sódio; cálcio, fósforo, sódio e aminoácidos,
comparativamente à utilização de milho moído por 28 dias e ao jejum de 14 dias. Os autores
concluíram que as aves submetidas ao jejum apresentaram menor peso corporal aos 14 e 28
dias e maior regressão do ovário que os demais métodos de muda empregados, sendo o único
método que levou à cessação temporária da produção de ovos. A restrição de cálcio e fósforo
não interferiu nos níveis desses minerais no metatarso. O método de muda não influenciou a
percentagem de postura, percentagem de ovos quebrados e mortalidade ao longo dos 28 dias
do período experimental.
Souza et al. (2010) diluíram a ração de poedeiras comerciais em casca de arroz como
método alternativo em comparação à técnica convencional de descanso produtivo (jejum),
utilizando três níveis de restrição alimentar qualitativa (100, 75 e 50 %) e três percentuais de
redução de peso corporal (15, 20 e 25 %), e concluíram que as restrições alimentares em 75 e
50 % promovem perda de peso gradativa, mantendo os níveis de produção próximos ao
método de jejum convencional.
O objetivo do presente trabalho foi comparar o método convencional de indução ao
descanso produtivo (jejum alimentar) aos melhores resultados obtidos com trabalhos anteriores
na utilização de métodos alternativos quanto aos resultados de produção de ovos e propor
novos métodos.
Material e Métodos
Foram utilizadas 512 aves da linhagem Isa Brown, com 82 semanas de idade no início
do experimento, distribuídas em delineamento em blocos ao acaso, com oito tratamentos e oito
repetições de oito aves cada. Os tratamentos experimentais foram: T1: Restrição de 100 % de
ração; T2: Farelo de trigo à vontade; T3: Ração de recria restrita a 50 g por ave por dia; T4:
Ração de recria restrita a 50 g por ave por dia, com restrição de cálcio e fósforo; T5: Ração de
recria restrita a 30 g por ave por dia; T6: Ração de recria restrita a 30 g por ave por dia, com
restrição de cálcio e fósforo; T7: Ração de produção restrita a 30 g por ave por dia; T8: Ração
de produção restrita a 15 g por ave por dia.
Durante 14 dias as aves receberam fotoperíodo natural e foram alimentadas de acordo
com os tratamentos experimentais (exceto as aves que estavam em jejum, que voltaram a ser
alimentadas após atingirem perda de 27 % do peso corporal). Após esse período, as aves
foram alimentadas com ração de produção à vontade e teve início o programa de luz com 14
horas de luz por dia e aumentos semanais de 30 minutos até alcançar um fotoperíodo de 17
horas. O desempenho foi controlado por quatro períodos de 28 dias após o descanso
produtivo.
As características avaliadas foram: produção de ovos, consumo de ração, peso dos
ovos, massa de ovos, conversão alimentar por dúzia e por massa de ovos e viabilidade.
Os resultados foram avaliados através da análise de variância, em conformidade com
os procedimentos estabelecidos no General Linear Model do SAS (SAS Institute, 2000). A
comparação entre as médias foi efetuada através do teste de Tukey (p<0,05).
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Resultados e Discussão
Na Tabela 1 encontram-se os resultados de desempenho das aves submetidas aos
tratamentos experimentais.
Tabela 1 Desempenho de poedeiras comerciais submetidas a métodos alternativos de
descanso produtivo.
Consumo
Massa
Peso
Ração
ovos
ovos (g)
(g/ave/dia)
(g/ave/dia)
110,85
59,98
45,08

Tratamento

Postura
(%)

CA/dz¹

CA/kg²

Viabilidade
(%)

Jejum

75,16

1,77

2,46

99,72

Recria (50g)

78,46

112,54

60,15

47,19

1,72

2,38

99,68

Recria (30g)
Recria s/
CaP (50g)
Recria s/
CaP (30g)
Produção
(30g)
Produção
(15g)
Farelo Trigo
(à vontade)

79,19

113,18

61,22

48,48

1,72

2,33

99,38

75,45

109,61

59,87

45,17

1,74

2,43

99,47

74,6

109,33

59,11

44,10

1,76

2,48

98,78

78,31

112,81

60,49

47,37

1,73

2,38

99,5

77,39

111,92

60,55

46,86

1,74

2,39

99,57

75,27

110,61

60,44

45,49

1,76

2,43

99,26

Média

76,73

111,36

60,23

46,22

1,74

2,41

99,42

CV (%)

8,17

4,54

3,33

9,95

14,79

9,48

128,7

Probab.

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

¹ Conversão alimentar por dúzia de ovos; ² Conversão alimentar por massa de ovos

Pode-se observar que não houve diferenças significativas para nenhuma das
características avaliadas.
Os resultados de produção de ovos e consumo de ração não estão de acordo com os
obtidos por Rolon et al. (1993), que observaram maior consumo de ração para aves
submetidas ao descanso convencional, e maior produção de ovos para aves que receberam
ração de baixa energia à vontade, quando comparadas às aves que receberam ração de baixa
energia limitada a 45 g/ave/dia ou ração de baixa energia limitada a 45 g/ave em dias
alternados até o 21º dia seguida de ração à vontade até o 28º dia. Já Onbasilar e Erol (2007)
constataram maior produção das aves que sofreram descanso produtivo através de 10 dias de
jejum comparativamente às alimentadas com cevada em grão por 10 dias.
Quanto ao peso dos ovos, Oliveira et al. (1994) observaram que as aves submetidas
ao jejum apresentaram maior peso de ovos que as alimentadas com ração de baixa energia a
vontade ou restrita a 45 gramas por ave por dia durante 27 dias.
Os resultados obtidos no presente estudo quanto à conversão alimentar são contrários
aos obtidos por Ramos et al. (1999) que ao pesquisarem a utilização de dieta de baixa
densidade restrita a 45g/ave/dia durante 27 dias para indução do descanso produtivo,
comparado ao método convencional, observaram pior conversão alimentar, durante o segundo
ciclo de produção, para aves que receberam dieta de baixa densidade restrita a 45g/ave/dia,
por outro lado, Biggs et al. (2003) verificaram produção de ovos e conversão alimentar por
dúzia e por massa de ovos semelhantes entre as aves que receberam trigo suplementado
durante o descanso produtivo e as que foram mantidas em jejum por dez dias.
Molino et al. (2008) utilizaram restrições quantitativas de ração para indução ao
descanso produtivo e observaram que as aves que receberam 15g de ração por dia
apresentaram melhor percentagem de postura, peso de ovo, massa de ovos e conversão
alimentar por dúzia e por massa de ovos durante o segundo ciclo de produção.
Assim como no presente estudo, Scherer et al. (2009), trabalhando com métodos
alternativos de descanso produtivo, também não constataram diferenças significativas para
mortalidade entre as aves submetidas ao método convencional através do jejum e aquelas que
receberam ração de produção com restrição de cálcio e fósforo, ração de produção com
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restrição de cálcio, fósforo e sódio, ração de produção com restrição de cálcio, fósforo, sódio e
aminoácidos (metionina e lisina) e milho moído.
Conclusões
Apesar de todos os tratamentos terem apresentado os mesmos resultados que o
método convencional (jejum) durante o segundo ciclo de produção, recomenda-se a utilização
de farelo de trigo à vontade para promover o descanso produtivo, por este método ter baixo
custo, ser de fácil aplicação e promover maior bem estar às aves.
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