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CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA DE FRANGOS DE CORTE CRIADOS EM DIFERENTES TIPOS DE CAMA 
AVIÁRIA 

 
JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES LUIZ  

LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA  
 

Os objetivos da utilização da cama são impedir o contato direto dos animais com o piso, promover 
a absorção de água e incorporar fezes e penas, além de contribuir para o conforto das aves, 
evitando oscilações de temperatura no aviário (Oliveira & Carvalho, 2002). Diversos materiais são 
utilizados como cama de aviário como maravalha de madeira, casca de amendoim, casca de arroz, 
papel, entre outros (Hernandes et al., 2002). Os materiais são selecionados de acordo com a 
disponibilidade no local onde está instalado o aviário. Para que os materiais sejam utilizados é 
importante que apresentem atributos semelhantes ou superiores aos tradicionalmente utilizados 
como a maravalha (Santos et al., 2000).  Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de areia 
como substrato para cama de aviário em comparação à maravalha de madeira sobre o rendimento 
de carcaça, de cortes comerciais e de vísceras comestíveis O experimento foi realizado no centro 
Zootécnico da UNOESTE, sendo utilizados 120 pintos de corte. As aves foram pesadas e 
distribuídas em delineamento inteiramente casualizado em dois tipos de cama de aviário (areia e 
maravalha) com 6 repetições contendo 10 aves cada, recebendo ração inicial no período de 1 a 21 
dias e ração de crescimento de 22 a 42 dias de acordo com Rostagno et al., (2005). No 42º dia foi 
realizado o abate e foi analisado o peso da carcaça, e avaliado os cortes de peito, coxa, sobrecoxa 
e asas, juntamente foi pesado e analisado as vísceras comestíveis (fígado, moela e coração).  A 
tabela 1 mostra os diferentes resultados obtidos para peso corporal das aves (PC, kg), rendimento 
de carcaça (RC, %), de cortes comerciais e gordura abdominal das aves ao abate. Observa-se que 
as aves criadas em cama de areia apresentaram maior rendimento de peito, menor rendimento de 
asas e de gordura abdominal em comparação à cama de maravalha. De acordo com a Tabela 2, 
aves criadas em cama de areia apresentaram maior peso absoluto de coração, maior peso 
absoluto e relativo de fígado e moela.  Atencio et al. (2008 ) também encontrou valores superiores 
no peso da moela em frangos criados sobre cama de areia comparado a serragem de madeira. Isso 
se deve ao melhor desenvolvimento das vísceras comestíveis, de acordo com o bem estar dos 
frangos em cama de areia, quando comparado aos frangos criados em cama de maravalha. E não 
notou-se diferença nos demais cortes e vísceras comestíveis  A utilização de cama de areia com 
relação a cama de maravalha não demonstrou diferenças significativas em relação a rendimento 
de carcaça e peso corporal. Porém, quando comparada a maravalha, além de resultar em menor 
gordura abdominal, maior rendimento de vísceras comestíveis, e em melhor rendimento de peito. 
    UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista     
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DESEMPENHO E COMPORTAMENTO DE FRANGOS DE CORTE CRIADOS EM DIFERENTES TIPOS DE 
CAMA AVIÁRIA 

 
JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES LUIZ  

LILIAN FRANCISCO ARANTES DE SOUZA  
FERNANDO OLAVO MARTINS ALMEIDA  

 
O aumento da produtividade em criações avícolas pode ser associado a melhorias na qualidade de 
vida e, consequentemente o bem-estar  dos animais. Nesse  sentido, a cama aviária tem 
importante valor, já que os frangos passam todo seu ciclo de criação sobre esse material. Segundo 
Oliveira & Carvalho (2002) a cama de aviário é utilizada para evitar o contato direto da ave com o 
piso, servir de substrato para a absorção da água, incorporação das fezes e penas e contribuir para 
a redução das oscilações de temperatura no galpão. O manejo da cama é um dos aspectos 
fundamentais para a manutenção de um ambiente favorável ao desenvolvimento das aves, sendo 
essencial para a saúde, desempenho das aves e para a qualidade final da carcaça, além de 
promoverem o bem-estar  das aves. Diversos materiais são utilizados como cama de aviário como 
maravalha de madeira, casca de amendoim, casca de arroz, papel, entre outros (Hernandes et al., 
2002). A seleção dos materiais é realizada de acordo com a disponibilidade no local onde está 
instalado o aviário. Durante a seleção do material para cama é importante que este apresente 
qualidade semelhante ou superior aos tradicionalmente utilizados como a maravalha (Santos et 
al., 2000).  Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de areia como substrato para cama de 
aviário em comparação à maravalha de madeira sobre o desempenho e comportamento de 
frangos de corte.  O experimento foi realizado no Centro Zootécnico da UNOESTE, sendo utilizados 
120 pintos de corte. As aves foram pesadas e distribuídas em delineamento inteiramente 
casualizado em dois tipos de cama de aviário (areia e maravalha) com 6 repetições contendo 10 
aves cada. As aves receberam ração inicial no período de 1 a 21 dias e ração de crescimento de 22 
a 42 dias de acordo com Rostagno et al. (2005). Aos 42 dias de idade foi analisado o desempenho 
por meio do ganho de peso (GP, g), consumo de ração (CR, g), conversão alimentar (CA, g/g), 
viabilidade criatória (VC, %) e índice de eficiência produtiva (IEP). Para avaliação comportamental 
foi estabelecido um etograma adaptado de: Barbosa Filho,(2004).  Não observa-se diferença 
significativa no desempenho produtivos entre os dois tratamentos ( cama de areia e cama de 
maravalha). Nota-se que os resultados oriundos do etograma que foi realizado por um período de 
12 horas, no qual o tipo de cama aviaria utilizada (maravalha e areia) também não influenciou o 
comportamento das aves.  BOWERS et al. (2003) assinalam que camas de areia, tanto novas como 
usadas, atingem menores temperaturas máximas que as camas de maravalha e demoram mais 
tempo para atingir a máxima temperatura.  A utilização de cama de areia em comparação à cama 
de maravalha não demonstrou diferenças significativas sobre o desempenho e comportamento 
das aves, indicando que pode ser uma alternativa para locais sem disponibilidade de outros 
materiais para cama.     UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista     
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ÍNDICE DE RECUPERAÇÃO DE OÓCITOS BOVINOS OBTIDOS DE OVÁRIOS DE ABATEDOURO DE 
FÊMEAS ZEBUINAS  

 
ELCIO RICARDO JOSÉ DE SOUSA VICENTE  

ALINE NOCHI BERTO  
GABRIELA NEGRI  

ALINE DE OLIVEIRA SANTOS  
DANIEL BRIGUENTI MASSUIA  

SHEILA MERLO GARCIA  
 

Há tempos que oócitos bovinos podem ser maturados (MIV), fertilizados (FIV) e cultivados in vitro 
(CIV) até os estádios de mórula e blastocisto. Até o momento, a concentração de sais, PH do meio 
e a necessidade de diversos hormônios e fatores de crescimento têm sido empiricamente testados 
e otimizados permitindo um grande desenvolvimento no sistema de cultivo in vitro (Eppig et al., 
1998). Atualmente, esta metodologia está sendo aplicada para fins comerciais em programas de 
FIV, mas ainda existem muitas questões básicas a serem respondidas, que poderiam auxiliar o 
avanço desta tecnologia. O conhecimento de fatores externos que influenciam o desenvolvimento 
e consequentemente a criação de um sistema de cultivo sob condições controláveis pode ajudar a 
melhorar as taxas de desenvolvimento embrionário in vitro e os resultados de gestação.  O 
objetivo do presente projeto será classificar oócitos bovinos obtidos de ovários de fêmeas bos 
indicus, adquiridos em abatedouro e determinar o índice de recuperação dessas estruturas e 
identificar as de maior viabilidade para o procedimento de fertilização in vitro. Através da 
aspiração folicular, os oócitos serão recuperados e posteriormente classificados de acordo com 
suas qualidades visuais em Grau I, Grau II, Grau III, Desnudo e Atrésicos, de acordo com a 
quantidade de camadas de células do complexo cumulus oophorus que envolvem o 
oócito(LONERGAN, 1992 apud BASSO; NASCIMENTO; CASTILHO, 2006). A estatística dos dados 
será feita pela Análise de Variância seguido do teste de Tukey para identificar as diferenças 
significativas. Os resultados serão considerados estatisticamente diferentes quando P < 
0,05.       Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE     
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CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS E MICROBIOLÓGICAS DA PALETA DE CORDEIROS 
 

FABIOLA CRISTINE DE ALMEIDA REGO  
CAIO HENRIQUE FAVARO  

LAIS BELAN  
CAMILA CONSTANTINO  

JOICE SIFUENTES DOS SANTOS  
LUIZ CESAR DA SILVA  

LUIZ FERNANDO COELHO CUNHA FILHO  
ELSA HELENA WALTER DE SANTANA  

MARILICE ZUNDT  
 

       Objetivou-se com este trabalho avaliar a qualidade da carne de cordeiro embalada a vácuo 
(nacional e importada) comercializada no município de Londrina - PR. As amostras de paletas de 
cordeiro foram avaliadas quanto a sua composição, cor, pH, perda de água por pressão (PAP) e 
qualidade microbiológica. A composição foi 70,6% de umidade, 21,9% de proteínas, 6,6% de 
extrato etéreo e 0,9% de cinzas. Os valores de pH variaram de 5,89 a 6,18, com pH médio de 6,1. 
Os parâmetros de cor L* e b* foram 40,04 e 15,06, respectivamente; e o parâmetro a* apresentou 
diferença entre as amostras nacional e importada, sendo 22,44 e 18,83, respectivamente. A PAP 
média foi de 65,7%. As características qualitativas do corte comercial de cordeiro nacional e 
importado estão dentro dos padrões da literatura. As características microbiológicas da carne 
ovina analisadas apresentaram-se aquém às recomendações da Legislação Brasileira em alguns 
quesitos, como presença de Salmonella spp. na carne nacional.  
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ELCIO RICARDO JOSÉ DE SOUSA VICENTE  

ALINE DE OLIVEIRA SANTOS  
GABRIELA NEGRI  

ALINE NOCHI BERTO  
DANIEL BRIGUENTI MASSUIA  

KLEBER LUCIANO ANCIOTO  
AVELINO ALBAS  

SHEILA MERLO GARCIA  
 

       O objetivo da pesquisa que origina este trabalho foi avaliar a influência da adição de 
antioxidantes ao meio de maturação sobre a maturação nuclear in vitro de oócitos bovinos 
obtidos de abatedouro. Para sua execução foram utilizados somente ovários de fêmeas bovinas 
zebuínas. Os folículos foram aspirados e os oócitos recuperados, selecionados e classificados. 
Utilizaram-se três meios (TCM 199 com Antioxidant Supplement [sigma A-1345], TCM 199 
suplementado com ácido ascórbico e TCM 199 suplementado com glutamina) para avaliar a 
maturação nuclear. Não foi possível verificar a ação protetora ou anti-oxidativa dos tratamentos, 
pois não houve diferença significativa dos diferentes estádios de maturação. Sugere-se dar 
continuidade aos experimentos, com objetivo de aumentar o n Total, para que se possa verificar 
novamente a existência de possíveis diferenças entre os meios propostos.  Universidade do Oeste 
Paulista - UNOESTE Laboratório Gene Up. 
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CALIÊ CASTILHO SILVESTRE  
 

       Objetivou-se avaliar a qualidade microbiológica e química da carne ovina de duas 
procedências diferentes comercializada na cidade de Presidente Prudente - SP.O trabalho foi 
desenvolvido no Laboratório de Análise de Alimentos da UNOESTE, sendo realizadas as seguintes 
análises microbiológicas:bolores e leveduras, Salmonella spp, Staphylococcus aureus e Coliformes 
totais e termotolerantes e para as análises químicas: proteína, umidade, resíduo mineral fixo e 
extrato etéreo,de carnes provenientes do Brasil e Uruguai, comercializadas no varejo na cidade de 
Presidente Prudente. Foi detectada a presença de Salmonella spp na amostra procedente do 
Uruguai e contagens relativamente altas de Coliformes totais em ambas as procedências. Estes 
achados evidenciam a necessidade de uma maior fiscalização no processamento e distribuição 
desses alimentos.As análises químicas mostraram diferença apenas em relação ao resíduo mineral 
fixo (0,93% para as carnes do Brasil e 2,35% para as carnes provenientes do Uruguai).  UNOESTE 

 


