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A intensificação da produção dos últimos 20 anos resultou em questionamentos, ao nível ético e 

econômico, acerca do bem-estar de poedeiras, levando a diversificações no sistema. O sistema de 

criação cage-free ou livre de gaiola permite que as aves tenham acesso a ninhos e experienciem 

comportamentos intrínsecos à espécie, como ciscar e empoleirar-se. Entre os custos de produção 

no setor avícola, se observa que a alimentação participa com, aproximadamente, 75% e que a 

energia e a proteína são as parcelas mais representativas desses custos. Dessa forma, um os 

principais desafios da nutrição de monogástricos, de modo geral, é fornecer aos animais 

alimentos capazes de atender as necessidades do organismo, garantindo o crescimento, a saúde e 

o bem-estar com máxima eficiência e mínimas perdas de nutrientes para o ambiente. Embora 

existam modelos para determinar os requerimentos nutricionais das diferentes categorias de aves, 

muitos não são apropriados para as criadas livres de gaiolas. É possível que, com a liberdade de 

movimento facilitada pelos sistemas alternativos, a taxa metabólica seja mais intensa e a 

necessidade proteica dessas aves difiram das exigências preconizadas para as criadas no sistema 

convencional. Este trabalho objetivou determinar a exigência de proteína bruta de poedeiras 

comerciais criadas no sistema livre de gaiola. Foram utilizadas 540 poedeiras da linhagem Hy-

Line Brown, com 25 semanas de idade no período de março a abril de 2019, completando um 

ciclo de 28 dias. As aves foram distribuídas aleatoriamente em seis repetições de dezoito aves 

cada e alojadas em boxes (2,4m x 1,6m x 2,1m) equipados com cama de maravalha, ninho, 

poleiro, comedouro tubular e bebedouro automático tipo copo em um galpão experimental da 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, campus Fernando Costa. Os tratamentos 

consistiram no fornecimento de cinco dietas isocalóricas, isonutritivas, entretanto os níveis de 

proteína bruta (PB) foram crescentes (14, 15, 16, 17 e 18%). O fornecimento de água e ração foi 

ad libitum. Foram avaliados, ao final do ciclo, o desempenho produtivo (percentual de produção 

de ovos, consumo de ração, conversão alimentar por dúzia e massa de ovos e percentual de ovos 

inviáveis) e a qualidade dos ovos (peso, coloração de gema, espessura de casca, resistência à 

quebra e unidade Haugh), por meio da máquina Digital Egg Tester (DET6000, Nabel Co.) e, 

para tanto, foram coletados dois ovos por repetição em dois dias consecutivos. As análises 

estatísticas foram realizadas por meio do software SAS (versão 9.4) e as estimativas dos níveis 

de PB foram estabelecidas por modelos de regressão polinomial, ao nível de significância de 5%. 

As características de desempenho e de qualidade de ovos não foram influenciadas 

significativamente pelos níveis de PB. Se pode afirmar que a otimização da concentração de 

nutrientes da dieta é preferível à maximização quando se objetiva a viabilidade econômica. 

Ademais, a poluição por amônia é uma questão importante para a indústria avícola e pode ser 

diminuída pela redução do nível de PB da dieta. A redução dos níveis de proteína bruta não 

impacta negativamente no desempenho, na produção e qualidade de ovos de poedeiras criadas no 

sistema cage-free. 
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