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RESUMO
Objetivou-se avaliar a incidência de lesões de pododermatite no coxim plantar e joelhos de frangos
de corte Cobb alojados em diferentes tipos de material de cama aviária em duas densidades de
alojamento. Adotou-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso, em um esquema fatorial
4 x 2 (quatro tipos de material de cama: areia lavada, maravalha, casca de arroz e feno de capim
Tifton 85 triturado e duas taxas de lotação:10 e 14 aves/m2). Foram avaliadas as incidências de
pododermatite nos joelhos (tibiotarso-metatarso) e coxim plantar de cinco aves por box aos 21, 28,
35 e 42 dias de criação. Aos 21 e 28 dias, não ocorreram lesões representativas nos joelhos, enquanto
que o coxim plantar das aves alojadas em cama de feno apresentaram leves ulcerações. Aos 35 e 42
dias as lesões de joelho e coxim plantares foram mais leves nas aves alojadas em maravalha em
comparação às criadas em cama de feno e de areia. Concluindo, frangos alojados em cama de
maravalha apresentam menos lesões de pododermatite em comparação a frangos alojados em feno de
Tifton e areia e a densidade de alojamento não tem influência sobre a incidência de pododermatite.
Palavras-chave: Bem-estar animal, Cama de frango, Coxim plantar. Gallus domesticus, Taxa de
lotação.
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the incidence of lesions of pododermatitis in the plantar
cushion and knees of Cobb broilers reared in different types of litter materials in two densities. A
completely randomized experimental design was used in a 4 x 2 factorial scheme (four types of litter
material: washed sand, shavings, rice hulls and Tifton 85 ground hay and two stocking rates: 10 and
14 birds / m2). Were evaluated the incidence of pododermatitis in the knees (tibiotarso-metatarso)
and plantar cushion of five birds per box at 21, 28, 35 and 42 days of development. At 21 and 28
days, there were no representative lesions in the knees, whereas the plantar cushion of the birds
housed in Tifton ground hay presented slight ulcerations. At 35 and 42 days, the knee and foot pain
lesions were lighter in the birds reared in a shaving compared to those raised in a Tifton ground hay
and sand. In conclusion, chickens housed in a shaving litter have less lesions of pododermatitis
compared to chickens housed in Tifton hay and sand, and density has no influence on the incidence
of pododermatitis.
Keywords: Animal welfare, Avian litter, Plantar cushion. Gallus domesticus, Stocking rate.

1 INTRODUÇÃO
À medida que o bem-estar animal e o impacto ambiental na produção de alimentos vêm se
tornando fatores de restrição às exportações e à aceitação dos produtos por parte dos consumidores,
a busca por alternativas que minimizem tais prejuízos tem se intensificado e a cama de aviário é um
dos componentes da produção avícola que ainda precisa evoluir (PAGANINI, 2004).
A cama consiste em todo o material distribuído no piso do aviário para evitar o contato direto
das aves com o solo e facilitar a absorção da umidade incorporando resíduos como excretas, ração e
penas. Nos últimos tempos, seu uso tem sido importante no cenário da avicultura, pois pode contribuir
na epidemiologia das doenças, na qualidade ambiental dos galpões e no desempenho zootécnico das
aves (GARCIA et al., 2013).
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Vários são os materiais que podem ser utilizados como cama de aviário, tais como, casca de
arroz, maravalha ou serragem, sabugo de milho triturado, bagaço de cana, casca de amendoim e de
café ou fenos de gramíneas. Entretanto, dentre esses, os mais usados são a casca de arroz e a
maravalha ou serragem, que muitas vezes têm pouca disponibilidade em algumas regiões, pois
também são usados em outras atividades agrícolas.
A cama de aviário pode ser fator determinante de lesões em patas e peito de frangos de corte.
Apododermatite em frangos tem diversas causas, incluindo a condição do material da cama aviária,
podendo ser levado em consideração o tamanho da partícula, manejo inadequado dos materiais de
cama e excesso de umidade, afetando principalmente os coxins plantares e os joelhos das aves
(NUNES et al., 2013). As incidências de lesões em frangos não são interessantes para a indústria
devido às perdas econômicas. Garcia et al. (2011) verificaram que frangos da linhagem Ross em
materiais de cama diferentes, apresentaram maior incidência de lesões no coxim plantar,
principalmente quando alojados em cama de Napier.
Além do tipo de material de cama, a alta densidade de aves no galpão também pode contribuir
para maiores índices de lesões nos frangos. De acordo com Cristo et al. (2017), a maior concentração
de aves por área aumenta a incidência de pododermatite, principalmente no período final da criação.
Desta forma, objetivou-se avaliar a incidência de lesões de pododermatite no coxim plantar e
joelhos (tibiotarso metatarso) de frangos de corte Cobb alojados em diferentes tipos de material de
cama aviária em duas densidades de alojamento.

2 MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi realizado no galpão experimental do Setor de Avicultura do Instituto Federal
Goiano – Campus Ceres, Ceres – GO, com as seguintes coordenadas geográficas (latitude
15°20'59.0"S e longitude 49°36'05.0"W), no período de fevereiro a março de 2017. Antes de sua
execução o projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da instituição, com o nº
de protocolo 7933010616 em 01/07/2016.
Foram alojados 980 pintos de um dia machos e fêmeas da linhagem Cobb, em um delineamento
experimental inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 4 x 2 (quatro tipos de material de cama e
duas densidades populacionais) e cinco repetições durante o período de 1 a 42 dias de idade. Os
tratamentos experimentais consistiram em quatro tipos de material de cama (areia lavada, maravalha,
casca de arroz e bagaço de feno de Tifton 85) e duas densidades de alojamento (10 e 14 aves/m 2). O
feno foi triturado em máquina forrageira para redução das partículas e melhor acomodação da cama
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no piso dos boxes experimentais. A espessura das camas em cada box foi de 5 cm e não houve retirada
de partes molhadas ou compactadas durante o período experimental.
As instalações experimentais consistiram de um galpão de alvenaria telado com cortinas,
dividido em 40 boxes de 2,25 m² com divisórias de madeira e tela, cobertos com cama e contendo
bebedouros pendulares e comedouros tubulares. A climatização do galpão foi realizada através de
aquecedores digitais, ventiladores e manejo de cortinas. A temperatura e umidade foram monitoradas
uma vez por dia durante todo o período experimental através de termohigrômetros digitais
distribuídos em três pontos do galpão. No período experimental as médias de temperaturas foram
31,7oC de máxima e 21,4oC de mínima, e a umidade média foi de 64,4%.
Durante o alojamento as aves foram sexadas, pesadas e distribuídas uniformemente com o
mesmo número de machos e fêmeas em cada parcela. As aves foram mantidas com livre acesso à
água e ração e foram submetidas ao manejo de rotina de uma granja durante todo o período
experimental. A ração foi formulada à base de milho e farelo de soja seguindo as recomendações de
Rostagnoet al. (2011) e dividida em três tipos de acordo com as exigências nutricionais nas diferentes
fases de criação: inicial (1 a 21 dias), crescimento (22 a 35 dias) e final (36 a 42 dias).
Foram avaliadas as incidências de lesões (pododermatite) nos joelhos (tibiotarso-metatarso) e
coxim plantar de cinco aves por box aos 21, 28, 35 e 42 dias de criação. As aves avaliadas foram
escolhidas ao acaso aos 21 dias e devidamente identificadas com etiquetas numeradas na perna para
garantir a avaliação das mesmas aves nos quatros períodos.
Para a avaliação das lesões foi adotado o sistema de escore de classificação de severidade de
lesões em coxim plantar e no joelho dos frangos, de acordo com a metodologia de WQAPP (2009).
Foram considerados escores de 0 a 4, em que: 0 = ausência de lesão; 1 = sem lesão externa, porém
inflamado; 2 = ulceração leve; 3= ulceração com média severidade e 4 = ulceração bastante severa.
Os dados de incidência de lesões nos joelhos e coxins plantares foram analisados utilizando-se
o programa ASSISTAT 7.7 (2017), através de análise de variância e o teste não-paramétrico KruskalWallis a 1%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a avaliação da incidência de lesões nos joelhos e coxins plantares dos frangos
realizada aos 21 diasnão foram observadas lesões nos joelhos das aves em nenhum dos tratamentos
experimentais nesses períodos, sendo visualizados apenas sinais discretos de inflamações no epitélio.
Entretanto, aos 28 dias foi possível verificar diferença significativa (P<0,01) entre o grau de
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inflamação nos joelhos dos frangos alojados em cama de maravalha, em que as aves alojadas em alta
densidade apresentaram maiores injúrias no tecido (Tabela 1).
Tabela 1. Médias dos escores de lesões1 nos joelhos e coxins plantares de frangos alojados em diferentes materiais de
cama em duas densidades (10 e 14 aves/m²) aos 21 e 28 dias da criação
21 Dias
Material de Cama

Joelho

Coxim Plantar
10aves/m2
14 aves/m2
0,38 a
1,38 abc

Maravalha

10aves/m2
0,06

14aves/m2
0,26

Casca de Arroz

0,26

0,48

1,34 abc

1,58 abc

Feno Tifton 85
Areia
P

0,6
0,1

0,54
0,56

1,74 bc
1,02 ab

1,94 c
1,62 abc
<0,01

>0,01
28 Dias
Joelho
Coxim Plantar
Material de Cama
10 aves/m2
14 aves/m2
10 aves/m2
14 aves/m2
Maravalha
0,28 a
0,98 b
0,82 a
1,96 ab
Casca de Arroz
0,62 ab
1,06 b
2,00 ab
1,98 ab
Feno Tifton 85
0,90 ab
0,86 ab
2,42 b
2,58 b
Areia
0,62 ab
0,84 ab
1,78 ab
2,04 ab
P
<0,01
<0,01
1
Escores de lesões: 0 = ausência de lesão, 1 = sem lesão externa, porém inflamado, 2 = ulceração leve, 3= ulceração
com média severidade e 4 = ulceração bastante severa. a,b,c As médias seguidas por letras distintas na coluna
diferem entre si pelo Teste de Kruskall-Wallis (P<0,01).

Quanto à avaliação do coxim plantar nos mesmos períodos foi possível verificar maiores
escores de lesões que as observadas no joelho, variando de ausência de lesões a ulcerações leves nos
dois períodos avaliados. Entretanto, não houve diferença entre as lesões das aves alojadas nos
diferentes tratamentos aos 21 e 28 dias de idade, exceto quando se comparao coxim plantar dos
frangos alojados em maravalha em baixa densidade com os alojados em feno de Tifton nas duas
densidades (Tabela 1).
Os fenos de gramíneas, como o Tifton 85, apresentam boa absorção de umidade e
amortecimento adequado (ANGELO et al., 1997), contudo, no período inicial da criação podem
causar mais lesões nas aves devido ao tamanho das partículas. O feno usado neste trabalho, apesar de
ser triturado, ainda continha partes mais grosseiras que, por atrito, provocaram maiores injúrias no
epitélio das aves no período avaliado.De acordo com Jacob et al. (2016), a qualidade da cama é
influenciada pelo tamanho das partículas, que com o contato intenso podem lesionar mais os joelhos
e coxins plantares.Estudos de Stojcicet al. (2016) e Zikicet al. (2017) confirmam tal afirmação, pois
ao avaliarem o impacto da cama de palha inteira e picada, verificou-se que frangos alojados em palha
picada apresentaram menor incidência e severidade de lesões podais.
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Além disso, a incidência de lesões em aves muito jovens pode ser explicada pela fragilidade da
derme dos pintainhos, que adquirem maior resistência com a idade, podendo ocorrer redução nas
injúrias na idade intermediária do lote (MENDES et al., 2012).
Freitas et al. (2011) observaram que aos 28 e 35 dias de alojamento a cama de capim Napier
triturado apresentou o maior índice de volatização de amônia e por isso, não indicaram esse material
como cama aviária. Do mesmo modo, Garcia et al. (2011) verificaram que o uso de cama de Napier
causa mais lesões nos coxins plantares de frangos de corte até a idade de abate.
De acordo com as avaliações das lesões nos frangos realizadas aos 35 e 42 dias da criação
(Tabela 2), verificou-se que aos 35 dias não houve diferença entre os escores de lesões de joelhos das
aves nos diferentes tratamentos, com exceção da cama de maravalha nas duas densidadesquando
comparada com a cama de areia em maior densidade. Da mesma forma, as lesões nos coxins plantares
foram significativamente mais leves nas aves alojadas em cama de maravalha em menor densidade
em comparação às aves criadas em camas de feno nas duas densidades e cama de areia em alta
densidade, em que os frangos já apresentaram lesões de média severidade.
Tabela 2. Médias dos escores de lesões1 nos joelhos e coxins plantares de frangos alojados em diferentes materiais de
cama em duas densidades (10 e 14 aves/m²) aos 21 e 28 dias da criação
35 Dias
Material de Cama

Joelho

Coxim Plantar
10 aves/m2
14 aves/m2
1,26a
1,84abc

Maravalha

10 aves/m2
0,96a

14 aves/m2
1,80a

Casca de Arroz

1,34ab

1,40ab

2,48abc

2,92abc

Feno Tifton 85
Areia
P

1,52ab
1,27ab

1,20ab
2,44b

3,34bc
2,05ab

3,40c
3,24bc

>0,01
<0,01
42 Dias
Joelho
Coxim Plantar
Material de Cama
10 aves/m2
14aves/m2
10 aves/m2
14aves/m2
Maravalha
1,26
2,58
1,76a
3,36ab
Casca de Arroz
1,43
1,86
2,66ab
3,26ab
Feno Tifton 85
1,62
1,50
3,48ab
3,45ab
Areia
1,75
2,84
2,53ab
3,71b
P
<0,01
<0,01
1
Escores de lesões: 0 = ausência de lesão, 1 = sem lesão externa, porém inflamado, 2 = ulceração leve, 3= ulceração
com média severidade e 4 = ulceração bastante severa. a,b,c As médias seguidas por letras distintas na coluna
diferem entre si pelo Teste de Kruskall-Wallis (P<0,01).

Aos 42 dias não houve diferença entre os escores de lesões dos joelhos das aves nos diferentes
tratamentos, variando de sinais de inflamação à ulceração leve. No coxim plantar foram observadas
lesões mais severas (variando de leve a graves ulcerações), entretanto também não houve diferença
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entre os tratamentos, com exceção das aves alojadas em cama de maravalha em menor densidade em
comparação às alojadas em cama de areia em maior densidade.
Ao contrário do que foi verificado no presente estudo, Irfanet al. (2017) constataram que o uso
de maravalha como cama aviária ocasionou maior ocorrência de pododermatites nos coxins plantares
de frangos da linhagem Cobb-500, devido às partículas do material.
Do mesmo modo, Bilgiliet al. (1999, 2009) observaram menores índices e gravidades de
pododermatite em frangos de corte alojados em cama de areia em comparação à cama de maravalha,
devido à areia apresentar alta liberação de umidade. Conforme o trabalho de Garcêset al. (2013), a
areia de rio usada como material de cama para frangos de corte tem menor capacidade de retenção de
água e maior taxa de perda de umidade com o passar do tempo, e consequentemente apresentou menor
compactação quando comparada com outros materiais alternativos.
Entretanto, foi observado visualmente neste estudo uma maior compactação das camas de areia
e de feno de Tifton nos períodos finais da criação, o que pode estar relacionado a uma maior retenção
de umidade e menor taxa de perda de umidade desses materiais durante o período experimental.
Diversos estudos relacionaram a alta umidade e compactação da cama aviária com o aumento
de lesões nos pés e carcaça de aves. Taira et al. (2014) observaram que aos 14 dias já foi possível
observar a ocorrência de pododermatite em frangos alojados em camas mais úmidas, e aos 21 dias o
quadro começou a se agravar; enquanto que, na cama seca somente aos 28 dias as lesões começaram
a aparecer. Garcia et al. (2012) verificaram que aves alojadas em camas de casca de arroz e de
maravalha apresentaram menor incidência de pododermatite ao final da criação, entretanto, as camas
de bagaço de cana e capim Napier cortado provocaram as piores lesões, devido à alta compactação
desses materiais no final do período avaliado.Assim como, Jong, Gunnink e van Harn (2014)
concluíram que a alta umidade da cama aviária não apenas causa pododermatite severa, como também
influencia negativamente no desempenho, rendimento de carcaça e bem-estar de frangos de corte.
Entretanto, Kaukonen, Norring e Valros (2017) ao avaliarem o efeito da qualidade da cama
(maravalha e palhas de arroz e de trigo) sobre a severidade de lesões em frangos de corte, sugeriram
que existe uma complexa relação entre as condições da cama, a umidade e a incidência de dermatite
de contato e ressaltaram a importância do tipo de manejo de cama adotado.
A partir dos resultados das incidências de pododermatite nos quatro períodos avaliados neste
estudo, verificou-se que o aumento da densidade de alojamento não teve influência sobre a incidência
de pododermatitenos diferentes tipos de material de cama.
Resultados diferentes podem ser encontrados na literatura, como os de Mendes et al. (2012)
que verificaram que altas densidades acarretam gravidades nas lesões do coxim plantar de frangos de
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corte, assim como, Gopinger et al. (2015) que observaram que o aumento da densidade de 11,08 para
13,20 aves/m2 ocasionou maiores ocorrências de lesões, além de favorecer a umidade.
Entretanto, Sirriet al. (2007) apresentaram resultados semelhantes aos verificados no presente
trabalho, em que a densidade de alojamento (11 e 14 aves/m2) não teve influência sobre as lesões de
coxim plantar de frangos de corte. Em estudos de Oliveira e Carvalho (2002) não foi observado efeito
significativo (P>0,05) da densidade populacional (10, 12 e 15 aves/m2), do tipo de cama (resíduo da
cultura de girassol e feno de braquiária), ou da interação tipo de cama x densidade populacional para
os escores de lesão no joelho e coxim plantar dos frangos de corte.
Dawkins, Donnely e Jones (2004) afirmam que a densidade tem pouca influência sobre as
lesões de pododermatite em frangos de corte quando as condições ambientais adequadas são
respeitadas (qualidade da cama e ventilação). Os autores ainda destacam em seu estudo que as
diferenças entre verão e inverno confirmam a importância do ambiente, pois foi verificada menor
incidência de lesões no verão (8,8%) do que no inverno (30,3%), quando a ventilação é reduzida para
conservar calor.Do mesmo modo, Meluzziet al. (2008) não observaram correlação entre a taxa de
lotação e pododermatite em frangos de corte, porém a incidência de lesões foi significativamente
maior em lotes alojados no inverno devido à ventilação insuficiente para a remoção do excesso de
umidade do ar e da cama.
Como o presente estudo foi realizado no período chuvoso, o aumento da umidade do ar e a
manutenção das cortinas fechadas podem ter contribuído para uma menor liberação de umidade pelas
camas e, consequentemente, aumento da incidência de lesões nas aves independentemente da taxa de
lotação.
Também foi possível verificar no presente estudo que as lesões em joelho e coxim plantar dos
frangos alojados em todos os tipos de cama e densidades foram mais severas aos 42 dias de idade. De
acordo com o estudo de Cristo et al. (2017), a incidência de lesões graves no coxim plantar de frangos
de corte é mais evidente ao final de criação, a qual pode estar relacionada ao aumento da liberação de
nitrogênio na cama devido à redução da eficiência alimentar com o aumento da idade das aves.Além
disso, Hashimoto et al. (2013) afirmaram que aves mais pesadas apresentam lesões mais severas
devido à redução do tempo de caminhada no galpão e, consequentemente, a um menor
desenvolvimento de massa muscular nas pernas.
Portanto, os maiores escores de lesões, tanto em joelho como em coxim plantar, na fase final
da criação evidencia que tanto o aumento da liberação de nitrogênio pelas excretas quanto o maior
peso das aves contribuíram para o aumento da severidade das lesões em todos os tratamentos
avaliados.
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4 CONCLUSÕES
1. Frangos de corte alojados em cama de maravalha na densidade de 10 aves/m2 apresentam
menos lesões de pododermatiteem comparação a frangos alojados em feno de Tifton e areia aos 35 e
42 dias da criação.
2. A densidade de alojamento não tem influência sobre a incidência de pododermatite em
frangos de corte alojados em diferentes tipos de cama.
3. A incidência de lesões de pododermatite aumentam gradativamente com o crescimento das
aves, independentemente do material de cama e da taxa de lotação.
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