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Uso de simbiótico na alimentação de codornas japonesas 

Use of symbiotic in the feeding of Japanese quails 
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RESUMO 

Na cadeia avícola brasileira, são utilizados alguns aditivos com o objetivo de melhorar 

o desempenho animal, dentre eles estão os antibióticos, probióticos, prebióticos e simbióticos. 

Entretanto, em função da possível presença de resíduos antibióticos em carne e ovos, 

colaborando para o aparecimento de resistência bacteriana, desencadeou-se uma tendência 

mundial para a proibição destes aditivos, surgindo a necessidade de novos estudos com 

alternativas para essa classe de melhoradores de desempenho. Na categoria estudada como 

substitutos em potencial, situam-se os equilibradores da flora, que são aditivos com efeitos 

positivos à saúde intestinal e do organismo em geral, como os probióticos, prebióticos e 

simbióticos. Coompreendendo a relevância do equilíbrio da microbiota intestinal, tendo em 

vista que esta coopera para o bem-estar das aves e favorece a digestão e absorção dos 

nutrientes, é importante a inclusão coerente de aditivos que influam positivamente nessas 

modificações, com o intuito de melhorar a performance produtiva. Assim, a utilização dos 

prebióticos, probióticos e simbióticos vêm integrando essas características, pois contribuem 

na manutenção, equilíbrio e integridade da mucosa intestinal, viabilizando o crescimento da 

flora microbiana benéfica e prevenindo o organismo da microbiota patogênica. Contudo, 

considerando a substituição em potencial desses suplementos aos antibióticos, ainda há a 

necessidade de desenvolver mais estudos com o intuito de apurar seus efeitos e vantagens 

zootécnicas, especialmente em codornas de postura durante toda a fase produtiva dessas aves.  

Palavras-chave: aditivos, desempenho animal, equilibradores da flora, microbiota 

intestinal  



 
 

ABSTRACT 

In the Brazilian poultry chain, some additives are used in order to improve animal 

performance, among them are antibiotics, probiotics, prebiotics and symbiotics. However, due 

to the possible presence of antibiotic residues in meat and eggs, contributing to the appearance 

of bacterial resistance, a worldwide trend for the prohibition of these additives has been 

triggered, and there is a need for new studies for alternatives to this class of performance 

enhancing. In the category studied as potential substitutes, there are flora balancers, which are 

additives with positive effects on intestinal and organism health in general, such as probiotics, 

prebiotics and symbiotics. Understanding the importance of the balance of the intestinal 

microbiota, considering that it cooperates for the welfare of birds and favors the digestion and 

absorption of nutrients, it is important to include coherent additives that positively influence 

these changes, in order to improve the productive performance. Thus, the use of prebiotics, 

probiotics and symbiotics have been integrating these characteristics, as they contribute to the 

maintenance, balance and integrity of the intestinal mucosa, enabling the growth of beneficial 

microbial flora and preventing the organism of the pathogenic microbiota. However, 

considering the potential replacement of these antibiotic supplements, there is still a need to 

develop further studies in order to ascertain their zootechnical effects and advantages, 

especially in laying quails throughout the productive phase of these birds. 

Key words: animal performance, intestinal microbiota, alternative antibiotics, flora 

balancers
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INTRODUÇÃO 

A coturnicultura denota o segmento avícola de maior crescimento, integrando-se cada 

vez mais no contexto de produção industrial de corte e postura (LANA et al., 2020). Deste 

modo, os diversos estudos em sanidade, ambiência, nutrição e a crescente tecnificação das 

granjas produtoras de codornas cooperaram de forma significativa para esse desenvolvimento 

(MUNIZ et al., 2015). A potencialização do setor coturnicultor no Brasil, se deu 

principalmente nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do país e, esta exploração ganhou espaço 

na produção animal devido a rapidez no retorno de capital, baixo investimento, utilização de 

pequenas áreas e baixos gastos com mão de obra (MOURA et al., 2010). 

A utilização de aditivos na produção de codornas, atua, entre outras funções, 

melhorando as condições estruturais da mucosa intestinal, promovendo, assim, melhor 

absorção dos nutrientes e, consequentemente, otimizando o desempenho e a qualidade dos ovos 

(LEMOS et al., 2017). Devido a limitação do uso de antibióticos promotores de crescimento na 

alimentação animal, alternativas têm sido bastante estudadas e utilizadas. Logo, dentre os 

aditivos alimentares alternativos que são mais comumente empregados estão os probióticos, 

prebióticos, óleos essenciais entre outros, os quais exibem os mesmos efeitos benéficos, 

entretanto, sem os efeitos nocivos como a resistência bacteriana e o efeito residual (NUNES, 

2019). 

Os simbióticos são combinações de probióticos e prebióticos que afetam 

beneficamente o hospedeiro melhorando a sobrevivência e implantando suplementos vivos no 

trato gastrointestinal (COMPÊNDIO BRASILEIRO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, 2017), 

esta combinação pode favorecer, assim, a adaptação do probiótico ao substrato do prebiótico, 

potencializando o efeito de ambos (JUNQUEIRA et al., 2009). Dentre os benefícios do uso 

dos simbióticos incluem-se o reforço da resposta imune, aumento da permeabilidade 
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intestinal, equilíbrio da microbiota intestinal, melhoria da função imunológica da barreira 

intestinal, entre outros (USAMI et al., 2011). 

1. Cenário da coturnicultura no Brasil 

A coturnicultura trata-se do segmento da avicultura que cria, melhora e fomenta a 

produção de codornas (BERTECHINI, 2010). A criação de codornas na produção animal 

brasileira é apontada como uma atividade em pleno desenvolvimento. A coturnicultura de 

postura vem motivando a disposição de pesquisadores da área avícola no que condiz à 

realização de trabalhos que colaboram com o aperfeiçoamento e fixação desta cultura como 

fonte de renda no setor agropecuário (GAZZOLA et al., 2019).  

Datado desde o início do século XIX, os estudos e cruzamentos com codornas 

oriundas da Europa e espécies selvagens realizados por japoneses resultaram em uma ave 

domesticada chamada de Coturnix coturnix japonica ou codorna japonesa, iniciando-se, 

então, sua exploração (REIS, 1980; PASTORE et al., 2012).  No entanto, a produção de 

codorna durante muitos anos foi considerada no cenário da produção avícola brasileira como 

uma atividade alternativa para pequenos produtores (SOUSA et al., 2012) e, ao passo do que 

anteriormente era considerado um ofício pequeno e de subsistência, alcançou o mercado e 

hoje abrange novas técnicas e tecnologias de produção promissoras (PASTORE et al., 2012). 

A codorna utilizada para a produção de ovos é da espécie Coturnix coturnix japonica, 

sendo alguns fatores motivantes desta produção o rápido crescimento, precocidade, 

maturidade sexual (35 a 42 dias) e alta produtividade, produzindo em média trezentos ovos 

por ano (PASTORE et al., 2012). Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2019), o efetivo de codornas alcançou o valor de 16,84 milhões de 

animais, com um incremento de 3,9% em relação ao ano anterior e uma produção de ovos de 

297,31 milhões de dúzias. No país, o Sudeste caracteriza-se como a maior região 

coturnicultora concentrando mais da metade do efetivo nacional, cerca de 64% com destaque 
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para o estado de São Paulo que, tradicionalmente, lidera a produção englobando 24,6% deste 

total.  

2. Microbiota intestinal das aves 

    O sistema digestório da ave na eclosão está anatomicamente completo, porém, a 

capacidade funcional ainda está em desenvolvimento, deste modo, o trato intestinal sofrerá 

diversas alterações fisiológicas e morfológicas. Dentre essas alterações estão o aumento da 

produção de enzimas digestíveis e incremento na altura e densidade dos vilos, que irão 

proporcionar aumento na área de superfície, viabilizando a digestão e absorção 

(MURAROLLI, 2008; MACARI & FURLAN, 2005). A digestão e absorção de nutrientes são 

as principais funções do sistema gastrointestinal, onde o alimento é dividido em moléculas 

menores, macronutrientes (proteínas, carboidratos e gorduras) e micronutrientes (vitaminas e 

minerais) que podem ser absorvidos posteriormente (BOUWENS & SAVELKOUL, 2019).  

Uma comunidade diversificada de bactérias, fungos, protozoários e vírus habita o trato 

gastrointestinal das aves, interagindo constantemente com o hospedeiro. A obtenção e 

desenvolvimento dessa microbiota intestinal se origina da eclosão do pinto, juntamente com 

os micróbios encontrados na superfície da casca do ovo, que correspondem aos 

microrganismos do intestino da mãe, além de fontes externas presentes no meio ambiente, dos 

alimentos e o pessoal que maneja os mesmos.  A presença dessa microbiota em equilíbrio é 

tão necessária quanto benéfica para o bem-estar das aves, visto que o desequilíbrio, em favor 

das bactérias indesejáveis, pode resultar em danos para a mucosa intestinal e prejuízos na 

absorção dos nutrientes da ração, com consequente comprometimento na performance 

produtiva (RINTTILÁ & APAJALAHTI, 2013; LODDI, 2003). 

O número e a composição dos microrganismos no decorrer do trato gastrointestinal, 

podem sofrer alteração em função dos diversos fatores que determinam qual microbiota se 

adaptará ao meio. Alguns fatores que influenciam a colonização do trato, são: tipo de 
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alimentação, ambiente de criação do animal, diferenças de pH luminal, concentração de sais 

biliares, disponibilidade de oxigênio e a presença de bacteriocinas e ácidos graxos voláteis 

(ITO et al., 2004). De acordo com MACARI et al. (2014), a microbiota do intestino de aves 

não é fixa. Considerando a idade da ave e a parcela do intestino em questão, a concentração 

de células, número e composição de espécies são mutáveis conforme às fases de 

desenvolvimento do organismo animal.  

Segundo SANTOS et al. (2012), é importante compreender e controlar as possíveis 

modificações da microbiota intestinal para adaptar o manejo e incluir coerentemente aditivos 

que possam alterar e regular a ecologia microbiana, com o intuito de aprimorar o desempenho 

zootécnico e atenuar alguns efeitos de estressores ou doenças. 

3. Aditivo zootécnico: Simbiótico  

De acordo com a Instrução Normativa nº 13/2004 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) acerca dos produtos destinados à alimentação animal, a 

categoria de aditivos zootécnicos compreende toda substância utilizada para influenciar 

positivamente na melhoria do desempenho dos animais. Estes aditivos, além de fomentar o 

desempenho produtivo, devem melhorar o bem-estar e a saúde dos animais. Os benefícios 

produtivos dependem de fatores como consumo de ração, eficiência na digestão e absorção de 

nutrientes, melhoria da saúde intestinal ou reação positiva frente aos desafios sistêmicos 

(VAN DER AAR et al., 2017). Nesta categoria situam-se os equilibradores da flora, que são 

aditivos com efeitos positivos à saúde intestinal e do organismo em geral, como os 

probióticos, prebióticos e ácidos orgânicos (BERNARDEAU & VERNOUX, 2013; PREIS et 

al., 2013). 

Na avicultura brasileira, alguns aditivos utilizados são os antibióticos, probióticos, 

prebióticos, simbióticos e enzimas exógenas, com o propósito de aprimorar o desempenho 

animal (ARAÚJO et al., 2007). Todavia, a classe de aditivos mais pressionada pela população 
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é a dos antibióticos como melhoradores de desempenho, em virtude da possível presença de 

resíduos em carne e ovos, contribuindo para o surgimento de resistência em patógenos 

humanos, havendo uma tendência mundial de retirada deste produto das rações para aves 

(MEZALIRA et al., 2014; SOUZA et al., 2015; SILVA & NÖRNBERG, 2003). 

Isto posto, vem surgindo grande empenho dos cientistas brasileiros no 

desenvolvimento de pesquisas com substâncias que possam substituir os antibióticos e 

exerçam funções que revertam em melhor desempenho das aves e qualidade do produto final 

(LEMOS et al., 2016). Uma das alternativas para esta substituição seria a utilização dos 

probióticos, definidos por BUSANELLO et al. (2012) como “cepas específicas de 

microrganismos que agem como auxiliares na recomposição da microbiota intestinal dos 

animais, diminuindo a ocorrência dos microrganismos patogênicos ou indesejáveis”. 

Considerando que as bactérias que colonizam o trato intestinal inicialmente tendem a compor 

a microbiota durante a vida da ave, para uma boa efetividade os probióticos devem ser 

utilizados nos primeiros dias de vida para que modulem beneficamente a microbiota intestinal 

(LORENÇON et al., 2007; SILVA, 2000). 

Outra possibilidade são os prebióticos, definidos como ingredientes alimentares que 

operam de forma direta e favorável, ou indiretamente na homeostase e na microbiota 

intestinal benéfica (TRAN et al., 2018) e, consequentemente, impedem a proliferação de 

agentes causadores de infecções patogênicas no trato gastrintestinal. PERALTA et al. (2018), 

complementam que diversas pesquisas mencionam que os prebióticos possuem um efeito 

sobre a imunidade e, também neutralizam toxinas além de atuarem diminuindo o pH 

intestinal, servindo também como substrato para probióticos e competindo com bactérias 

patogênicas, impedindo sua adesão à parede intestinal. 

Esta competição em que os microrganismos benéficos são favorecidos é relevante, 

pois o desequilíbrio em prol de bactérias patogênicas pode resultar em infecção intestinal, o 
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que comprometeria a digestibilidade da ração (ARAÚJO et al., 2007). Portanto, os probióticos 

são microrganismos que atuam para melhorar o equilíbrio da microbiota intestinal, logo, 

atribuem um efeito benéfico à saúde do hospedeiro. E, haja vista que os prebióticos servem 

também como substrato para probióticos, auxiliando e melhorando a sobrevivência de cepas 

probióticas administradas simultaneamente, resultam idem, em vantagens para o hospedeiro 

através da modulação das comunidades microbianas intestinais. 

 Atualmente, os aditivos além de promoverem a manipulação benéfica da microbiota 

intestinal, possuem efeitos imunomoduladores que viabilizam a ativação do sistema imune. 

Assim, os mecanismos pelos quais os probióticos exercem sua ação por meio da ajuda dos 

prebióticos são: exclusão competitiva, diminuição do pH intestinal, produção de substâncias 

antimicrobianas e estimulação do sistema imunológico (NUNES, 2008; PERALTA et al., 

2018; GRESSE et al., 2017).  

Nas últimas décadas, os probióticos e prebióticos ou sua combinação atuando em 

sinergia, conhecida como simbióticos, vem sendo elementos de pesquisas em função dos seus 

potenciais benefícios terapêuticos e preventivos à saúde dos animais (YANG et al., 2016). 

Esta combinação de aditivos em ação sinérgica, atuam em benefício das aves, otimizando o 

desempenho destas sem deixar resíduo no produto final (carne e ovos). Foi demonstrado que 

os simbióticos exercem estimulação seletiva do crescimento e ativam o metabolismo de uma 

ou de um número limitado de bactérias que promovem a saúde intestinal (PERALTA et al., 

2018; REIS & VIEITES, 2019). 

Em função das mudanças de comportamento e exigências do mercado consumidor no 

cenário mundial, tal como a procura constante de avanços nos resultados produtivos, torna-se 

de fundamental importância a continuidade de estudos com aditivos que possam substituir os 

antibióticos melhoradores de desempenho, como também auxiliar na busca por resultados 

produtivos mais aprimorados. Nesse contexto, a aceitabilidade e o crescente conhecimento 
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técnico sobre esses produtos estimulam a tendência de uso na cadeia avícola (IMPERATORI, 

2018). 

 

4. Utilização de simbiótico na produção avícola 

Quanto à utilização de aditivos alimentares, segundo OTUTUMI et al. (2008) seu uso 

é de extrema importância para alcançar alta produtividade, mantendo o custo baixo na 

produção avícola. Os aditivos alternativos aos promotores de crescimento atuais devem ser 

eficientes em sua utilização sem causar redução da produtividade e aumento dos custos de 

produção (VASCONCELOS et al., 2016). Com isso, a indústria avícola vem intensificando 

pesquisas utilizando substâncias alternativas, tais como prebióticos, probióticos e simbióticos 

(LEMOS, 2015). 

Os prebióticos e probióticos denominados aditivos zootécnicos equilibradores da flora 

intestinal, podem ser acrescentados à ração e desempenhar papel estratégico, operando tanto 

na integridade quanto no desenvolvimento da mucosa intestinal e beneficiando, portanto, o 

desempenho do lote (COMPÊNDIO BRASILEIRO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, 2009). 

LEMOS (2015), mostrou que a utilização de simbiótico potencializa a qualidade dos ovos e 

pode substituir o antibiótico de forma satisfatória com intuito de melhorar a espessura da 

casca dos ovos de codornas produzidos no final do período produtivo. 

Pesquisas com probióticos na alimentação de galinhas poedeiras promoveram maior 

porcentagem de postura e redução dos níveis de amônia nas excretas (ZHANG & KIM, 

2013), como também melhor conversão alimentar, maior peso dos ovos e melhor qualidade de 

casca (MIKULSKI et al., 2012). Analisando a influência de probiótico, prebiótico e 

simbiótico sobre o desempenho de codornas japonesas, BABAZADEH et al. (2011) 

evidenciaram diminuição do consumo de ração e melhor conversão alimentar com o uso do 

prebiótico e simbiótico na dieta, inferindo maior eficiência do simbiótico sobre o desempenho 

do que os demais aditivos.  
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Outro trabalho buscando determinar o efeito da suplementação de probióticos na 

mucosa intestinal de frangos mostrou aumento no tamanho das vilosidades do intestino até 42 

dias de idade (SONG et al., 2014). ZAREI et al. (2011) observaram que a utilização de 

prebiótico, probiótico e simbiótico em galinhas poedeiras aumentaram o peso dos ovos 

produzidos, resultado também constatado por IQBAL et al. (2015), que estudaram a qualidade 

do ovo mediante o uso de prebiótico na alimentação de codornas japonesas. Avaliando a 

inclusão de probiótico na dieta de codornas japonesas, AYASAN et al. (2006) verificaram 

aumento na produção de ovos das aves durante a fase produtiva. 

Com isso, tem-se buscado novos aditivos e ingredientes que promovam a integridade, 

o desenvolvimento e o bom funcionamento da mucosa intestinal, sendo esta a responsável 

pela digestão e absorção dos nutrientes, com importante papel de defesa do sistema imune 

(SILVA et al., 2010). Esta mucosa também sintetiza cerca de 80 a 90% de toda a serotonina 

necessária para o funcionamento pleno do organismo. Dessa forma, o uso dos prebióticos e 

probióticos integram essas características, pois colaboram na manutenção, equilíbrio e 

integridade da mucosa intestinal, viabilizando o crescimento da flora microbiana benéfica e 

prevenindo o organismo da microbiota patogênica (SILVA et al., 2012). 

5. Qualidade do ovo 

O ovo é considerado um dos alimentos mais completos da nutrição humana, 

principalmente em função da sua composição (RÊGO et al., 2012). De acordo com a Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos (2011), o ovo de codorna consiste em um alimento de 

excelência, completo e equilibrado, fonte de proteínas, aminoácidos essenciais, lipídeos, 

vitaminas e minerais, possuindo em sua composição um teor mais elevado de colesterol do 

que ovos de galinha, além de apresentar baixo valor econômico (SANTOS, 2008; SEIBEL et 

al., 2010).  
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O consumo de ovos e aproveitamento dos seus benefícios nutricionais pela população, 

segundo ALCÂNTARA (2012), estão relacionados à qualidade do produto ofertado ao 

consumidor, definida pelo conjunto de características que podem exercer influência na 

aceitabilidade do mesmo pelo mercado. Estas características são prezadas pelos 

consumidores, que estão cada vez mais exigentes, sendo notadas pelos atributos sensoriais, 

nutricionais, tecnológicos, sanitários e ausência de resíduos químicos. Desses pontos 

determinantes de aceitação, estão as características relativas ao albúmen, gema, cor, odor, 

sabor e, externamente, condições como cor da casca, tamanho e presença de sujidades 

(MENDES, 2010). 

Visto que a qualidade dos ovos recebe diferentes perspectivas para produtores, 

consumidores e processadores, onde para os produtores a qualidade aparenta estar associada 

com o peso do ovo e resistência da casca, para consumidores está relacionada com o prazo de 

validade e com as características sensoriais. No caso dos processadores, estes atributos se 

pautam na facilidade de retirar a casca, separação da gema da clara, propriedades funcionais e 

na cor da gema, sobretudo para massas e produtos de padaria (FRANCO & SAKAMOTO, 

2012); tais condições são fundamentais para assegurar a qualidade do produto.  

O ovo é constituído por três partes principais: a casca, a clara ou albúmen e a gema 

(SANTOS et al., 2016). Por ser uma fonte nutritiva ímpar, o ovo torna-se vulnerável à ação de 

microrganismos, dessa forma, há grande preocupação com a qualidade externa e interna do 

mesmo (BARBOSA, 2013). De acordo com STRINGHINI et al. (2009), a qualidade física do 

ovo está ligada propriamente à qualidade da casca, viscosidade do albúmen, condições da 

gema, tamanho e condições da câmara de ar e anormalidades, como manchas de sangue.  

Para ALLEONI & ANTUNES (2001), a principal variável para estimar a qualidade 

dos ovos, com base quantitativa, é a unidade Haugh, baseada na altura do albúmen denso 

corrigido para o peso do ovo. Em geral, quanto maior o valor da unidade Haugh, melhor a 
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qualidade do ovo. Outras variáveis como a perda de massa, índice de gema, porcentagem de 

gema, densidade e porcentagem de casca, também são descritas como importantes indicadores 

de qualidade dos ovos (CARVALHO et al., 2003; FIGUEIREDO et al., 2013). 

Acerca dos parâmetros avaliativos de qualidade física, em relação ao tamanho e peso 

dos ovos, a idade da ave é um dos fatores que mais influenciam nessas características visto 

que conforme a ave envelhece ocorre um incremento no tamanho do ovo (RUTZ et al., 2007). 

Segundo MARINHO (2011) e EL-TARABANY (2016), o peso do ovo de codorna varia de 9 

a 13 gramas e é significativo para a avaliação da qualidade externa do mesmo, estando 

correlacionado positivamente com os pesos de casca, albúmen e gema, e com a altura, 

diâmetro e índice de gema. 

  A determinação da gravidade específica é um método indireto e eficaz para avaliar a 

qualidade da casca de ovos incubáveis e é, provavelmente, uma das técnicas mais comumente 

utilizadas para determinar a qualidade da casca do ovo devido a sua rapidez, praticidade e 

baixo custo (INGRAM, 2008; MARINHO, 2011). De acordo com ARAÚJO & ALBINO 

(2011), quanto maior a gravidade específica, melhor a qualidade da casca e, salientam a 

importância da conexão entre peso do ovo e gravidade específica, onde o peso do ovo 

aumenta e a gravidade específica diminui com a idade das aves. 

  O índice de gema é uma medida de qualidade da gema e indica sua natureza esférica 

(SOUZA, 2016; MARINHO, 2011). Otimizado por FUNK (1973), o método para obtenção 

deste parâmetro se dá medindo-se a altura e diâmetro de gema sem necessidade de separação 

da gema e albúmen, tornando o processo mais simples. De acordo com JUCÁ et al. (2011), o 

índice de gema considerado normal varia entre 0,30 e 0,50.  

Quanto ao parâmetro de espessura da casca, considera-se este um aspecto fundamental 

de aferição da qualidade. Apontada como a embalagem natural do ovo, a casca é constituída 

por uma armação de substâncias orgânicas e minerais que representa cerca de 8 a 11% dos 
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constituintes do ovo (ORNELLAS, 2001). De acordo com SILVA et al. (2017), a idade da 

poedeira pode influenciar na qualidade da casca. Quanto mais velhas as aves, os ovos são 

mais pesados, contudo há uma menor espessura de casca e maior quantidade de poros. Para 

FURTADO et al. (2001), a resistência da casca é um dos atributos de qualidade de maior 

importância para o produtor. SILVA et al. (2015) relataram em pesquisa que cerca de 25,5% 

dos consumidores escolheram ovos pela condição da casca, demonstrando assim a relevância 

dessa característica. 

No tocante à cor da gema, embora não indique qualidade nutricional, é utilizada como 

ferramenta para avaliar a qualidade dos ovos pois se trata de um importante parâmetro de 

seleção pelo consumidor e, esta coloração resulta da quantidade e da cor dos pigmentos 

oriundos da dieta (HERNÁNDES & BLANCH, 2000; REIS et al., 2017). Segundo SANTOS 

et al. (2009), a pigmentação da gema pode variar de amarelo levemente claro a laranja escuro, 

conforme a alimentação e características individuais da ave. Existe uma preferência pelos 

consumidores por gemas altamente pigmentadas, pois há uma associação entre a cor da gema 

e a sua quantidade de vitaminas (ZIGGERS, 2000; GARCIA et al., 2002). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendendo a importância da microbiota intestinal sobre o desempenho e qualidade 

dos ovos, estudos utilizando probióticos, prebióticos e simbióticos na alimentação de aves 

vêm demonstrando resultados positivos sobre a redução de microrganismos indesejáveis do 

trato gastrointestinal, exercendo papel estratégico no desempenho animal. Haja vista a 

substituição em potencial desses suplementos aos antibióticos melhoradores de desempenho, 

ainda há a necessidade de desenvolver mais estudos com o intuito de apurar seus efeitos e 

vantagens zootécnicas, especialmente em codornas de postura durante toda a fase produtiva 

dessas aves.  
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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação de simbiótico no 

desempenho e qualidade dos ovos de codornas japonesas. Utilizou-se 180 codornas com 30 

semanas de idade, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e seis repetições, com seis aves cada, no decorrer de setenta dias. As dietas 

experimentais compreenderam uma dieta controle sem simbiótico contendo 22% de proteína 

bruta e outras quatro dietas contendo os níveis de 22, 21, 20 e 19% de proteína bruta, 

respectivamente, e com inclusão de 0,25% de simbiótico. A adição de simbiótico somado aos 

níveis protéicos reduzidos não obtiveram efeito significativo (p>0,05) sobre as variáveis de 

desempenho. Houve diferença significativa (p<0,05) para as variáveis de coloração da gema, 

unidade Haugh, altura do albúmen, altura de gema, índice de gema e peso da casca. Conclui-

se que o simbiótico junto à redução para 19% de proteína bruta proporcionou ganhos 

significativos na qualidade do ovo, onde as variáveis superaram ou se equipararam à dieta 

controle, além de não prejudicar o desempenho das aves.  

Palavras-chave: aditivo, redução proteica, saúde intestinal 
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ABSTRACT  

The aim of this study was to evaluate the effects of symbiotic supplementation on the 

performance and quality of Japanese quail eggs. 180 quails at 30 weeks of age were used, 

divided into a completely randomized design with five treatments and six replications, with 

six birds each, over the course of seventy days. The experimental diets comprised a control 

diet without symbiotic containing 22% of crude protein and four other diets containing levels 

of 22, 21, 20 and 19% of crude protein, respectively, and with inclusion of 0.25% of 

symbiotic. The addition of symbiotic with reduced protein levels had no significant effect 

(p>0.05) for the performance parameters. There was a significant difference (p <0.05) for the 

yolk color variables, Haugh unit, albumen height, yolk height, yolk index and bark weight. It 

is concluded that the symbiotic together with the reduction to 19% crude protein provided 

significant gains in egg quality, where the variables outperformed or matched the control diet, 

in addition to not impairing the performance of the birds. 

Key words: additive, antimicrobial alternative, protein reduction, intestinal health 

 

1. INTRODUÇÃO 

Estudos relativos à nutrição de aves são importantes em função das contínuas 

melhorias genéticas e a aplicação de tecnologias que sucedem nesse setor de produção. O 

desempenho adequado das aves está diretamente relacionado à nutrição, portanto, é necessária 

a adoção de critérios nutricionais que mantenham a saúde do organismo desses animais, em 

particular a saúde intestinal (OLIVEIRA et al., 2012). Logo, devido a crescente preocupação 

com o potencial desenvolvimento de resistência bacteriana aos antibióticos e o banimento 

dessas drogas na cadeia de produção animal pela União Européia, desde o ano de 2006, teceu-

se, deste modo, novas alternativas para obter os ganhos produtivos demandados para atender 

o mercado consumidor (CASTANON, 2007; HUYGHEBAERT et al., 2011). 
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Os órgãos de pesquisas e indústrias de nutrição vêm trabalhando em cima dos efeitos 

da suplementação alimentar para melhorar o desempenho dos animais, dentre os componentes 

mais estudados estão os probióticos, prebióticos e simbióticos (BRITO et al., 2014). E, 

embora o uso dessas substâncias alternativas sejam realidade no país e respostas variadas 

sobre a utilização de probióticos, prebióticos e simbióticos tenham sido relatadas para aves de 

postura, demais dados sobre seus efeitos na coturnicultura de postura ainda são necessários 

(LEMOS, 2015). 

Os simbióticos são combinações de microrganismos probióticos e substâncias 

prébioticas, que visam potencializar o efeito de ambos (CAPRILES et al., 2005; 

JUNQUEIRA et al., 2009). A ação simbiótica estabiliza o meio intestinal e aumenta o número 

de bactérias benéficas (FURLAN et al., 2004). Essa associação pode melhorar a viabilidade 

dos microrganismos probióticos, visto que eles utilizam os prebióticos como substrato para a 

fermentação, melhorando também a taxa de sobrevivência dos probióticos durante sua 

passagem no trato gastrointestinal, colaborando, assim, para a estabilização e/ou 

aperfeiçoamento da eficácia probiótica. Essa união proporciona, desse modo, o equilíbrio e 

saúde intestinal das aves (AWAD et al., 2008; FALAKI et al., 2010; GIBSON & 

ROBERFROID, 1995). 

Com isso, objetivou-se avaliar os efeitos da suplementação de simbiótico no 

desempenho e qualidade dos ovos de codornas japonesas.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Local e duração do experimento 

O experimento foi realizado no Núcleo de Pesquisa em Avicultura (NUPAVI) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Escola Agrícola de Jundiaí, município de 

Macaíba – RN (localização geográfica inserida na latitude 05° 51’ 30” ao Sul e sua longitude 

35° 21’ 14” ao Oeste de Greenwich). 

A duração da pesquisa foi de 70 dias, sendo sete dias de adaptação das aves às dietas 

experimentais, e três ciclos de 21 dias para coleta dos dados referentes à qualidade física dos 

ovos.  

2.2. Instalações e dietas experimentais 

Foram utilizadas 180 codornas japonesas da espécie Coturnix Coturnix japonica com 

30 semanas de idade. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e seis repetições, com seis aves por unidade experimental. As aves foram alojadas 

em gaiolas, dentro de um galpão de alvenaria fechado, compostas por bebedouros tipo nipple 

e comedouros tipo calha em aço galvanizado, com aparadores de excretas posicionados 

abaixo das gaiolas. Água e ração foram fornecidas ad libitum, sendo contabilizada a 

quantidade de ração fornecida e as sobras. O programa de luz utilizado consistiu em 18 horas 

de luz diária, controlada por um relógio automático temporizado (timer). 

As dietas experimentais compreenderam uma dieta controle (DC) sem simbiótico 

contendo 22% de proteína bruta, de acordo com as exigências descritas por SILVA & 

COSTA (2009), e outras quatro dietas contendo os níveis de 22, 21, 20 e 19% de proteína 

bruta (PB), respectivamente, e com inclusão do simbiótico na quantidade de 0,25% em 

substituição ao material inerte da ração (Tabela 1). 
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O aditivo comercial incorporado às dietas era composto por Saccharomyces cerevisae 

(2,0x1011UFC/kg), Bifidobacterium bifidum (2,0x1011UFC/kg), Baccilus subtilis 

(2,88x1011UFC/kg), Enterococcus faecium (2,08x1011UFC/kg) e Lactobacilus acidophilus 

(1,04 x1011UFC/kg), Glucanos (52.0000g/kg) e Mananos (28.0000g/Kg). 

Tabela 1. Composição química e valores nutricionais das dietas experimentais. 

Ingredientes, % 

Dietas experimentais  

DC 22PB 21PB 20PB 19PB 

Milho grão, 7,88% 48,207 47,677 51,050 54,412 57,830 

Farelo de Soja, 45% 39,072 39,171 36,353 33,550 30,678 

Óleo de soja 3,469 3,649 3,076 2,508 1,921 

Sal comum 0,526 0,526 0,528 0,531 0,533 

Calcário 7,186 7,185 7,197 7,208 7,220 

Fosfato bicálcico 1,012 1,013 1,028 1,042 1,057 

DL-Metionina 0,128 0,129 0,119 0,099 0,090 

L-Lisina HCL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 

Premix mineral e vitamínico¹ 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 

Inerte (simbiótico) 0,000 0,250 0,250 0,250 0,250 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional 

Energia metabolizável (kcal/kg) 2850 2850 2850 2850 2850 

Proteína bruta (%) 22,00 22,00 21,00 20,00 19,00 

Lisina digestível (%) 1,086 1,088 1,023 0,959 0,910 

Metionina digestível (%) 0,434 0,435 0,414 0,383 0,362 

Metionina+Cistina digestível (%) 0,720 0,720 0,690 0,650 0,620 

Cálcio (%) 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 

Fósforo disponível (%) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 

Sódio (%) 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 
¹Premix mineral e vitamínico, níveis de garantia por kg do produto: Vitamina A (min): 2.667.000UI/kg, Vitamina D3 (min): 667.000UI/kg, 

Vitamina E (min): 3.334UI/kg, Vitamina K3 (min): 667mg/kg, Vitamina B1 (min): 334mg/kg, Vitamina B2 (min): 1.334mk/kg, Vitamina 
B6 (min): 834mg/kg, Vitamina B12 (min): 3.667mcg/kg, Niacina (min): 8.334mg/kg, Pantotenato de Cálcio (min): 3.334mg/kg, Ácido 

Fólico (min): 184mg/kg, Biotina (min): 20mg/kg, Cloreto de Colina (min): 50mg/kg, Robenidina: 10,16g/kg, Colistina: 2.154mg/kg, Ferro 
(min): 60g/kg, Cobre (min): 13g/kg, Manganês (min): 120g/kg, Zinco (min): 100g/kg, Iodo(min):2.500mg/kg, Selênio (min): 500mg/kg 

 

 

2.3. Determinação do desempenho das codornas 

Para avaliação do desempenho das aves, foram contabilizados o consumo de ração 

(CR, g/ave/dia), calculado ao término de cada ciclo, por meio da diferença entre a quantidade 

de ração fornecida e as sobras; produção de ovos (PROD, %), baseada no número de ovos 

produzidos dividido pelo número de aves multiplicado por cem; peso do ovo (PO, g); massa 

de ovo (MO, g/ave/dia), multiplicando-se o número de ovos produzidos pelo peso médio 

destes; conversão alimentar por massa de ovo (CAMO, kg/kg), expressa pelo CR dividido 
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pela MO; e conversão alimentar por dúzia de ovos (CADZ, kg/dz), obtida pelo consumo total 

de ração dividido pela dúzia de ovos produzidos. A coleta e pesagem dos ovos foi realizada 

diariamente, no período da manhã e a tarde.  

2.4. Determinação da qualidade do ovo 

Os parâmetros de qualidade avaliados foram os pesos de gema (PG), albúmen (PA) e 

casca (PC), espessura da casca (mm), porcentagens de gema, albúmen e casca, gravidade 

específica (g/ml), índice de gema (IG), unidade Haugh (UH) e coloração da gema (CG). Os 

ovos de cada parcela a serem quebrados e avaliados foram coletados e acondicionados em 

bandejas, identificados e pesados em balança com precisão de 0,01g nos dois últimos dias de 

cada ciclo de 21 dias, sendo utilizado quatro ovos por unidade experimental. 

A gravidade específica dos ovos foi verificada pelo método de flutuação salina 

baseada na metodologia descrita por HAMILTON (1982), com auxílio de um densímetro, 

utilizando-se soluções com dez concentrações distintas, variando de 1,050 a 1,100 com 

intervalos de 0,005. Após determinação da gravidade, realizou-se a quebra dos ovos em 

superfície de vidro plana, medição do diâmetro de gema e alturas de albúmen e de gema com 

a utilização de um paquímetro digital e, em seguida, as gemas foram separadas manualmente 

para pesagem. As porcentagens de cada componente do ovo foram obtidas pela relação entre 

o peso de cada porção e o peso do ovo.  

A coloração da gema foi analisada a partir do leque colorimétrico DSM®, sobre um 

fundo branco, atribuindo a cor à uma escala de cores que varia de um a quinze, de acordo com 

a semelhança visual.  

As cascas foram lavadas e secas em estufa de ventilação forçada por 24 horas a 55ºC, 

para posterior pesagem e aferição da espessura com o paquímetro digital. O peso do albúmen 

foi obtido pela diferença entre o peso total do ovo e os pesos da casca e da gema. A unidade 

Haugh foi definida logo após, aplicando-se a fórmula desenvolvida por HAUGH (1937): H = 
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100 log (H + 7,57 – 1,7W0,37), onde: H = altura do albúmen (mm); W = peso do ovo (g) 

(HARDER et al., 2008). 

2.5. Análise estatística 

Os dados obtidos foram submetidos a testes de homogeneidade das variâncias e 

normalidade dos resíduos utilizando-se o pacote estatístico Speed Stat 1.0 (CARVALHO & 

MENDES, 2017), e submetidos à análise de variância pelo teste F (P<0,05), com o software 

estatístico SISVAR (FERREIRA, 2014). As médias dos tratamentos foram comparadas pelo 

Teste Tukey a 5% de probabilidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os valores expressos na Tabela 2, referentes ao desempenho das aves, 

a inclusão de simbiótico e a redução dos níveis de proteína nas dietas não promoveram 

diferença estatística (p>0,05). A ausência de resultado significativo sobre as variáveis 

avaliadas também foi observada por GARCIA et al. (2005) e UMIGI (2009), avaliando níveis 

reduzidos de proteína bruta na dieta de codornas japonesas. SILVA et al. (2012), trabalhando 

com codornas japonesas em fase de postura, alimentadas com simbiótico e extratos vegetais 

também relataram diferenças não significativas (p>0,05) para as características de 

desempenho. 

Segundo BERTECHINI (1998), o nível de proteína bruta pode ser um auxiliar no 

desenvolvimento de microrganismos patogênicos, pois, quanto mais elevado os níveis de 

proteína maiores são as quantidades de secreções alcalinas do fígado e pâncreas, aumentando 

assim o pH intestinal, ocasionando uma maior proliferação de microrganismos patogênicos 

que crescem nessas condições. Desse modo, a melhor eficiência da utilização de proteína 

pelas aves pode proporcionar o suprimento adequado às suas exigências nutricionais, como 
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também reduzir os efeitos da poluição ambiental pela redução da excreção de nitrogênio, além 

de viabilizar a redução nos custos de produção (PAVAN et al., 2005). 

Tabela 2. Consumo de ração (CR), peso do ovo (PO), produção (PROD), massa de ovo 

(MO), conversão alimentar por massa de ovo (CAMO) e conversão alimentar por dúzia de 

ovo (CADZ) de codornas alimentadas com rações contendo níveis reduzidos de proteína e 

adição de simbiótico. 

Variáveis 

Dietas experimentais 

DC 22PB 21PB 20PB 19PB Média CV P EPM 

CR (g/ave/dia) 28,74 29,27 29,28 28,78 28,57 28,93 1,51 0,2056 0,1789 

PO (g) 11,25 11,10 11,07 11,16 10,96 11,11 2,53 0,4812 0,1146 

PROD (%) 91,13 90,88 88,35 87,66 88,30 89,26 5,23 0,5878 1,9042 

MO (g/ave/dia) 10,25 10,09 9,77 9,77 9,67 9,91 5,50 0,3267 0,2226 

CAMO (kg/kg) 2,80 2,91 3,00 2,95 2,96 2,93 5,42 0,2628 0,0741 

CADZ (kg/dúzia) 0,26 0,27 0,28 0,27 0,27 0,27 5,38 0,4502 0,0059 
CV: coeficiente de variação; EPM: erro padrão da média; P: probabilidade, significativo quando p<0,05; DC: 

dieta controle; 22PB: inclusão de simbiótico e 22% de PB; 21PB: inclusão de simbiótico e 21% de PB; 20PB: 

inclusão de simbiótico e 20% de PB; 19PB: inclusão de simbiótico e 19% de PB. 
 

Os probióticos e prebióticos promovem o equilíbrio da microbiota intestinal, 

aumentando a superfície de absorção da mucosa e a eficiência alimentar das aves, justamente 

por competirem com os patógenos no intestino e evitarem lesões no vilo, permitindo a 

regeneração da mucosa intestinal, melhorando, assim, o aproveitamento dos alimentos, 

utilizando mais eficientemente os nutrientes e reduzindo a excreção dos mesmos (SILVA & 

NÖRNBERG, 2003; SATO et al., 2002; SCHWARTZ, 2002; YU et al., 2007). 

Assim, pode-se inferir, com os resultados verificados no presente trabalho, que a 

inclusão do simbiótico cumpriu sua função influenciando na saúde intestinal e melhor 

aproveitamento da PB, onde os níveis proteicos fornecidos nas dietas experimentais foram 

capazes de prover o suporte adequado para que as aves não comprometessem o desempenho, 

sendo uma possibilidade de economia de custos para a alimentação animal, considerando que, 

segundo SILVA & COSTA (2009) nas rações para codornas o teor de proteína é mais elevado 

que as de frangos e poedeiras e com isso o custo de alimentação para codornas é, 

provavelmente, maior. 
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As variáveis de qualidade do ovo analisadas estão descritas na Tabela 3. Houve 

diferença significativa (p<0,05) para as variáveis CG, UH, AA, AG, IG e PC. Não foi 

verificada diferença significativa para as demais variáveis presentes na Tabela 3.  

Tabela 3. Gravidade específica (GE), coloração da gema (CG), unidade Haugh (UH), altura 

do albúmen (AA), peso de albúmen (PA), percentagem de albúmen (%A), peso da gema 

(PG), percentagem de gema (%G), diâmetro de gema (DG), altura de gema (AG), índice de 

gema (IG), peso da casca (PC), percentagem de casca (%C), espessura de casca (EC) de 

codornas alimentadas com rações contendo níveis reduzidos de proteína e adição de 

simbiótico. 

Variáveis 

Dietas experimentais  

  DC 22PB 21PB 20PB 19PB Média CV P EPM 

GE 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 0,00 0,2211 0,0006 

CG 4,87ab 4,68b 4,91ab 4,94ab 5,03a 4,88 3,36 0,0144 0,0670 

UH 78,60b 79,93ab 80,51a 80,88a 81,2a 80,24 1,40 0,0034 0,4588 

AA 2,84b 3,01ab 3,09ab 3,16a 3,22a 3,07 5,32 0,0051 0,0666 

PA 7,42 7,32 7,35 7,20 7,31 7,32 4,03 0,7876 0,1204 

%A 64,15 63,43 64,79 63,11 64,04 63,90 3,00 0,5986 0,7832 

PG 3,45 3,47 3,34 3,40 3,42 3,40 4,59 0,5378 0,0638 

%G 29,79 30,00 29,49 29,81 29,80 29,71 3,46 0,8692 0,4192 

DG 23,11 22,93 22,60 22,86 22,96 22,84 2,22 0,7560 0,2072 

AG 8,54b 8,50b 8,85ab 9,01a 9,04a 8,79 2,62 0,0004 0,0940 

IG 0,37b 0,37b 0,39a 0,40a 0,39a 0,39 2,82 0,0002 0,0044 

PC 0,97a 0,95ab 0,92b 0,95ab 0,93ab 0,94 2,89 0,0392 0,0112 

%C 8,34 8,25 8,08 8,36 8,16 8,24 2,50 0,1275 0,0840 

EC 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 3,64 0,9341 0,0030 

CV: coeficiente de variação; EPM: erro padrão da média; P: probabilidade, significativo quando p<0,05; DC: 

dieta controle; 22PB: inclusão de simbiótico e 22% de PB; 21PB: inclusão de simbiótico e 21% de PB; 20PB: 

inclusão de simbiótico e 20% de PB; 19PB: inclusão de simbiótico e 19% de PB. 

 

Na coloração da gema, observou-se maior pontuação para a dieta 19PB, corroborando 

com os efeitos encontrados por RODRIGUES et al. (2015) analisando proteína bruta reduzida 

em dietas de codornas japonesas. Dado que as aves não sintetizam carotenóides, a 

pigmentação das gemas dos ovos provém da deposição de xantofilas, grupo de carotenóides 

presentes na dieta. O milho pode ser considerado uma fonte natural de carotenóides nas rações 

para aves (BREITHAUPT, 2007; GARCIA et al., 2002; RODRIGUEZ-AMAYA, 2001). 

Assim sendo, é possível implicar este resultado à maior presença do milho na dieta, visto a 

importância desse ingrediente para a pigmentação.  
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A inclusão de simbiótico juntamente aos níveis reduzidos de proteína também 

influenciaram positivamente a UH, resposta similar com o uso de simbiótico foi encontrada 

por LEMOS et al. (2017), estudando os efeitos de diferentes aditivos zootécnicos sobre a 

qualidade de ovos de codornas japonesas. A unidade Haugh é o parâmetro mais utilizado para 

expressar a qualidade do albúmen (SANTOS et al., 2016), de onde se conclui que quanto 

maior o valor desta unidade, maior foi a altura da clara densa do ovo encontrada e melhor sua 

qualidade (STADELMAN & COTTERILL, 1994). Haja vista que quanto maior o valor da 

unidade Haugh, melhor a qualidade dos ovos, tais valores encontram-se dentro dos padrões 

recomendados para ovos de excelente qualidade (AA), que devem ser superiores a 72 de 

acordo com o manual de classificação de ovos (USDA, 2000). 

Os prebióticos tipo mananoligossacarídeos (Saccharomyces cerevisiae), são 

conhecidos por melhorarem a utilização da proteína na dieta de aves (MENTEN, 2001; 

OLIVEIRA et al., 2007), dessa forma, o incremento na unidade Haugh pode ser relacionado 

com o provável aumento de porcentagem de proteína do albúmen devido aos efeitos do 

aditivo na melhora da absorção intestinal (ZAGHINI et al., 2005). 

Em relação à AA e AG, constatou-se valores mais elevados para a dieta com o nível 

proteico mais reduzido (19PB), semelhantemente, a adição de simbiótico associada a redução 

de proteína também influenciou no aumento de valor do IG.  Sabe-se que a determinação da 

AA e AG são importantes para os cálculos da unidade Haugh e IG (HARDER, 2008) e, de 

acordo com PIRES (2013), quanto maior a AG, melhor sua qualidade. Logo, a influência 

positiva entre as variáveis se pauta na correlação existente entre tais componentes. 

Em trabalho realizado por ZEWEIL et al. (2006), avaliando a suplementação de 

probiótico sobre a qualidade de ovos de codornas japonesas, observou-se um pronunciado 

aumento na digestibilidade da proteína, essa resposta assertiva atribuída ao uso do probiótico 

explica-se pela regulação do ambiente microbiano do intestino, diminuição dos distúrbios 
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digestivos, inibição dos microrganismos patogênicos e melhoria na eficiência alimentar das 

aves, particularidades inerentes ao aditivo. 

Os aditivos zootécnicos favorecem a manutenção e equilíbrio da microflora intestinal, 

em favor das bactérias benéficas, tornando mais efetivos os processos de digestão e absorção 

dos nutrientes e melhorando o aproveitamento de proteína e energia da ração (EDENS, 2003; 

ZAREI et al., 2011). Assim, diante da necessidade de substitutivos que tenham ação similar 

aos antimicrobianos, atuando na manutenção da integridade intestinal e garantindo eficiente 

absorção de nutrientes, os simbióticos se encontram neste panorama como alternativa em 

função de sua influência positiva sobre o trato digestivo (COSTA et al., 2007).  

Para a variável PC, nota-se que o controle diferiu apenas da dieta 21PB. Entretanto, 

percebe-se que esta alteração não afetou o percentual de casca, variável relacionada ao PC que 

deve representar cerca de oito a 11% dos constituintes do ovo (SANTOS et al., 2016). À vista 

disso, verifica-se que as demais dietas, incluindo a com menor nível proteico (19PB), se 

equiparou estatisticamente à dieta controle, admitindo resposta positiva frente ao uso de 

simbiótico atrelado aos níveis reduzidos de proteína. Dessa forma, a utilização do simbiótico 

na dieta apresentou-se eficiente na melhoria das variáveis demonstradas, suprindo a exigência 

proteica das aves e permitindo a manutenção da qualidade do ovo. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram com os encontrados por LEMOS et 

al. (2017), apontando vantagem zootécnica na inclusão de simbiótico visando a melhoria da 

qualidade dos ovos de codornas japonesas, como também com UMIGI (2009), constatando 

que os níveis proteicos puderam ser reduzidos em até cinco pontos percentuais (22 a 17%) em 

dietas de codornas japonesas, com a devida suplementação, sem afetar o desempenho das aves 

e a qualidade dos ovos. 
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CONCLUSÃO 

Nas condições do presente estudo, observou-se a eficácia do simbiótico em promover 

a melhor absorção e utilização dos nutrientes das dietas e, somado à redução proteica em três 

pontos percentuais (19PB) obteve ganhos significativos para a qualidade do ovo, onde as 

variáveis superaram ou se equipararam à dieta controle, além de não prejudicar o desempenho 

das aves. 
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