
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA 

 

 

 

REGINA PATRÍCIA DE SOUZA XAVIER 

 

 

 

 

 

 

GRANULOMETRIA DO CALCÁRIO PARA POEDEIRAS COMERCIAIS 

SUBMETIDAS OU NÃO À ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

2013 



REGINA PATRÍCIA DE SOUZA XAVIER 

 

 

 

GRANULOMETRIA DO CALCÁRIO PARA POEDEIRAS COMERCIAIS SUBMETIDAS 

OU NÃO À ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, da 

Universidade Federal do Ceará, como requisito 

parcial para obtenção do Título de Mestre em 

Zootecnia. Área de concentração: Nutrição 

Animal e Forragicultura.  

 

Orientador: Prof. Dr. Ednardo Rodrigues Freitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – CE 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGINA PATRÍCIA DE SOUZA XAVIER 

 

 

GRANULOMETRIA DO CALCÁRIO PARA POEDEIRAS COMERCIAIS SUBMETIDAS 

OU NÃO À ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, da 
Universidade Federal do Ceará, como requisito 
parcial para obtenção do Título de Mestre em 
Zootecnia. Área de concentração: Nutrição 
Animal e Forragicultura.  

 

Aprovada em: ___/___/ 2013. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus.  

Aos meus pais, Raimundo Nonato e Ruth pelo 

amor, carinho e atenção hoje e sempre. 

A minha avó materna Luzia Luzamir que é um 

porto seguro em minha vida. 

                                      

                                                                                                         DEDICO 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, pelo apoio, segurança, sabedoria e conclusão desta nova etapa 

alcançada na minha vida.  

Aos meus pais, pelo amor e por estarem sempre comigo em todos os momentos, e 

principalmente ao meu pai que foi de grande contribuição para obter os dados de 

comportamento alimentar das aves.  

Ao Prof. Dr. Ednardo Rodrigues Freitas pela excelente orientação e exemplo de 

competência e profissionalismo, principalmente pela sua paciência.  

Ao Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal do Ceará – UFC, pela oportunidade da realização do Curso de Mestrado em 

Zootecnia.  

A FUNCAP pela concessão da bolsa de estudo e apoio financeiro para execução 

dessa pesquisa.  

Ao Laboratório de Nutrição Animal (LANA), pela realização das análises químicas.  

Ao Laboratório de Mecânica e Pavimentação dos Solos, pela realização das 

análises, em especial ao Carlos e Roberto, que me instruíram no manuseio do extensômetro.  

Aos Doutorandos Nádia Braz e Carlos Eduardo pelo apoio e orientação nos 

momentos de elaboração dos trabalhos científicos. Muito obrigada! 

Aos meus amigos do aviário Nadja Naiara e Ivan Quevedo pela ajuda e o apoio nos 

momentos mais difícil do experimento. Muito obrigada! 

Aos meus ajudantes Mayara, Maria Simone e Ari pela incansável ajuda durante toda 

realização do experimento. Muito obrigada! 

A equipe do aviário Carlos Weiber, Diego Henrique, Jessica, Geovana, Etho e Thais 

pela ajuda em alguns momentos no meu experimento, principalmente no momento de 

preparação das rações. Muito obrigada! 

Aos professores do Curso de Pós-Graduação da UFC, pelos ensinamentos e apoio 

durante as disciplinas ministradas durante o curso de mestrado.  

A todos que contribuíram e ainda contribuem para minha felicidade e realização 

profissional. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não basta saber, é preciso também aplicar; 

Não basta querer, é preciso também fazer 

(agir).” 

                                                    (Goethe)                             

 

 



RESUMO 

 

 O experimento foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos da granulometria do calcário 

e do uso da luz artificial sobre o comportamento alimentar, desempenho, qualidade do ovo e 

óssea de poedeiras comerciais. Foram utilizadas 300 poedeiras Hisex White com 18 semanas 

de idade, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 

2, com 5 repetições de 6 aves. Os fatores estudados foram 5 granulometrias obtidas pelo 

aumento da proporção de calcário grosso (0, 25, 50, 75 e 100%) em relação ao fino e 2 tipos 

de iluminação, com e sem luz artificial. Não houve interação significativa entre os fatores 

(granulometria x programa de luz) para os parâmetros avaliados sobre desempenho, qualidade 

do ovo e óssea. Também não houve efeito significativo do nível de calcário grosso na ração 

sobre o desempenho e qualidade do ovo, entretanto apresentou efeito sobre a qualidade óssea. 

Entre os programas de luz, observou-se que o uso de luz artificial apresentou ovos com 

maiores valores de unidade Haugh em relação às aves que receberam apenas luz natural. Com 

relação ao comportamento alimentar não houve interação significativa entre os fatores 

calcário, luz e horário. Contudo, houve efeito significativo entre a interação (luz e horário), 

observou-se um maior consumo nas aves sem luz artificial em relação aos com luz artificial 

nos horários de 6h às 9h40min e 12h40min às 17h40min e efeito na interação (calcário e 

horário), observou-se que no horário de 6h às 9h40min, o aumento do consumo, correspondeu 

ao aumento gradativo do calcário grosso na ração. Para poedeiras comerciais no primeiro 

ciclo de postura, criadas nas coordenadas geográficas em que se desenvolveu a pesquisa, as 

mudanças na granulometria do calcário proporcionou uma melhora na qualidade óssea das 

aves e a utilização da luz artificial pode favorecer a qualidade do albúmen medida em unidade 

Haugh. 

 

Palavras-chaves: consumo, deformidade óssea, espessura da casca, gravidade específica, 

massa do ovo, resistência óssea. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The experiment was conducted to evaluate the effects of particle size of the limestone and the 

use of artificial light on feeding behavior, performance, egg quality and bone of laying hens. 

A total of 300 Hisex White hens at 18 weeks of age, distributed in a completely randomized 

design in factorial 5 x 2, with 5 replicates of 6 birds. The factors studied were 5 

granulometries obtained by increasing the proportion of coarse limestone (0, 25, 50, 75 and 

100%) compared to 2 types of thin and light, with and without artificial light. No significant 

interaction between factors (size x lighting program) for all parameters evaluated on 

performance, egg quality and bone. There was also no significant effect on the level of coarse 

limestone in diets on performance and egg quality, however had an effect on bone quality. 

Among the light programs, showed that the use of artificial light showed eggs with higher 

Haugh Units compared to birds that received only natural light. With respect to feeding 

behavior no significant interaction between factors limestone, light and time. However, 

significant effects of the interaction (light and time), there was a higher consumption in birds 

without artificial light in relation to artificial light during the hours of 6am to 9h40min and 

12:40 to 17:40 and the interaction effect (limestone and time) , it was observed that at the time 

of 6am to 9h40min, increased consumption, corresponded to the gradual increase in the ration 

of coarse limestone. For laying hens in the first laying cycle, created in geographic 

coordinates that developed in the research, changes in particle size of limestone provided an 

improvement in bone quality of the birds and the use of artificial light may favor albumen 

quality as Haugh unit. 

 

Keywords: bone deformity, bone strength, egg mass, feed intake, shell thickness, specific 

gravity 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

As significativas perdas econômicas associadas ao comprometimento da 

qualidade do ovo devido aos danos causados as cascas sempre foi preocupante para o 

produtor. Entretanto, nos últimos anos, além da qualidade da casca, a qualidade óssea das 

aves durante e ao final do ciclo da produção tem merecido a atenção, visto que esses 

parâmetros apresentam correlações nas linhagens de poedeiras comerciais modernas, cada vez 

mais produtivas, cujo desempenho pode ser influenciado negativamente por problemas de 

saúde, e condições ambientais, manejo e nutrição inadequada. 

Nesse contexto, tem sido sugerido que o fornecimento de calcário com 

granulometria mais grossa pode contribuir para melhorar a qualidade dos ossos e da casca do 

ovo. Quando as partículas de fonte de cálcio são maiores, com menor solubilidade, o trato 

digestivo das aves é capaz de manter os níveis de cálcio disponível para a formação da casca, 

mesmo durante a noite, mantendo assim os níveis adequados de cálcio no sangue, podendo 

melhorar a qualidade da casca. Isso não acontece quando as partículas do calcário são finas, 

visto que estas são facilmente solubilizadas, diminuindo a disponibilidade de cálcio durante a 

noite, tornando os ossos a principal fonte de cálcio para a síntese da casca do ovo (Saunders-

Blades et al., 2009; Araújo et al., 2011). 

A energia luminosa é um dos fatores físicos ambientais que interferem no 

desempenho produtivo das aves, pois dentre os mecanismos que sofrem a sua influência, 

encontra-se o ritmo circadiano que coordena uma programação temporal de eventos 

bioquímicos, fisiológicos, imunológicos e comportamentais, que irão determinar o 

desempenho produtivo da ave (Macari e Mendes, 2005). A resposta aos estímulos da luz é 

periódica e a fase fotossensível das galinhas se inicia a aproximadamente 11 horas depois do 

início da percepção da luz, após um período de escuro, e termina duas horas mais tarde. Desse 

modo, fotoperíodos curtos não atingem a fase fotossensível, enquanto os mais longos o fazem, 

estimulando a secreção de gonadotrofinas (Campos, 2000). Desta forma, normalmente, o uso 

da iluminação artificial na criação de poedeiras na fase de produção se justifica em função da 

necessidade de se oferecer uma quantidade de luz adequada para que ocorra atividade 

hormonal suficiente para manter altos níveis de produção (Freitas et al., 2005a). 

Segundo Gewehr e Freitas (2007), entre os efeitos da luz artificial para poedeiras, 

é possível destacar a possibilidade de antecipar ou retardar o início da postura, influenciar na 

taxa de produção, melhorar a qualidade da casca dos ovos, otimizar o tamanho dos ovos e 

maximizar a eficiência alimentar das galinhas. 
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Diante o exposto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito da 

granulometria do calcário e do uso da luz artificial e o horário de avaliação sobre o 

comportamento alimentar, desempenho, qualidade dos ovos e óssea de poedeiras comerciais 

no primeiro ciclo de postura. 
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2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 - Formação e qualidade da casca 

 

Nas poedeiras, o sistema reprodutivo de uma galinha sexualmente madura é 

constituído por um único ovário em funcionamento, o esquerdo, e respectivo oviduto (Furlan, 

2009; Silva, 2011). No ovário de uma ave sexualmente madura, os folículos encontram-se 

hierarquicamente organizados onde apenas uma pequena porção desses desenvolverá até a 

ovulação (Carvalho, 2005). 

O fenômeno da ovulação é representado por um mecanismo endógeno, porém 

altamente dependente de fatores externos, que permite um funcionamento harmonioso capaz 

de produzir ovulações a cada período médio de 25-26 horas (Campos, 2000). Assim, o 

processo de ovulação é desencadeado por ação do hormônio luteinizante que proporciona a 

liberação do folículo maduro, ocasionado pelo rompimento de uma faixa avascularizada 

denominada “estigma”. A gema se dirige ao oviduto, sendo este formado por cinco regiões. A 

primeira região, o infundíbulo é o local onde a gema é captada. Em seguida a gema se 

direciona ao magno, onde e adicionada à parte mais espessa da clara e formada as chalazas. 

Posteriormente, o ovo segue para o istmo, onde ocorrerá formação das membranas testáceas, 

que compõem internamente a casca do ovo, nesta região ocorre também, a formação da 

câmara de ar. A quarta região, é denominada útero ou glândula da casca, onde ocorre a 

formação da casca, composto por carbonato de cálcio (98%) e uma matriz orgânica (2%). O 

ovo passará para o meio externo através da vagina, ultima região de oviduto (Burke, 1996; 

Pombo, 2003; Carvalho, 2005). 

A casca é constituída por 90% de minerais dos quais 98% é cálcio em forma de 

carbonato de cálcio. Também, existe a presença em pequenas quantidades de fósforo e 

magnésio, e são encontradas pequenas quantidades de outros minerais como: sódio, potássio, 

zinco, manganês, ferro e cobre (Macari e Mendes, 2005). O cálcio é um mineral de grande 

importância, pois é fundamental para o desenvolvimento ósseo durante a fase de crescimento 

da ave e para formação da casca do ovo durante a fase de postura e ainda participa nos 

processos metabólicos, como na ação de contração dos músculos esqueléticos e cardíacos, 

também, como ativador de enzimas, e entre outros processos (Bertechini, 2006).  

A origem do cálcio para a formação da casca pode ser as reservas minerais presente na 

região óssea medular, especialmente sobre o fêmur, como pela ração (Buxadé, 1995). No 

processo de formação da casca é utilizado cerca de 50% a 60% de cálcio dietético, sendo 
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necessário para poedeiras um consumo diário aproximado de 4,0 gramas de cálcio (Miles, 

2000). Dessa forma, pesquisas vêm sendo realizadas na tentativa de oferecer quantidades 

diferentes de cálcio ao longo do processo de formação da casca do ovo para melhor atender as 

necessidades fisiológicas da ave (Maggioni et al., 1996; Keshavarz, 1998; Pizzolante et al, 

2007). 

Para a formação da casca (Figura 1) há necessidade de um suprimento adequado de 

íons de cálcio (Ca2+) ao útero e a presença de íons carbonato (CO3) em fluido na região 

uterina, em quantidade suficiente para formar o carbonato de cálcio (CaCO3), sendo esse 

utilizado na formação da casca do ovo. Para a formação do carbonato de cálcio, o suprimento 

de cálcio é proveniente do alimento, e o íon carbonato necessário é oriundo do CO2 produzido 

pelo metabolismo da ave, esse CO2 é convertido em ácido carbônico (H2CO3) mediante a 

enzima anidrase carbônica encontrada na mucosa do útero, o ácido carbônico sofre processo 

de ionização para serem produzidos os íons carbonato. Na câmara calcígena ocorre reações 

entre cálcio e os íons bicarbonato formando o bicarbonato de cálcio que será depositado 

sobres a casca (Macari e Mendes, 2005). 

 

 

Figura 1- Representação das reações químicas no processo de formação da casca. Fonte: 

Macari e Mendes (2005), adaptado de Nesheim et al. (1979).  

 

O cálcio oriundo da ração presente no trato intestinal é transferido a corrente 

sanguínea através da ação da vitamina D ativada com auxílio da proteina calbindina, esse 

processo é estimulado pelo paratormônio (PTH). Segundo Macari e Mendes (2005) as aves 

CO2 CO2 

H2O 
H2O 
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poedeiras requerem uma grande quantidade de cálcio para a formação da casca do ovo, o qual 

é obtido pelo grande potencial de absorção intestinal. O metabólito ativo da vitamina D3 

(1,25-(OH)2D3) é o controlador maior desse processo. O 1,25-dihidroxivitamina D3 (1,25-

(OH)2D3) é sintetizado e secretado pelos rins, sendo sua principal função regular a absorção 

intestinal de Ca2+. O inicio da ovulação em poedeira está associado com o aumento da 

absorção de Ca2+ e por elevadas concentrações de calbindina, que coincide com o aumento 

nas concentrações de (1,25-(OH)2D3). A combinação entre a calbindina com os estrógenos, 

estão relacionado com o crescimento e maturidade do oviduto, bem como o transporte de Ca2+ 

no duodeno.  

Segundo Gonzáles (2009), as aves são naturalmente predispostas a apresentarem 

acidose metabólica no período de rápido crescimento do tecido ósseo ou durante a 

calcificação da casca, por remover Ca e acrescentar H+ à corrente sanguínea. Para manter o 

equilíbrio das cargas elétricas e do pH sanguíneo, o processo se inicia com a secreção de 

sódio a partir da parede do útero ao liquido uterino (Buxadé, 1995). Cerca de 40% do 

tamponamento da acidez metabólica ocorre no osso, com a liberação de Na e K em troca do 

excesso de H+, iniciada quando há uma queda da concentração plasmática do íon bicarbonato 

(HCO3)
-, o principal tampão do sangue. É compreensível, que se reforce os sistemas naturais 

de tamponamento da acidez fisiológica, oferecendo às aves uma dieta balanceada em 

eletrólitos, principalmente Na+ e K+, elementos, com efeito alcalinizante nos fluídos corporais 

e o Cl-, acidificante.  

Contudo, altas temperaturas associadas à umidade elevada podem influenciar a 

qualidade da casca, causando alterações no equilíbrio ácido-base das aves e 

consequentemente prejudicar a formação do ovo e sua qualidade. Nessa situação, a exaustão 

do CO2 (ofegação), que leva a uma alteração no equilíbrio ácido-base (alcalose respiratória), 

desencadeia também um desequilíbrio eletrolítico e mineral, que pode resultar em ovos 

pequenos e de casca fina. Isto ocorre principalmente, porque a alcalose afeta a concentração 

de cálcio no sangue (Franco e Sakamoto, 2007). O estresse por calor reduz o consumo de 

cálcio e a conversão da vitamina D em sua forma metabolicamente ativa, a 1,25 (OH)2D3, que 

é vitamina D3 essencial para a absorção e a utilização de cálcio. De fato, a exigência de cálcio 

para poedeiras aumenta com altas temperaturas ambientais (Plavnik, 2003). 

Quando se inicia o processo de formação da casca, o cálcio oriundo da dieta é 

prontamente direcionado ao útero, com isso a ave aumenta a capacidade de absorção intestinal 

do cálcio devido à ação da vitamina D3. Por essa razão é de grande importância o tamanho da 

partícula da fonte de cálcio, pois se o calcário for de menor tamanho, o cálcio passa na moela 
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rapidamente, não ficando disponível no momento em que a ave está formando a casca do ovo 

(Zhang e Coon, 1997). Como a formação da casca, usualmente, ocorre durante no período 

noturno, quando as aves não estão comendo, a vantagem do uso de partículas maiores é a 

passagem mais lenta no trato gastrointestinal ficando mais tempo retidas na moela e sendo 

lentamente absorvidas, disponibilizando o cálcio necessário para formação da casca e 

consequentemente levando a menor mobilização do cálcio ósseo pela ave (Buxadé, 1995). 

No período de calcificação, o cálcio a ser depositado na casca tem duas origens: a 

dietética e a do osso. A liberação de Ca do osso é acompanhada pelo P, aumentando 

significativamente o nível desse mineral na corrente sangüínea, o qual é mais do que 

suficiente para suprir as necessidades metabólicas da ave, e para a deposição na gema do ovo. 

Esse excesso de P prejudica a liberação de Ca do osso e a adequada mineralização da casca. 

Então, do ponto de vista fisiológico, durante o período de calcificação da casca do ovo a 

melhor dieta seria aquela com baixo nível de P, sendo nesse, no entanto, impossível fornecer 

dois tipos de dieta em um mesmo dia para os planteis comerciais de poedeiras (Franco e 

Sakamoto, 2007). 

A taxa de retenção do cálcio varia de acordo com a idade da ave, sendo que para as 

aves jovens este valor é de cerca de 60% e, para as mais velhas, de apenas 40%, isso devido a 

maior capacidade de absorção intestinal e de mobilização óssea de cálcio em aves jovens. À 

medida que a galinha envelhece, ocorre aumento de até 20% no peso do ovo, porém não 

ocorre aumento proporcional no peso da casca (Llobet et al., 1989, Carvalho et al., 2007).  

A qualidade da casca torna-se um fator preocupante aos produtores, pois sua má 

formação pode ocasionar a depreciação do produto perante o consumidor, ocorrendo dessas 

formas perdas econômicas. Uma das formas para evitar esses danos é atender a necessidade 

de um aporte nutricional adequado no início da postura, momento este em que a ave deve 

manter dois eventos fisiológicos, sendo esses a maturidade sexual e o pico e persistência de 

produção de ovos (Rodrigues et al., 2005). 

Um fator importante para a qualidade da casca do ovo é a genética, pois linhagens 

diferentes de galinhas poedeiras apresentam capacidades distintas de transporte de nutrientes 

para os ovos, bem como certas particularidades como a cor da casca. Entretanto à composição 

nutricional dos ovos, a mesma sofre grande influencia da nutrição da ave. (Franco e 

Sakamoto, 2007). 
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2.2 - Efeito da luz sobre a produção de ovos e a qualidade dos ovos para poedeiras 

comerciais 

 

O início da atividade hormonal reprodutiva das aves está diretamente relacionado à 

luz. A percepção do comprimento do dia tem um importante papel no controle fisiológico das 

atividades reprodutivas e metabólicas do indivíduo (Buxadé, 1995; Campo, 2000; Sesti, 2003; 

Macari e Mendes, 2005). Isso se deve a energia da luz que ao atravessar os ossos cranianos 

estimulam os fotorreceptores específicos no hipotálamo a controlar as funções ovarianas e as 

múltiplas atividades reprodutivas na ave (Macari e Gonzales, 2003). 

A importância da luz nos aviários não está restrita apenas à duração da iluminação, 

mas há outros fatores como: intensidade da luz, tipo de fonte de luz, freqüência, comprimento 

de onda do pico de radiação, comprimento de onda espectral, composição espectral e a 

distribuição espacial das lâmpadas no galpão, também afetam os resultados finais, em termos 

da qualidade e da quantidade de produção (Buyse e Simons, 1996; Lewis e Morris, 1998). 

Em aves, o fotoperíodo é uma estimulação não-retiniana dada pela duração do dia, 

através da luminosidade. Experiências mostraram que a percepção é extra-retiniana, não 

ocorre através da visão. A captação é feita por receptores fotossensíveis no hipotálamo que 

transformam a energia dos fótons em impulsos nervosos que são amplificados pelo sistema 

endócrino controlando, assim, as funções das gônadas (Campos, 2000; Moraes, 2012). Por 

essa razão, o uso de luz artificial pode regular a liberação de hormônios sendo possível 

retardar ou estimular o ciclo ovariano. 

O sinal gerado pelos fotorreceptores hipotalâmicos obterá a resposta em poucas horas 

desde que este estímulo seja fornecido no período fotossensível. A ave consegue diferenciar 

dias curtos de dias longos através da utilização de ciclos circadianos internos e os horários que 

ultrapassem a percepção dos dias curtos compreende a fase fotossensível (Etches, 1996). O 

relógio circadiano é ajustado para zero à primeira captação da luz natural ou artificial, 

iniciando-se a fase fotossensível às 11 horas, após estímulo inicial, terminando duas horas 

mais tarde; desse modo, fotoperíodos curtos não atingem a fase fotossensível embora dias 

mais longo o façam, estimulando a secreção de gonadotrofinas (Campos, 2000). 

O estimulo da luz ambiental ao ser absorvida pelos fotorreceptores hipotalâmicos ao 

quais transmitem o sinal aos neurônios secretores de LHRH-I (Luteinizing hormone-releasing 

hormone I) do hipotálamo, levando ao aumento das concentrações de hormônio luteinizante 

(LH) e folículo estimulante (FSH).  A ave sendo expostas, há dias longos elevam as 
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concentração de LH e FSH no plasma sanguíneo, que atuam no crescimento ovariano, na 

manutenção da hierarquia ovariana e no desenvolvimento do oviduto, estimulando também a 

produção de andrógenos e estrógenos pelos folículos pequenos e de progesterona nos 

folículos pré-ovulatórios (Cunninhgham, 1988; Etches, 1996; Rico, 2000; Sesti, 2003).  A 

progesterona é o hormônio responsável pela ovulação por estimulo do hipotálamo, e efetua 

um controle retrorregulador (feedback) sobre adeno-hipófise, sincronizando a produção e 

liberação de mais LH (Moreng e Avens, 1990). A combinação da progesterona com o 

estradiol, por sua vez, efetua na síntese e secreção das duas maiores proteínas, a ovoalbumina 

e a conalbumina, que estão presenta na constituição do albume denso, sendo este secretado 

pela região do magno durante a formação do ovo (Macari e Mendes, 2005).   

Os programas de iluminação utilizados na criação de aves de postura têm como 

objetivo estimular a produção de ovos e sincronizar a postura (Araújo et al, 2011b), são 

classificados de acordo com o fotoperíodo, em hemerais e ahemerais. Os programas hemerais, 

compostos de períodos de 24 horas, são distribuídos em fase clara (fotoperíodo ou fotofase) e 

fase escura (escotoperíodo ou escotofase), são o mais utilizados em regiões que não 

apresentam estações do ano bem definidas, no qual predomina instalações abertas, em que é 

aproveitada a luz natural (Campos, 2000). Enquanto, os programas ahemerais possuem 

fotofases e escotofases e são superiores ou inferiores (mas não iguais) a 24 h, são usados em 

instalações com ambiente controlado, comum em regiões que apresentam todas as estações do 

ano, na qual e perceptível à diferença na duração do dia, como acontece na Europa e Estados 

Unidos (Ernst et al, 1987). Esses programas podem se classificados em contínuos e 

intermitentes. Os programas contínuos, a iluminação artificial é acrescida à natural, enquanto 

os programas intermitentes há uma combinação alternada de períodos de luz com períodos 

escuros (Rowland, 1985; Gewehr et al, 2007).  

O fornecimento de luz artificial tem um papel importante no processo de adiantar ou 

retardar o início da fase de postura, podendo também, contribuir para sincronizar o horário da 

ovoposição, a taxa de postura, a qualidade da casca, a eficiência alimentar e o tamanho do ovo 

podem ser afetados pelo regime luminoso (Etches, 1994).  

A modificação artificial do fotoperíodo é uma das mais poderosas ferramentas de 

manejo disponíveis para as aves, pois a luz influencia tanto os sistemas reprodutivos e 

produtivos das aves. Poedeiras comerciais submetidas a latitudes subtropicais e temperadas, 

quando fotoestimulada, observa-se um aumento na produção de ovos, enquanto que a redução 

do fotoperíodo ocasiona o atraso da produção (North e Bell, 1990; Rozenboim et al, 1998).  



22 

 

No Brasil, devido às questões sazonais e climáticas do país, as construções de galpões 

aberto são as mais utilizadas na criação intensiva de poedeiras comerciais, principalmente na 

região nordeste do país. Este modelo de instalação possibilita um maior aproveitamento dos 

recursos ambientais, como iluminação natural e temperatura. Com isso, o fornecimento de luz 

artificial é bem reduzido em comparação com os países com clima adverso à zona de conforto 

das aves e com mudanças significativas no comprimento do dia ao longo do ano e, por isso, 

utilizam instalações fechadas (dark-house) na criação de poedeiras comerciais (Freitas et al, 

2010). 

Em revisão sobre fotoperiodismo e reprodução das aves domésticas, segundo Cotta 

(2002) é necessário apenas 15h de fotoperíodo para manter a produtividade das poedeiras. Por 

sua vez, Sauveur (1996) descreve que o fracionamento da duração do dia com a manutenção 

de uma noite principal permite manter a produtividade.  

Estudo realizados por Freitas et al. (2005a) verificaram a viabilidade de alguns  

programas de iluminação para poedeiras leves com 51 semanas de idade, entre eles um 

programa continuo com 15h de luz (natural + artificial), sendo a luz natural com dias 

crescente na região Sudeste, pode-se observar maior consumo de ração das aves submetidas a 

luz artificial em relação as aves que somente receberam luz natural. No entanto, as aves 

submetidas à luz natural apresentaram maior produção de ovos. Não houve efeito significativo 

para o peso dos ovos, contudo a variável massa de ovos apresentou maior valor para as aves 

submetidas à luz natural. Os autores relataram que a iluminação natural, com luz crescente, 

permite manter o desempenho zootécnico de poedeiras comerciais leves em condição tropical. 

Dados obtidos por Freitas et al. (2010) testando programas de iluminação para 

poedeiras semipesadas com 51 semanas de idade, entre eles, um contínuo com 15h de 

fotoperído (natural + artificial) e outro de luz natural com 12h05min no início da fase 

experimental e 13h31min ao final da fase experimental. Observaram um aumento na produção 

de ovos e massa nos ovos para as aves submetidas ao programa contínuo em comparação as 

que receberam apenas luz natural. Entretanto, o consumo de ração e qualidade dos ovos não 

apresentou diferenças entre os programas de luz testados. Os autores concluíram que um 

programa somente com luz natural diminui o consumo de energia elétrica, como também, 

diminui a produção de ovos por aves semipesadas.  

Gewehr et al. (2012) testaram programas de iluminação para poedeiras semipesadas, 

entre eles, um contínuo com 16h de fotoperído (natural + artificial) e outro continuo com luz 

natural com dias decrescentes na região Sudeste e observaram que produção de ovos, 

consumo de ração, conversão alimentar, massa de ovos e peso de ovos apresentaram maiores 
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valore para poedeiras submetidas ao programa de luz contínuo em relação as aves submetidas 

á luz natural. Enquanto para a gravidade específica não houve diferenças significativas, para 

as aves submetidas a ambos os tipos de programa de iluminação. Os autores concluíram que a 

iluminação continua, permite manter o desempenho zootécnico de poedeiras comerciais 

semipesadas em condição tropical. 

Como foi visto, a luz é um estimulo importante para desencadear as funções 

hormonais e as atividades reprodutivas das aves, contudo antes que essas aves iniciem a sua 

produção de ovos ou atinja a sua maturidade sexual, a produção de estrogênio e testosterona 

tem como função iniciar a formação de osso medular (Johnson, 1986; Silversides et al, 2006). 

 

2.3 - Qualidade óssea em poedeiras comerciais 

 

Quanto aos efeitos do programa de luz sobre os parâmetros ósseos de poedeiras os 

relatos da literatura são escassos. Gregory et al. (1990) utilizando método de fotoestimulação 

para atrasar a maturidade sexual das aves, observaram que não houve diferença significativa 

para resistência óssea. Entretanto, Silversides et al. (2006) avaliaram o efeito do início a 

fotoestimulação sobre a qualidade óssea das aves e verificaram que a aplicação do estímulo 

luminoso mais cedo (18 semanas idade) em relação ao estímulo luminoso tardio (20 semanas 

de idade), promoveu alterações significativas na estrutura óssea das poedeira ao longo do 

ciclo de produção, sem que houvesse diferenças significativas na resistência á quebra dos 

ossos ao final do ciclo de produção (74 semanas). 

Os nutrientes presentes na alimentação destinada a aves influenciam diretamente no 

crescimento e na manutenção óssea, destacando-se, entre eles, o cálcio, fósforo, 

correspondendo 95% da matriz mineral óssea, e a vitamina D3. Esses elementos são 

intimamente associados no metabolismo animal, combinando entre si no processo de 

formação óssea (Vargas et al, 2004).  

A deposição de cálcio e fósforo no tecido ósseo é o que determina a rigidez do osso. 

Estes minerais são depositados na forma de hidroxiapatita durante o processo de 

mineralização óssea e perfazem cerca de 70% da composição do osso e os 30% restantes são 

compostos de matéria orgânica, principalmente, colágeno (Kälebo e Strid, 1988; Field, 1999; 

Bruno, 2002). Entretanto a vitamina D é considerada responsável pela elevação dos níveis de 

cálcio e fósforo no sangue, para dar suporte destes elementos às funções orgânicas normais. 

Para que se tenha um crescimento normal, maturação, mineralização e manutenção do tecido 
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ósseo maduro são necessárias ter quantidades adequadas de vitamina D (Norman e Hurwitz, 

1993; Anderson e Toverud, 1994).  

A forma ativa da vitamina D, a 1,25-dihidroxivitamina D3 (1,25-(OH)2D3), é um 

importante regulador do desenvolvimento do tecido ósseo, do metabolismo e da homeostase 

do cálcio. Além disso, a 1,25-(OH)2D3 possui também um papel importante na regulação do 

crescimento e diferenciação das células do tecido ósseo e estimula a reabsorção óssea, quando 

necessário (Edwards, 2000; Whitehead, 2004).   

Segundo Rath et al. (2000) e Whitehead, (2004), através de manipulação adequada dos 

nutrientes da ração ou do manejo alimentar das aves é possível aumentar ou preservar a massa 

óssea e, também, manter a resistência dos ossos. Para isso é fundamental que as aves 

disponham de níveis adequados de nutrientes, principalmente cálcio, fósforo e vitamina D que 

são relacionados como os principais fatores para a manutenção da qualidade e da integridade 

do esqueleto, devido ao papel desempenhado por estes na mineralização dos ossos.  

O cálcio utilizado para formação da casca pode ser obtido diretamente da ração e, 

indiretamente, a partir do osso medular através de um processo de reabsorção óssea (Luquetti 

et al., 2002; Julian, 2005). A utilização do cálcio dietético se torna mais comum pelo período 

do dia, devido o maior consumo de ração. Enquanto que no período noturno, ocasiona uma 

diminuição do consumo, reduzindo os níveis de cálcio dietético no organismo das aves, 

fazendo com que essas mobilizem o cálcio de sua estrutura ósseo. 

O osso medular funciona como uma reserva lábil de cálcio no período da noite, sendo 

mobilizado a qualquer momento durante o período de calcificação da casca do ovo, podendo 

fornecer até 59% de cálcio livre para o sangue, sendo 48% desse cálcio utilizado na formação 

da casca (Ito, 1998; Mendonça Júnior, 1993). 

A manutenção e integridade do esqueleto e controlada pelos mecanismos fisiológicos 

na homeostase de Ca que atenda as necessidades de uma poedeira em suas diversas fases. 

Com isso, quando a concentração de Ca na dieta da ave for acima de 3,6%, a maior parte do 

cálcio depositado na casca do ovo é derivado diretamente do mineral absorvido no intestino 

através do cálcio dietético; entretanto, se a concentração for menor que 2%, o Ca presente nos 

ossos irá suprir de 30 a 40% do cálcio presente na casca e; em rações completamente 

deficientes em Ca, a fonte exclusiva desse mineral será o esqueleto (Aziz-Abdul, 1998). 

Segundo Whitehead (2004), no que se refere à produção de ovos e a resistência óssea, 

aves em inicio da produção, começam apresentar gradualmente altos níveis de estrogênios 

impedindo a formação estrutural do osso. Na fase de postura é necessário um elevado nível de 
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cálcio por parte das poedeiras, particularmente durante o período ativo de formação da casca 

de ovo.  

Um dos fatores mais importantes para medir a qualidade óssea é a densidade mineral 

óssea, que é um parâmetro biofísico de importância crítica experimental, usado como 

ferramenta para avaliar a qualidade óssea e pode ser medida usando a resistência à quebra do 

osso, concentração de cinzas no osso, conteúdo mineral ósseo e índice Seedor (Orban et al., 

1983; Seedor et al, 1991). Entretanto, há fatores que podem comprometer a densidade mineral 

óssea, como: idade, sexo, tipo de dieta de produção, instalações e práticas de manejo.  

Utilizando aves da linhagem Leghorn Branca, verificaram que a força de ruptura, não 

é em função da porcentagem de cinzas ósseas, mas sim em função do volume ósseo. A 

densidade mineral óssea da tíbia e do fêmur é influenciada pela idade (aumentam com a 

idade), peso e produção de ovos (Zhang e Coon, 1997).  

Julian (2005) relatou que o fêmur é o principal osso responsável pelo fornecimento de 

cálcio para a formação da casca do ovo. Quando o cálcio da ração não está disponível, o 

fêmur destas aves é frágil, poroso e com paredes finas. Nesta circunstância, as aves começam 

a retirar cálcio dos ossos medulares, o que podem levar à morte. A utilização de cálcio ósseo 

para formação da casca é mais intensa quando o cálcio disponível na ração não supre a 

exigência de cálcio das aves levando a uma calcificação incompleta da matriz orgânica 

produzida.  

De acordo com Almeida Paz et al. (2006), o fêmur sofre mais mudanças na densidade 

mineral óssea, sugerindo que este osso é capaz de fornecer cálcio mais facilmente para manter 

a homeostase mineral. No entanto, quando aumentam as necessidades das aves, a tíbia é o 

principal osso fornecer de mineral.  

Cufadar et al. (2011) trabalhado com poedeiras semi-pesadas, observou que ao 

fornecer uma ração com fontes de Ca, com o tamanho da partícula acima de 2 mm,  ocorreu 

um aumento na resistência da tíbia dessas aves, concordando com os relatos de Fleming et al. 

(1998), que grandes partículas de cálcio mostra ter efeito positivo sobre a qualidade óssea de 

poedeiras. 

A genética é um aspecto que não tem sido muito estudada como uma influência sobre 

o desenvolvimento ósseo. Entretanto a carga de atividade ou a estimulações físicas a que as 

aves são submetidas está relacionado com o processo de mineralização óssea. Experimentos 

foram realizados para avaliar a maior demanda da atividade física sobre desenvolvimento do 

tecido ósseo (Bizeray et al., 2000), por exemplo, Fleming et al. (1994) verificaram que as aves 

criadas em bateria de gaiolas de bateria tinham valores mais baixos de densidade mineral, em 
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comparação com aqueles criados sobre a cama, demonstrando que o ambiente pode 

influenciar a qualidade do tecido ósseo.  

Vicenzi (1996) observou que a remoção de cálcio dos ossos pode provocar a 

osteoporose em poedeiras criadas em gaiolas no período de maior produção quando criadas 

em gaiolas. De acordo com Whitehead e Fleming (2000), a osteoporose em poedeiras é 

definida como uma perda na soma total de minerais na estrutura óssea, ocasionando um 

aumento na fragilidade e susceptibilidade à fratura, principalmente da tíbia. 

No início do ciclo de postura tem sido considerada fundamental a qualidade óssea das 

poedeiras, principalmente, em aves selecionadas para elevada produção, pois apresentam uma 

maior mobilização de minerais para a formação da casca dos ovos, levando à menor 

resistência óssea dessas aves em relação a poedeiras menos produtivas (Silversides et al., 

2006). De acordo com Almeida Paz et al. (2009) as aves mobilizam minerais dos ossos para a 

produção de ovos, independentemente do nível de cálcio na dieta, e que a densidade mineral 

de tíbias mostra-se um bom método de avaliação de qualidade óssea.  

 

2.4 - Diferentes granulometria de fontes de cálcio na alimentação de poedeiras 

comerciais 

 

As principais fontes de cálcio para rações de aves podem ser de origem inorgânica 

(rocha) ou orgânica (farinha de ossos, conchas, ostra e algas). Geralmente as fontes de cálcio 

utilizadas na alimentação de animais são de origem inorgânica, sendo a mais utilizada o 

calcário calcítico, um grupo de rochas com teores de carbonatos superiores a 50% em sua 

constituição (Melo e Moura, 2009). No período da fase de produção das poedeiras há uma 

elevada exigência nutricional de cálcio, isso se deve à formação da casca do ovo, sendo 

necessária a utilização de um suplemento mineral na alimentação desses animais.  

A granulometria do calcário é o principal fator que afeta a disponibilidade do cálcio no 

organismo das aves, pois o tamanho de sua partícula assume um papel fundamental sobre a 

qualidade externa dos ovos. O uso de partículas maiores permite a liberação e absorção de 

cálcio durante todo o processo da formação da casca. Estudo realizado por Scheideler (1998) 

indicou que a proporção de 33% de calcário grosso ou farinha de ostra e 67% de calcário fino 

poderia ser mais adequada para atender as exigências das aves de postura, pois as partículas 

maiores ficam retidas na moela por um tempo que permite a liberação e a absorção de cálcio 

durante o processo de formação da casca. 



27 

 

 Por sua vez, Junqueira (2012) relatou que o tamanho aconselhável das partículas de 

calcário é muito variado, porém, uma recomendação prática é de se usar nas formulações 50% 

de calcário com 2,0 a 3,0 mm de DGM e o restante, na sua forma em pó, com 

aproximadamente 0,50 a 0,70 mm de DGM, então, ao se utilizar uma fonte de calcário com 

moagem grosseira, os gastos energéticos com a deposição óssea desse mineral são reduzidos, 

pois sua maior permanência na moela permitiria melhor fluxo deste mineral para a casca do 

ovo.  

Por sua vez Jardim Filho et al. (2005a), trabalharam com fontes de calcário de 

diferentes granulometrias (fino, médio e pedrisco) e verificaram que as diferentes fontes do 

calcário não influenciou nos resultados de desempenho, mas o calcário de granulometria 

pedrisco melhorou a qualidade da casca dos ovos, pois obteve-se melhor índice de gravidade 

específica dos ovos.  

Segundo Ito et al. (2006) a prática de fracionar o cálcio na dieta não afeta 

negativamente as principais características de desempenho e qualidade interna dos ovos, 

entretanto, a qualidade externa dos ovos pode ser melhorada quando uma dieta com níveis 

mais elevados de cálcio é ofertada no período da tarde, disponibilizando maior aporte de 

cálcio no período de realização da formação da casca do ovo. Com relação, à granulometria 

utilizada não houve alterações no desempenho e qualidade interna dos ovos. Todavia, a 

utilização de fontes de menor partícula de cálcio, pode ser prejudicial para a qualidade externa 

dos ovos.  

Geraldo et al. (2006) realizaram um trabalho com o objetivo de estudar os efeitos dos 

níveis nutricionais de cálcio e das granulometrias do calcário suplementados ou não com 

fitase sobre o desenvolvimento corporal e morformétrico do trato digestório de frangas nas 

fases de cria e recria. Os autores concluíram que o nível de cálcio de 0,60% e calcário na 

granulometria grossa (DGM= 0,899 mm) em dietas suplementadas com 500 FTU’s de fitase 

foi ideal para melhorar o desenvolvimento esquelético, menor consumo de ração e maior 

comprimento do intestino delgado para poedeiras de 3 a 12 semanas de idade. 

Murata et al. (2009) utilizaram diferentes níveis de cálcio (3,75; 4,15 e 4,55%) e 

combinações granulométrias do calcário (0,85 mm e 4,0 mm) para poedeiras com 57 semanas 

de idade e concluíram que o aumento nos níveis de cálcio nas dietas de poedeiras melhorou o 

peso dos ovos e a espessura da casca independente da utilização de calcário em pedrisco.  

Batista et al. (2010) estudando diferentes granulometrias do calcário classificadas 

como fino (0,3 a 1,0 mm) e grossa (4,0 mm) na ração de poedeiras com 56 semanas de idade, 

verificaram que a substituição crescente do calcário de granulometria fina pelo calcário de 



28 

 

granulometria grossa prejudicou o desempenho das poedeiras, com relação ao consumo de 

ração, a porcentagem de produção, a massa de ovos e a conversão alimentar.  

Cheng e Coon (1990) relataram que a substituição de farinha de casca de ostra por 

calcário de igual tamanho de partícula não apresentou nenhum efeito benéfico sobre a 

qualidade da casca dos ovos e partículas maiores da fonte de cálcio têm um impacto positivo 

sobre a qualidade da casca. 

Araujo et al. (2011a) utilizando três níveis de cálcio (3,92; 4,02 e 4,12%) com duas 

granulometrias do calcário (fina - 0,60 mm; e grossa - 1,00 mm) para poedeiras de 25 a 49 

semanas de idade, verificaram que não houve efeitos sobre o consumo de ração, o peso dos 

ovos, a gravidade específica, a espessura da casca, a porcentagem de casca, a unidade Haugh, 

a digestibilidade de cálcio e fósforo e a porcentagem do trato digestório, contudo verificaram 

que o consumo de ração melhorou com o aumento na granulometria do calcário de 0,60 para 

1,00 mm.. Os autores mostraram que as aves alimentadas com 4,12% de cálcio na dieta e 

calcário na granulometria grossa (1,00 mm) apresentaram melhor desempenho, contudo mais 

estudos são necessários para elucidar os mecanismos envolvidos na alteração do 

comportamento alimentar das poedeiras em resposta às mudanças nos níveis de cálcio e na 

granulometria do calcário das rações. 

Geraldo et al. (2004) concluíram que nível de cálcio de 0,90% e o calcário na 

granulometria fina (0,135 mm) proporcionou maior comprimento do intestino delgado, 

enquanto o de granulometria grossa (0,899 mm) mostraram-se maior acúmulo de cinzas na 

tíbia, contudo o bom desenvolvimento corporal as frangas de reposição na fase de cria (3 a 16 

semanas de idade), não foi influenciado pelo tipo de granulometria utilizada.  

Sousa et al. (2009), pesquisando os efeitos do fornecimento e da granulometria do 

calcário sobre a densidade óssea de poedeiras comerciais, compararam três níveis de cálcio 

(3,92; 4,02 e 4,12%), duas granulometrias do calcário (fina e grossa) e dois horários de 

fornecimento da ração (manha e tarde), para poedeiras leves de 25 a 49 semanas de idade. Os 

autores recomendaram a ração com 4,02% de cálcio no período da manhã, independentemente 

do nível fornecido à tarde e da granulometria do calcário para melhorar a densidade óssea em 

galinhas poedeiras. 

Cufadar et al. (2011) avaliando três concentração de cálcio (30, 36 e 42g/Kg Ca) e três 

granulometria de calcário: fino (2 mm), médio (2-5 mm) e grande (maior 5 mm) para 

poedeiras com 60 semana de idade. Encontraram efeito positivo sobre a resistência da casca 

do ovo e a tíbia ao utilizar calcário de granulometria médio ou grande. Esses autores 

concluíram que devem se utilizada a concentração de 36 g/Kg de cálcio e calcário na 
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granulometria media (2-5 mm) na dieta, para manter a casca do ovo, desempenho e a 

qualidade óssea. 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia 

do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado na 

cidade de Fortaleza, que se situa na zona litorânea do Ceará com altitude de 15,49 m, 

3º43’02” de latitude sul e 38º32’35” de longitude oeste. 

Foram utilizadas 300 poedeiras comerciais da linhagem Hisex White com 18 semanas 

de idade, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 

2, resultando em 10 tratamentos com 5 repetições de 6 aves. Os fatores estudados foram 5 

granulometrias obtidas pelo aumento da proporção de calcário grosso (0, 25, 50, 75 e 100%) 

em relação ao fino e 2 tipos de iluminação, com e sem luz artificial. 

As aves foram distribuídas em gaiolas de arame (0,25m X 0,40m X 0,30m), equipadas 

com comedouro linear em chapa galvanizada e bebedouro automático tipo nipple, na 

densidade de duas aves por gaiola. 

As variáveis ambientais temperatura e umidade relativa do ar no interior do galpão 

foram medidas com termômetro de máxima e mínima, respectivamente. Os dados foram 

registrados diariamente e as leituras realizadas às 08:00 h e 16:00 h. Ao final de cada período 

experimental foram calculadas as médias das temperaturas máximas e mínimas e os valores 

de umidade relativa do ar. 

Para aplicação dos programas de luz as aves foram alojadas em dois galpões com 

estrutura semelhante, dispostos paralelamente. Para evitar a influencia da luz entre os galpões, 

foram instaladas cortinas de plástico preto nas laterais dos galpões. As aves submetidas ao uso 

da luz artificial receberam 14 horas de luz/dia (natural + artificial) logo após a transferência 

para o galpão de postura, sendo nas semanas seguintes efetuados acréscimos semanais de 15 

minutos de luz até atingir 16 horas, permanecendo constante até o final do experimento. 

As aves foram alimentadas à vontade, com rações de postura formulada considerando-

se os valores de composição dos alimentos propostos por Rostagno et al. (2011) e as 

exigências nutricionais propostas pelo manual da linhagem. Para o atendimento das 

exigências de cálcio foi utilizado o mesmo calcário calcítico, mas com diferentes 

granulometrias, sendo estes classificados como grosso (DGM 2,03mm) e fino (DGM 

0,23mm), pelo fornecedor. 
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 Tabela 1- Composição centesimal e nutricional calculada das rações experimentais. 

Composição centesimal 
Ingredientes (g/Kg) Nível de calcário grosso (%) 

0 25 50 75 100 
Milho 58,73 58,73 58,73 58,73 58,73 
Farelo de Soja 28,93 28,93 28,93 28,93 28,93 
Calcário grosso 0,00 2,11 4,23   6,34 8,45 
Calcário fino 8,45 6,34 4,22 2,11 0,00 
Fosfato Bicálcico 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 
Óleo de soja 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 
Sal comum 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
Suplemento vitamínico mineral1 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
DL-metionina 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional calculada 
Energ. Met. Aves (Mcal/Kg) 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 
Proteína bruta (%) 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
Fibra Bruta (%) 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 
FDN (%) 10,71 10,71 10,71 10,71 10,71 
FDA (%) 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 
Cálcio (%) 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Fósforo total (%) 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 
Fósforo disponível (%) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
Met. + Cistina total (%) 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
Metionina total (%) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
Lisina total (%) 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 
Treonina total (%) 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
Triptofano total (%) 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
Sódio (%) 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
Acido linoléico (%) 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

1Suplemento vitamínico mineral (composição por  kg do produto): vit. A - 2.500.000 UI; vit D3 - 834.000 UI; vit. E - 2.000 
UI; vit. K3 - 500 mg; vit. B1 – 334 mg; vit. B2 – 1.500 mg; vit. B6 – 334 mg; vit. B12 – 3.333 mg; niacina -5.000 mg; 
pantotenato de cálcio - 2.000 mg; acido fólico – 100 mg; biotina – 6,67 mg; cloreto de colina – 50 g; metionina – 234 g; 
sulfato ferroso (Fe) – 6.660 mg; sulfato de cobre (Cu)  – 2.220 mg; sulfato de manganês  (Mn) – 20 g; sulfato de zinco (Zi) – 
17,34 g; iodato de cálcio (I) – 400 mg; selenito de sódio (Se) – 100 mg; etoxiquim; halquinol – 12g; veiculo q.s.p. 

  

As variáveis de desempenho avaliadas na fase de produção foram percentagem de 

postura (%), consumo de ração (g/ave/dia), peso dos ovos (g), massa de ovos (g/ave/dia) e 

conversão alimentar (g/g).  

Para avaliar o consumo de ração, foram pesadas as rações fornecidas no início e as 

sobras do final do período e, por diferença, foi calculado o consumo de ração (g/ave/dia) para  

cada repetição. A produção de ovos foi registrada diariamente por gaiola e no final de cada 

período foram calculadas as percentagens de postura (%) por repetição.  

O peso médio do ovo foi obtido, dividindo-se o peso total dos ovos coletados pelo 

número de ovos postos por repetição, em cada período. A massa de ovo foi obtida, 
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multiplicando-se o número de ovos produzidos pelo peso médio dos ovos para cada repetição 

e dividido pelo número de dias do período (g/ave/dia). O cálculo da conversão alimentar foi 

realizado, dividindo-se a quantidade de ração consumida no período pela massa de ovos 

produzida. 

A avaliação da qualidade e constituintes dos ovos foi realizada durante todo o período 

experimental. Uma vez por semana, todos os ovos de cada parcela foram coletados, 

identificados e pesados em balança eletrônica com precisão de 0,01g. Destes, foram 

selecionados três ovos de cada parcela para avaliação da qualidade e características dos ovos 

(evitando-se ovos quebrados, trincados ou sujos) para serem utilizados na avaliação. As 

variáveis analisadas foram gravidade específica e unidades Haugh, enquanto as de 

característica dos ovos foram à espessura da casca, percentagem de gema, casca e albúmen 

(%). 

A gravidade específica (GE) dos ovos foi determinada conforme procedimentos 

descritos por Freitas et al. (2004). O sistema de pesagem foi montado sobre balança de 

precisão Marte (0,01g) para obtenção do peso do ovo no ar e na água, com isso foi 

determinado o GE, por meio da equação GE = PO/ (PA x F), onde: PO = peso do ovo no ar, 

PA = peso do ovo na água e F = fator de correção da temperatura. 

Após a pesagem, os ovos foram quebrados e colocados em uma superfície de vidro 

para que fosse medida a altura do albúmen espesso com o auxílio de um micrômetro. Os 

dados da altura do albúmen e do peso dos ovos foram utilizados no cálculo das unidades 

Haugh por meio da equação UH = 100 log (H + 7,57 – 1,7 W0,37), onde: H = altura do 

albúmen (mm) e W = peso do ovo (g). 

A espessura da casca foi medida com um paquímetro digital com precisão de 0,01mm 

em três pontos da região equatorial do ovo, região mediana e polares do ovo. Para determinar 

as características dos ovos, as gemas foram separadas e pesadas em balança de precisão 

“Marte” (0,01g). As cascas dos ovos foram lavadas e postas para secar por um período de 48 

horas e, em seguida, pesadas. As percentagens de gema e casca foram obtidas pela relação 

entre o peso de cada porção e o peso do ovo e a percentagem de albúmen foi determinada por 

diferença: % albúmen = 100 – (% gema + % casca). 

A avaliação do comportamento alimentar das ave poedeiras foi realizada, observando-

se o consumo durante 24 horas, uma vez por semana, durante quatro semanas consecutivas, 

entre o quarto e o quinto período experimental, ocorrendo em um intervalo de sete dias entre 

as observações. O consumo da ração foi monitorado, sendo fornecido 1Kg de ração por 

unidade experimental às seis horas da manhã, seguido de pesagens dos comedouros com as 
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sobras às 09h40min, 12h40min, 17h40min e às 06h00min da manhã do dia seguinte. Foram 

considerados para as análises os dados médios das quatro observações. 

No final do experimento, as aves foram pesadas, e em seguida foi selecionada uma ave 

por parcela, com o peso semelhante ao peso médio de cada parcela. Uma vez identificada, as 

aves foram encaminhadas ao abatedouro e, em seguida, sacrificadas por deslocamento 

cervical. Após o sacrifício, foram retiradas as coxas e sobrecoxas, que foram devidamente 

identificadas, pesadas em balança digital com precisão de 0,01g e congeladas em freezer a 

20°C negativo, onde permaneceram até o momento da desossa.  

Para a realização da desossa, as peças foram retiradas do freezer e postas para 

descongelar em geladeira doméstica (temperatura de 4°C por 12 horas) e depois colocadas 

sobre as bancadas para que o material atingisse a temperatura ambiente. Posteriormente, coxa 

e sobrecoxa foram pesadas, devidamente identificadas e mergulhadas em água fervente por 10 

minutos. Em seguida foram desossadas com auxílio de um bisturi, conforme metodologia 

descrita por Bruno (2002).  

Para a avaliação da qualidade óssea foram utilizadas apenas as tíbias direitas. A 

mensuração do comprimento dos ossos foi realizada por meio de um paquímetro digital e o 

peso obtido em balança eletrônica com precisão de 0,01g. A avaliação da densidade óssea foi 

realizada através do índice de Seedor, obtido dividindo-se o valor do peso (mg) pelo 

comprimento (mm) do osso avaliado (Seedor et al, 1991).  

Os parâmetros de resistência e deformidade óssea foram determinados no osso in 

natura (tíbia direita) com auxílio de uma prensa mecânica Triaxial da marca Testop/Ronald 

top com capacidade 150 kg. Os ossos foram colocados em posição horizontal, apoiados em 

suas extremidades em um suporte de madeira, e depois foi aplicada uma força de compressão 

no centro de cada osso. A quantidade máxima de força aplicada no osso até sua ruptura foi 

considerada a resistência à quebra (kgf/cm2). A deformidade do osso (mm) foi medida 

registrando-se, em extensômetro analógico, a flexão de cada osso em relação a sua posição 

horizontal, até antes da sua ruptura pela ação da força aplicada.  

A determinação da composição química dos ossos foi realizada no Laboratório de 

Nutrição Animal (LANA) do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará 

utilizando-se ossos esquerdo das tíbias, onde foram retirados do freezer e colocados em uma 

bancada para ocorrer o descongelamento. Posteriormente foram colocados em recipientes 

adequados, pesados e encaminhados para estufa de ventilação forçada a 55°C por 72h. Em 

seguida, as amostras foram retiradas da estufa e desengorduradas em um extrator de Soxhlet 

por oito horas, retornando a estufa de ventilação forçada a 55°C por 72h, sendo pesadas 
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novamente para obter a matéria pré-seca. Após a pesagem, os ossos foram triturados em 

moinho de bola, e as amostra acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados 

para posterior determinação da matéria seca (MS) e matéria mineral (MM), conforme 

metodologia descrita por Silva e Queiroz (2002).  

As análises estatísticas dos dados foram efetuadas com auxílio do programa SAS 

(2000). Inicialmente os dados foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk, para verificar a 

normalidade dos resíduos e de Levene para homogeneidade entre as variâncias. 

Posteriormente, foi realizada à análise de variância, utilizando-se o módulo ANOVA do SAS 

(2000), segundo um modelo fatorial, onde foram incluídos no modelo os fatores 

granulometria do calcário, oferta de luz e as respectivas interações entre esses fatores. 

Entretanto, para os resultados obtidos no ensaio do comportamento ingestivo, foram incluídos 

no modelo os fatores granulometria do calcário, oferta de luz e o horário de avaliação, como 

as respectivas interações entre esses fatores. 

Para avaliar o efeito da mudança da granulometria do calcário com a substituição de 

calcário fino pelo grosso na ração foi realizada a análise de regressão, considerando os 

diferentes níveis de calcário em substituição (0, 25, 50, 75 e 100%). Para os demais fatores do 

modelo a comparação entre as médias foi realizada pelo teste SNK a 5% de probabilidade. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando-se os resultados de consumo de ração (g/ave/dia), na porcentagem de 

postura (ave/dia), no peso dos ovos (g), na massa de ovo (g/ave/dia) e na conversão alimentar 

(g/g), observou-se que não houve interação significativa entre a granulometria do calcário e o 

programa de luz para todos os parâmetros avaliados, bem como também não houve efeito 

estatísticos do fator isoladamente, nem para a granulometria do calcário, nem o uso de luz 

artificial sobre esses dados de desempenho (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Desempenho de poedeiras comerciais, submetidas a diferentes granulometrias do 
calcário e ao uso de luz artificial. 

 Variáveis 

Fator 
Consumo 
(g/ave/dia) 

Postura 
(%/ave/dia) 

Peso do 
ovo (g) 

Massa do 
ovo 

(g/ave/dia) 

Conversão 
alimentar 

(g/g) 
Calcário Grosso (%)      

0 94,29 92,14 56,55 52,13 1,82 
25 94,16 92,39 57,30 52,97 1,78 
50 94,82 94,59 57,63 54,51 1,74 
75 94,43 94,33 57,28 54,03 1,75 

100 93,17 94,66 56,80 53,76 1,73 
Média 94,17 93,62 57,12 53,48 1,76 

Luz Artificial      
Com 94,12 94,04 57,41 53,99 1,74 
Sem 94,23 93,21 56,81 52,97 1,78 

Média 94,18 93,63 57,11 53,48 1,76 
Efeito – ANOVA1   p-valor   
Calcário Grosso 0,8290 0,4369 0,4806 0,3335 0,1317 

Luz Artificial 0,8988 0,4666 0,1490 0,1969 0,0767 
Calcário x Luz 0,8530 0,4824 0,3514 0,2316 0,1595 

Análise de Regressão p-valor 
Linear  0,5929 0,3326 0,0697 0,0984 0,1427 

Quadrática 0,3669 0,6241 0,0729 0,2018 0,4001 
CV(%)2 3,45 4,28 2,53 5,11 4,50 

1ANOVA = Análise de variância; 2CV= Coeficiente de Variação. 

 

Os resultados obtidos para o efeito da granulometria do calcário sobre o desempenho 

das aves se assemelham aos relatados por outros pesquisadores (Sanders-Blades et al., 2009; 

Araujo et al., 2011a). Segundo Sanders-Blades et al. (2009), se a mudança na granulometria 

do da fonte de cálcio não influencia significativamente o consumo de ração, 

conseqüentemente, o desempenho não será influenciado, uma vez que as aves submetidas ás 



36 

 

diferentes granulometrias de calcário ingerem nutrientes suficientes para um bom 

desempenho. 

A ausência de influência significativa do prolongamento do período de luz com o uso 

de luz artificial no desempenho das poedeiras pode ser associada ao comprimento do dia na 

região (3º43’02” de latitude Sul e 38º32’35” longitude Oeste) que foi de aproximadamente 

12h13min de luz natural por dia durante o período experimental e, portanto, mesmo sendo 

submetida apenas a luz natural as aves receberam pelo menos 1h13min de luz durante o seu 

período de fotossensibilidade, o que certamente foi suficiente para garantir o desempenho  

Efeitos semelhantes aos obtidos  nessa pesquisa quanto ao uso da luz artificial para 

poedeiras foram relatados por  Gewehr e Freitas (2007). Segundo os mesmos pesquisadores, 

na avaliação de programas de luz em uma região próxima ao eixo do Equador com 

coordenadas 3º de latitude Sul e 60º longitude Oeste, observou-se que o uso de iluminação 

natural (+/- 12 h) proporcionou desempenho semelhante ao programa com uso de luz artificial 

para oferecer 16 h de luz para as poedeiras. Com isso, os pesquisadores concluíram que a 

iluminação natural permite manter o desempenho zootécnico de poedeiras comerciais leves 

em regiões tropicais. 

Quanto aos resultados para a qualidade dos ovos (Tabela 3), observou-se que não 

houve interação significativa entre os fatores estudados ou efeito significativo do aumento da 

granulometria pela inclusão do calcário grosso em substituição ao calcário fino sobre os 

parâmetros avaliados. Quanto aos programas de luz, observou-se que apenas para os valores 

de unidades Haugh houve diferença significativa, onde os ovos das aves submetidas à luz 

artificial apresentaram maiores valores de unidade Haugh em relação às aves que receberam 

apenas luz natural, independente do nível de calcário grosso em substituição ao fino nas 

rações. 

Os resultados obtidos para as variáveis percentagem de casca e espessura de casca 

foram semelhante aos obtidos por Jardim filho et al., (2005a) que avaliaram diferentes 

granulometria do calcário nas rações das poedeiras, indicando que as poedeiras conseguiram 

assimilar bem o calcário oferecido preservando a qualidade da casca, entretanto os mesmos 

autores observaram que as mudanças na granulometria do calcário influenciou a gravidade 

especifica, apresentando melhor resultado na gravidade especifica quando oferecido as aves 

um calcário de tamanho grosso. (Sander-Blade et al., 2009; Araujo et al., 2011a) trabalhando 

com diferentes granulometria de fonte de cálcio, observaram que não houve efeito 

significativo sobre a qualidade dos ovos. Segundo Sander-Blade et al., (2009), as aves 
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submetidas ás diferente granulometrias do calcário ingerem nutrientes suficientes para 

produção de ovos com boa qualidade da casca. 

 
Tabela 3. Qualidade dos ovos de poedeiras comerciais, submetidas a diferentes 
granulometrias do calcário e ao uso de luz artificial. 

 Variáveis 

Fator 
Gema 
(%) 

Albúmen 
(%) 

Casca 
(%) 

Unidade 
Haugh 

Gravidade 
especifica 

Espessura 
da casca 

(mm) 
Calcário Grosso 

(%) 
      

0 23,64 66,77 9,63 86,25 1,087 0,26 
25 23,53 66,69 9,81 86,41 1,091 0,26 
50 23,27 66,80 9,98 86,54 1,093 0,26 
75 23,53 66,67 11,33 86,37 1,094 0,26 

100 23,80 66,33 9,91 87,21 1,094 0,26 
Média 23,55 66,65 10,13 86,35 1,092 0,26 

Luz Artificial       
Com 23,44 66,76 10,43 87,17a 1,092 0,26 
Sem 23,67 66,54 9,83 85,54b 1,091 0,26 

Média 23,56 66,65 10,13 86,36 1,092 0,26 
Efeitos – ANOVA1    p-valor   

Calcário Grosso 0,5606 0,7691 0,4091 0,3287 0,0800 0,1860 
Luz Artificial 0,2552 0,3709 0,3276 0,0038 0,1730 0,1430 
Calcário x Luz 0,4646 0,4617 0,3917 0,9575 0,2970 0,6630 

Análise de Regressão   p-valor   
Linear 0,1756 0,6791 0,3095 0,6705 0,0852 0,2129 

Quadrática  0,1232 0,4590 0,4361 0,3825 0,1252 0,4649 
CV(%)2 3,03 1,33 21,11 2,16 0,18 3,41 

1ANOVA = Análise de variância; 2CV= Coeficiente de Variação. 

  

O maior valor de unidade Haugh  de um ovo está correlacionado à maior qualidade 

do albúmen desse ovo, que por sua vez depende do bom funcionamento do magno, região do 

oviduto da galinha onde ocorre a maior parte da síntese desse constituinte do ovo. Dessa 

forma o efeito do fornecimento de luz artificial sobre os valores de unidade Haugh pode ser 

atribuído aos efeitos da luz no funcionamento do oviduto das aves, pois se acredita que a 

formação do albúmen esteja sob controle hormonal dos hormônios estrogênicos, androgênicos 

e progesterona, que tem produção regulada pelos estímulos luminosos recebido pelas aves, de 

forma que um menor período luminoso pode reduzir a secreção desses hormônios (Macari e 

Mendes, 2005; Silversides et al., 2006). 

Quanto aos efeitos do programa de luz sobre os parâmetros de qualidade dos ovos 

Freitas et al. (2010) não observaram diferenças significativas na qualidade dos ovos de 

poedeiras semipesadas submetidas ao uso de luz natural crescente (12 para 13 horas de 
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luz/dia) em relação aos das aves submetidas a um programa de luz com 15 horas de luz 

constante (natural + artificial). Gewehr e Freitas (2007) apresentaram vários relatos da 

ausência de efeitos do programa de luz sobre a qualidade da casca dos ovos, medida pela 

gravidade específica. 

Na análise dos dados avaliando a qualidade óssea das poedeiras (Tabela 4), 

observou-se que não houve efeito significativo (P>0,05) dos níveis de calcário grosso, do uso 

da luz artificial ou da interação entre esses fatores sobre a densidade óssea medida pelo Índice 

de Seedor. Entretanto, a deformidade, a resistência à quebra e a matéria mineral da tíbia foram 

influenciadas significativamente pela mudança da granulometria da fonte de cálcio da ração 

das poedeiras, pelo aumento dos níveis de calcário grosso. 

Conforme a análise de regressão houve efeito linear dos níveis de calcário grosso 

sobre a deformidade (Y= 3,296 + 0,0084X, r²= 0,88), a resistência à quebra da tíbia (Y= 5,17 

+ 0,0111X, r²= 0,97) e a matéria mineral (Y= 50,346 + 0,0549X, r²= 0,89). Com o aumento da 

proporção de calcário grosso na ração a deformidade e a resistência óssea, e a matéria mineral 

aumentaram. 

 
Tabela 4. Parâmetros da qualidade óssea de poedeiras alimentadas com diferentes níveis de 
calcário grosso e submetidas ou não ao uso de luz artificial. 

 Variáveis 

Fator 
Índice de 
Seedor 

(mg/mm) 

Deformidade 
(mm) 

Resistência 
(kgf/cm2) 

Matéria 
Mineral (%) 

Calcário Grosso (%)     
0 61,14 3,23 5,19 51,09 

25 61,44 3,45 5,37 51,49 
50 61,50 3,90 5,64 52,09 
75 61,85 4,00 6,12 54,17 

100 62,17 4,01 6,20 56,61 
Média 61,62 3,72 5,70 53,09 

Luz Artificial     
Com 61,79 3,73 5,65 53,28 
Sem 61,49 3,70 5,76 53,05 

Média 61,64 3,72 5,71 53,17 
Efeito – ANOVA1 p-valor 
Calcário Grosso 0,2981 0,0054 0,0017 0,0001 

Luz Artificial 0,3562 0,8404 0,5114 0,7515 
Calcário x Luz 0,3548 0,7149 0,3867 0,7062 

Análise de Regressão p-valor 
Linear3 0,7077 0,0002 0,0001 0,0001 

Quadrática  0,7889 0,2083 0,9799 0,0605 
CV(%)2 1,08 14,07 10,60 4,48 

1ANOVA = Análise de variância; 2CV = Coeficiente de variação; 3Efeito linear significativo (Y= 3,296 + 0,0084X, r²= 0,88), 
(Y= 5,17 + 0,0111X, r²= 0,97) e (Y= 50,346 + 0,0549X, r²= 0,89). 
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A resistência óssea está relacionada com o aspecto físico (formato, tamanho e 

massa), arquitetura (orientação das fibras de colágeno), e propriedades materiais (molécula 

matriz). Uma deformidade óssea, como tíbia torta, terá diferenças na resistência quando 

comparada com uma tíbia normal apesar de terem propriedades materiais similares, como 

suas matrizes mineral e orgânica (Rath et al., 2000). Baseando-se nos resultados obtidos para 

deformidade e resistência óssea a quebra das tíbias das poedeiras, pode-se inferir que a adição 

de uma fonte de cálcio com partículas de maior tamanho pode contribuir para manter a 

integridade óssea das poedeiras. 

A utilização de um calcário de granulometria mais grossa favorece a um maior 

acúmulo de cinzas e cálcio e outros minerais nos ossos, sendo o calcário solubilizado mais 

lentamente, possibilitando a presença de partículas deste na moela no período noturno, 

favorecendo a disponibilidade do cálcio dietético na corrente sanguínea, colaborando para a 

redução na retirada de cálcio ósseo. Resultados semelhantes aos obtidos neste trabalho 

também foram relatados por Withehead e Fleming (2000), Geraldo et al. (2004), Saunders-

Blades et al. (2009),  Araujo et al. (2011a) e Cufadar et al. (2011) os quais ao avaliarem o 

efeito da granulometrias de calcário calcítico, observaram uma interferência na composição 

da tíbia das aves, ao utilizar um calcário de granulometria grossa. Por sua vez, Jardim Filho et 

al. (2005b) avaliando diferentes granulometrias de calcário, não observaram efeito 

significativo sobre a deposição mineral e a resistência óssea medida na tíbia das poedeiras. 

Os efeitos do programa de luz sobre os parâmetros produtivos de poedeiras são 

escassos na literatura. Silversides et al. (2006) relataram que o efeito do início a 

fotoestimulação sobre a qualidade óssea das aves, junto com a aplicação do estímulo 

luminoso mais cedo (18 semanas idade) em relação ao estímulo luminoso tardio (20 semanas 

de idade), promoveu alterações significativas na estrutura óssea das poedeiras ao longo do 

ciclo de produção, sem que houvesse diferenças significativas na resistência à quebra dos 

ossos ao final do ciclo de produção (74 semanas).  

Conforme a análise dos dados obtidos para o comportamento alimentar das aves 

(Tabela 5), observou-se que as interações entre calcário, luz e horário e a calcário e luz, não 

influenciaram significativamente os resultados. Também, não houve efeito significativo dos 

fatores calcário ou luz artificial. Entretanto, observou-se interação significativa entre calcário 

e horário e entre luz e horário. O efeito do horário de avaliação também mostrou efeito 

significativo. 
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Tabela 5. Efeito dos níveis do calcário grosso e da luz artificial no comportamento alimentar das poedeiras (g/ave) em diferentes horários 1 

 Com luz artificial   Sem luz artificial  

Níveis de Calcário 
Grosso (%) 

6h às  
09h40min 

09h40min às  
12h40min 

12h40min às 
17h40min 

17h40min 
às 6h 

Total  6h às  
09h40min 

09h40min às  
12h40min 

12h40min às 
17h40min 

17h40min 
às 6h 

Total 

0 17,40 21,40 31,15 25,26 95,21  22,76 19,40 40,60 9,83 92,59 

  25 17,81 20,03 30,18 26,07 94,09  22,90 20,26 43,34 7,81 94,31 

50 20,36 20,07 28,10 25,94 94,47  23,44 21,78 44,93 6,17 96,32 

75 21,52 22,15 28,92 25,49 98,08  28,54 22,37 37,85 6,28 95,04 

100 23,90 21,09 25,70 23,37 94,06  28,35 21,31 38,42 6,97 95,05 

Média 20,20 20,95 28,81 25,23 95,19  25,20 21,02 41,03 7,41 94,66 

Efeito – ANOVA1 p-valor 

Calcário Grosso 0,8783 

Luz Artificial 0,7676 

Horário 0,0001 

Calcário x Luz 0,8699 

Calcário x Horário 0,0001 

Luz x Horário 0,0001 

Calcário x Luz x Horário                                                                                        0,1704 

CV(%)2 13,09 
1ANOVA = Análise de variância. 
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Analisando da interação entre calcário e horário (Tabela 6), observou-se que a 

granulometria do calcário influenciou significativamente o consumo apenas no horário de 

6h00min às 09h40min. Nesse horário houve aumento linear no consumo da ração (Y= 19,346 

+ 0,0671X, r²= 0,93) com o aumento dos níveis de calcário grosso em substituição ao fino.  

Quando se comparou o comportamento entre os horários em cada granulometria, 

observou-se que o maior consumo ocorreu de 12h40min ás 17h40min para todas as 

granulometrias. Porém, entre os demais horários, observaram-se diferenças significativas 

apenas para as proporções de 75 a 100% de calcário grosso com menor consumo no período 

17h40min às 06h00min do dia seguinte. 

 
Tabela 6. Consumo de ração das poedeiras (g/ave) nos diferentes horários do dia em função 
ao nível de calcário grosso fornecido na ração. 

 Período do dia  
Calcário Grosso 6h às  

09h40min 
09h40min 

às  
12h40min 

12h40min 
às 

17h40min 

17h40min 
às 6h 

Média 

0 20,08b 20,40b 35,87a 17,55b 23,48 
25 20,36b 20,15b 36,76a 16,94b 23,55 
50 21,90b 20,93b 36,52a 16,06b  23,85 
75 25,03b 22,26b 33,39a 15,89c 24,14 

100 26,13b 21,20b 32,06a 15,17c 23,64 
Média 22,70 21,00 34,92 16,32  

Efeito – ANOVA1      
Calcário x Horário 0,0001 
Análise de Regressão     

Linear  0,0001 0,2145 0,1205 0,5490  
Quadrática  0,4983 0,7656 0,3797 0,9668  

CV(%) 17,45 14,11 19,93 59,01  
1ANOVA = Análise de variância; 2CV = Coeficiente de variação; L= Efeito linear significativo (Y= 19,346 + 0,0671X, r²= 
0,93); Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na coluna ou minúscula na linha não diferem entre si pelo teste SNK 
(5%). 

 

É possível que o efeito da granulometria no horário das 6h00min às 09h40min tenha 

sido influenciado pelo comportamento das aves que não receberam luz noturna, que 

aumentaram o consumo no inicio do dia devido ao menor consumo no período da noite. O 

comportamento da ingestão de alimento para as aves que não receberam luz, também pode ter 

contribuído para a redução observada no consumo no período noturno para as aves 

alimentadas com maior proporção de calcário grosso. 

Com o desdobramento da interação entre luz e horário (Tabela 7), observou-se que 

ao longo do dia, as aves submetidas ao uso de luz artificial apresentaram maior consumo no 

intervalo de  12h40min às 17h40min, seguido do valor registrado no período de  17h40min às 
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6h. O consumo registrado nos períodos de 6h00min às 9h40min e de 9h40min às 12h40min, 

foram menores em relação aos dos demais períodos, mas não diferiram entre si. 

 
Tabela 7. Consumo de ração das poedeiras (g/ave) nos diferentes horários do dia em função 
do programa de luz recebido. 

 Programa de luz  
Período do dia Com luz Sem luz Média 

6h às 09h40min 20,20Cb 25,20Ba 22,70 
09h40min às 12h40min 20,95Ca 21,02Ca 21,00 
12h40min às 17h40min 28,81Ab 41,03Aa 34,92 

17h40min às 6h 25,23Ba 7,41Db 16,32 
Média 23,80 23,67  

Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na coluna ou minúscula na linha não diferem entre si pelo teste SNK (5%) 
 

Para as aves que não receberam luz artificial, observou-se menor consumo ração no 

período das 17h40min às 6h00min do dia seguinte, com aumento no período das 6h00min às 

9h40min, redução no período das 9h40min às 12h40min e maximização no período de 

12h40min às 17h40min. 

Vale ressaltar que o fracionado do período da manhã em dois períodos de avaliação 

gerou uma falsa impressão de que as aves consumiram mais ração no período mais quente do 

dia, de 12h40min às 17h40min. Entretanto, se compararmos o consumo durante o período das 

06h00min às 12h40min em relação ao do período de 12h40min às 17h40min, pode-se 

observar que, principalmente para aves submetidas ao uso de iluminação artificial, o menor 

consumo ocorreu no período da tarde. Esse comportamento tem sido associado a uma 

estratégia das aves para reduzir a produção de calor metabólico durante os horários mais 

quentes do dia, conforme os relatados de Araujo et al. (2011a) e Oliveira et al. (2012). 

Por outro lado, a mudança no comportamento do horário de ingestão de ração das 

aves que não receberam luz pode ser associada a uma tentativa em manter a ingestão de 

nutrientes para suprir a suas necessidades fisiológicas. Na iminência do início do período de 

escuro, as aves aumentaram o consumo, como pode ser observado no período de 12h40min às 

17h40min. Por sua vez, o menor consumo de alimento no horário da noite, promoveu 

aumento na ingestão de ração logo após o amanhecer (05h12min), ocasionado aumento na 

ingestão de alimento no primeiro período da manhã, das 06h00min às 9h40min.   

Comparando os dois programas de luz, observou-se que apenas no horário de 

9h40min às 12h40min não houve diferença significativa no consumo das poedeiras 

submetidas ou não á luz artificial. Contudo, as aves que não receberam luz artificial 

apresentaram maior consumo em relação as submetidas à luz artificial nos horários de 
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06h00min às 9h40min e 12h40min às 17h40min e, como era esperado, menor consumo no 

horário da 17h40min as 06h00min. 

Assim como na presente pesquisa alguns pesquisadores relataram mudanças no 

comportamento alimentar de poedeiras em função do programa de luz recebido pelas aves. 

Gewehr et al. (2005), Gewehr e Freitas (2007) e Freitas et al. (2010) relataram que o consumo 

de ração semelhante entre aves expostas a programas de luz com menor duração do período 

luminoso em relação às submetidas a um programa com maior duração, foi possível devido à 

adaptação das poedeiras que receberam menor número de horas de luz que, para compensar a 

diferença, passaram a consumir mais ração durante o período de luz. Entretanto, Freitas et al. 

(2005b) relataram menor consumo de ração para poedeiras leves submetidas ao uso de luz 

natural crescente (12 para 13 horas de luz/dia) em relação aos das aves submetidas a um 

programa de luz com 15 horas de luz constante (natural + artificial). 
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5 - CONCLUSÕES 

 

  

A maior granulométria do calcário na ração não influencia o desempenho e a 

qualidade dos ovos de poedeiras leves no primeiro ciclo de produção, mas melhora a 

qualidade óssea dessas aves. 

  A utilização da luz artificial não influencia o desempenho e a qualidade óssea, mas 

favorece a qualidade do albúmen medida em unidade Haugh, entretanto, para o 

comportamento alimentar em diferentes horários a interação (luz e horário), apresenta um 

maior consumo nos horários de 6h às 9h40min e 12h40min às 17h40min nas aves sem luz 

artificial em relação as com luz artificial.   

A granulométria do calcário ou o uso de luz artificial pode  promover mudanças no 

comportamento da ingestão de ração ao longo do dia, sem influenciar a quantidade diária de 

ração ingerida pelas poedeiras. 
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