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RESUMO GERAL 
 

Nesta pesquisa foi avaliado os efeitos dos minerais na forma 
inorgânica ou quelatada para frangas de reposição e poedeiras velhas da 
linhagem Bovans White. Foram realizados dois experimentos com 288 frangas 
de 12 semanas de idade e 288 galinhas com 60 semanas de idade. As frangas 
foram separadas em duas faixas de peso as 11 semana e avaliados o 
desempenho na recria até a idade ao primeiro ovo, efeito residual sobre 
desempenho e qualidade de casca dos ovos das aves (20 a 32 semanas), 
balanço de nitrogênio, coeficiente de metabolização da matéria seca e do 
nitrogênio às 14 e 20 semanas e a biometria e pesagem dos órgãos às 14, 17 e 
20 semanas de idade. As aves com 60 semanas foram separadas inicialmente 
em duas categorias de gravidade específica dos ovos produzidos e avaliado o 
desempenho e qualidade dos ovos por cinco ciclos, e a digestibilidade e 
biometria de orgãos reprodutivos e digestivos ao final do período experimental. 
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 
2 x 3, sendo o primeiro fator o peso inicial da ave (750 e 850g) ou a gravidade 
específica dos ovos (1,075 e 1,085) e o segundo fator a fonte de minerais 
utilizada, 100% inorgânico, 100% quelatado e 50% quelatado no primeiro 
experimento ou 100% inorgânico, 100% quelatado e a associação entre as 
fontes no segundo. Os dados foram submetidos à análise de variância e as 
médias obtidas ao teste de Tukey (5%) com auxilio do programa estatístico R 
(2013). As fontes de microminerais não influenciaram os dados de 
desempenho das aves, sugerindo que apenas 50% de mineral quelatado 
atende as exigências da poedeira. As aves abaixo do peso as 11 semanas 
obtiveram menores consumo de ração, ganho de peso inicial e atraso no início 
da postura, evidenciando a importância do peso da ave no início da fase de 
recria. O peso inicial da ave independente da dieta na recria prejudicou a fase 
de postura com menor produção e menores pesos do ovo, da casca, da 
gravidade específica e espessura de casca. O peso inicial influenciou o peso 
dos orgãos reprodutivos e características secundárias de maturidade sexual às 
14 e 20 semanas, sugerindo atraso no desenvolvimento para as aves abaixo 
do peso. Aves que produziam inicialmente ovos com menor gravidade 
específica mantiveram essa característica durante todo o experimento, além de 
apresentarem menor peso e percentagem de casca.. A associação entres as 
fontes de mineral estudadas influenciou os dados de qualidade, diminuindo o 
peso do ovo e albúmen e aumentando o peso e espessura da casca de forma 
geral. Houve efeito da fonte de minerais sobre o balanço de nitrogênio e 
coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio com piores valores quando 
utilizado microminerais inorgânicos. A interação entre os tratamentos 
demonstraram efeito benefico da associação entre as fontes apenas na 
deposição de gordura abdominal. Conclui-se que de forma geral a utilização de 
microminerais na forma quelatada em apenas 50% da exigência não 
compromete o desempenho de frangas de postura, porém a associação entre 
as duas fontes inorgânica e quelatada foi prejudicial.  
PALAVRAS CHAVE: frangas de reposição, gravidade específica, mineral, 
orgânico, peso corporal, postura, recria, . 
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CAPITULO 1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

INTRODUÇÃO 

 

1. Criação da ave poedeira 

 

Aves poedeiras ou de postura são as galinhas destinadas a 

produção de ovos, selecionadas geneticamente para maximização da 

quantidade e qualidade dos ovos produzidos.  

A galinha poedeira vive aproxidamente oitenta semanas e seu ciclo 

de vida é dividido estrategicamente em três fases que são separadas de 

acordo com as exigências nutricionais e de manejo específicas para cada idade 

do animal. As fases de vida comumente observadas são cria, recria e 

produção.  

A fase de cria compreende o período de uma a seis semanas de 

idade e é marcada pelo desenvolvimento inicial da ave de postura com. o 

predominio do crescimento ósseo e muscular. 

A fase de recria é comumente divida em recria I de sete a onze 

semanas e recria II de doze a dezoito ou vinte semanas quando se inicia o 

período de postura. A fase de recria é marcada pela desaceleração do 

crescimento ósseo e maior deposição de músculo e gordura, preparando a ave 

para o intenso período produtivo. Nesta fase ocorre o desenvolvimento das 

características sexuais secundárias como crista e barbela (KWAKKEL et al., 

1993). O período final da fase de recria que vai de dezessete a dezenove ou 

vinte semanas também chamado de fase pré-postura é caracterizado pelo 

rápido desenvolvimento dos orgãos reprodutivos, tornando a ave apta a 

produção de ovos. 

A fase de postura compreende desde o início da produção de ovos 

que ocorre entre dezoito a vinte semanas até as setenta a oitenta semanas de 

vida, quando a percentagem de produção se torna inviavel e essas aves são 

descartadas ou submetidas ao processo de muda forçada afim de 

reestabelecer a integridade dos orgãos reprodutivos e manter uma boa taxa de 

postura por mais tempo (MAZZUCO et al, 2006).   
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2. Peso corporal das poedeiras 

 

As fases de cria e de recria estão diretamente relacionadas com a 

eficiência de produção da galinha poedeira. É importante um bom 

desenvolvimento da franga nestas fases para garantir resultado satisfatório nos 

períodos que compreendem o início e a manutenção da produção de ovos. A 

fase de recria é marcada por grandes transformações morfológicas e 

fisiológicas que incluem o aumento no tamanho da crista e da barbela; o 

crescimento no  tamanho e na atividade do fígado; o incremento no depósito de 

cálcio medular, a maior deposição de gordura abdominal e a formação do 

oviduto (HURWITZ & BARR, 1971; GARCIA, 2003), preparando a ave para o 

início da produção de ovos. Esse desenvolvimento morfológico e fisiológico da 

franga de postura durante a fase de recria pode ser monitorado principalmente 

pela determinação do peso corporal (RIBEIRO et al., 2008) pois, segundo 

PHILIP (1970), o peso corporal está diretamente relacionado com a condição 

fisiológica do animal. 

O estado nutricional e o peso da franga são importantes, porque a 

poedeira no momento da postura utiliza as reservas nutricionais do corpo para 

maximizar a produção, mantendo o consumo de ração relativamente constante 

(LEESON & SUMMERS, 1987).  

O peso abaixo do ideal na postura exige maior aporte nutricional 

para sustentar a produção de ovos e ganho de peso, porém as aves não 

conseguem aumentar o consumo de ração de forma satisfatória para atender 

essas demandas (SUMMERS & LEESON, 1983). Com isto, é importante que a 

franga de postura chegue a maturidade sexual com reservas suficientes para 

suportar o desgaste corporal durante o início da fase de postura. Porém, 

segundo FARIA & SANTOS (2005), não é recomendável que as poedeiras 

estejam muito acima do peso corporal ideal, que é em torno de 15% acima do 

peso de tabela. 

O peso corporal da franga tem relação direta com a precocidade da 

postura, sendo que aves mais pesadas iniciam a produção precocemente  

(BRODY et al., 1984) e frangas com peso ideal no início da postura garantem 
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maior produção de ovos e melhor qualidade da casca (RODRIGUEIRO et al., 

2007).  

O peso da ave nas fases que antecedem a postura tambem está 

relacionado com o peso do ovo, como observado por UDEH (2007) que 

verificou menores pesos de ovos em pintainhas com menor peso corporal às 

três semanas de idade. Segundo LACIN et al. (2008), aves leves no início da 

postura consomem menor quantidade de ração e produzem ovos menores e 

com gema de ovo menor. 

O peso corporal da ave é regulado principalmente pelo consumo de 

ração, porém esse controle é de dificil manutenção. Conforme LEESON & 

SUMMERS (1997), aves de postura consomem alimento para satisfazer suas 

necessidades energéticas alterando pouco o consumo em relação ao seu peso.  

O controle do peso corporal da franga de postura exige estratégias 

específicas de manejo e de nutrição para recuperação de aves abaixo do peso 

e uniformização do lote, como separação das aves e formulação de rações 

com maior densidade nutricional. Uma vez que não seja possível a 

recuperação do peso corporal dessas aves até o momento da postura estas 

aves terão sua produtividade comprometida representada por baixa pesistência 

e pico de produção, ocasionando redução no ciclo de postura. O que é muito 

prejudicial visto que o melhoramento genético ao longo dos últimos anos, 

proporcionou as linhagens de poedeiras atuais uma longevidade na produção 

de ovos. 

 

3. Idade da poedeira e formação da casca do ovo 

 

A idade e o peso da poedeira possuem influência direta no tamanho 

do ovo. O peso do ovo aumenta com o aumenta da idade da ave como 

comprovaram SILVERSIDES & SCOTT (2001) e segundo LLOBET et al. (1989) 

esse aumento no peso do ovo pode chegar até a 20%. Porém, o peso da casca 

não acompanha essa proporção e a idade da ave influencia a capacidade de 

absorção intestinal e a mobilização do cálcio alterando a taxa de retenção de 

cálcio de 60% nas aves jovens para apenas 40% nas aves mais velhas 

(ELAROUSSI et al., 1994). A menor absorção e retenção de cálcio associada 

ao aumento no tamanho do ovo leva à diminuição na espessura da casca visto 
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que há uma maior área de superfície de distribuição para uma menor 

quantidade de cálcio disponível para formação da casca. 

A produção de ovos de casca fina gera prejuízos ao produtor pelo 

aumento do número de trincas e quebra no transporte e manuseio, além de 

influenciar na qualidade interna dos ovos. Segundo LLOBET et al. (1989), a 

diminuição da espessura da casca favorece uma maior condutância de vapores 

de água, aumentando as trocas gasosas do meio interior para o exterior. 

RAMOS et al. (2010), ao compararem a qualidade interna de ovos de 

poedeiras de 29 e 69 semanas, encontraram valores de altura de albúmen, 

percentagem de albúmen, gravidade específica e unidade Haugh superiores e 

peso de ovo e percentagem de gema inferiores. Neste sentido, os autores 

concordaram com os achados de CARVALHO et al. (2007) quando verificaram 

que aves mais jovens possuem maiores valores de altura de albúmen, 

percentagem de casca e unidade Haugh quando comparado com aves acima 

de 55 semanas, independente da linhagem estudada.  

 

4. Microminerais para poedeiras comerciais 

 

As atuais linhagens de poedeiras comerciais estão cada vez mais 

precoces quanto ao início de produção e a fase que antecede a postura ou fase 

de recria possui relação direta com o período produtivo da ave. A manutenção 

do metabolismo para o desenvolvimento da ave depende da nutrição eficiente 

e adequada atendendo as exigências do animal sem provocar desperdício. 

Dentre os nutrientes necessárias para garantir o funcionamento 

normal do organismo e maximizar o desenvolvimento da ave ao iniciar o 

período produtivo estão os macro e os micro elementos minerais. 

O cobre participa como cofator de vários sistemas enzimáticos e 

componentes de proteínas do sangue como a ceruloplasmina, enzima 

responsável pela mobilização do ferro dos tecidos para o plasma e participa do 

processo de formação da elastina e colágeno nas aves agindo como cofatores 

enzimaticos (SCHEIDELER, 2008). A metaloenzima citocromo oxidase 

participa da transferência de eletrons para o oxigênio reduzindo a água sendo 

uma molecula essencial na respiração celular (LENINGHER et al., 1995). A 

participação do cobre na formação do ovo ainda não foi estudada, porém, 
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segundo BAUMGARTNER et al. (1978), galinhas poedeiras com deficiência de 

cobre na alimentação demostraram distribuição anormal das fibras na casca 

por alterações em ligações cruzadas de derivados de lisina, resultando em alta 

incidência de ovos de casca fina e mal formados, além da diminuição do 

número de ovos produzidos. VICENZI (1996) observou que houve grande 

concentração de cobre na região do istmo de aves poedeiras sugerindo uma 

participação deste mineral traço na formação específica da casca do ovo. 

O ferro participa de processos fisiólogicos e bioquímicos no 

organismo e da regulação do crescimento e diferenciação celular por ser parte 

integrante de diversas proteínas e enzimas (ANDREWS, 1999). Sua 

importância na suplementação em poedeiras se faz necessária para formação 

da casca do ovo (SCOTT et al, 1982).  

BERTECHINI et al. (2000) ao suplementarem ferro quelatado nas 

concentrações de 0, 20, 40, 60 e 80 ppm para poedeiras comerciais, não 

encontraram influência da suplementação no desempenho das aves, porém 

observou acrescimo linear de deposição deste mineral traço na gema do ovo 

até a concentração de 80 ppm de ferro, o que favorece o  valor nutricional do 

ovo produzido.  

O manganes está relacionado ao desenvolvimento e funcionamento 

do sistema reprodutivo dos animais (UNDERWOOD, 1981; SWIATKIEWICZ & 

KORELESKI, 2008). SCOTT et al. (1982) observaram maior incidência de ovos 

sem casca ou com casca mole e LEESON & SUMMERS (2001) constataram a 

diminuição da densidade e da resistência da casca além da queda na produção 

de poedeiras com deficiência de manganês. Este mineral participa cofator de 

enzimas envolvidas na síntese de mucopolissacarídeos e glicoproteínas 

importantes na formação do tecido ósseo e casca do ovo (SISKE et al., 2000). 

O zinco também está presente na atividade de diversas enzimas 

relacionadas ao metabolismo, síntese de DNA e proteínas e ao sistema imune 

e mineralização óssea (CHENG et al., 1998). O zinco é cofator da enzima 

anidrase carbônica responsável pela deposição dos íons de carbono na 

formação da casca do ovo (NYS et al., 1999). 

Os microminerais possuem grande importância  na alimentação dos 

animais de produção sendo ingrediente obrigatório das dietas em todas as 
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fases de crescimento e produção como suplementação aos minerais presentes 

nas matérias primas. 

A forma mineral comumente usada na alimentação animal é a 

inorgânica (ex.: sulfato de zinco, selenito de sódio, sulfato de cobre, etc.) 

oriundos de compostos geológicos ou industriais. ARAÚJO et al. (2008) 

destacaram a importância da forma física, do tamanho das partículas e a 

ausência de substâncias tóxicas para os animais na aquisição dos compostos 

minerais provenientes de fontes inorgânicas. Além da interrelação entre os 

minerais e outros nutrientes, em que o desbalanço pode afetar o crescimento, a 

produtividade, a eficiência de antibióticos e a destruição de vitaminas.  

Outro fator a ser considerado, conforme ARAÚJO et al. (2008), é a 

biodiponibilidade dos elementos, dentre as várias fontes de minerais 

inorgânicos disponíveis para utilização.  

Os microminerais na forma de sal para que sejam absorvidos no 

lúmen intestinal precisam ser inicialmente solubilizados para liberarem os íons. 

Porém, na forma iônica, os minerais podem se complexar com outros 

componentes da dieta dificultando ou impedindo sua absorção. Desta forma, é 

fácil superestimar o nível de exigência dos microminerais na dieta gerando 

excesso de fornecimento e eliminação dos mesmos nas excretas 

contaminando o ambiente (RUTZ et al., 2007).  

Os minerais-traço também podem ser encontrados na forma 

orgânica ou quelatada definidos como a mistura de elementos minerais ou íons 

metálicos polivalentes ligados a um carreador orgânico ou sintético como 

aminoácidos, peptídeos ou complexos polissacarídeos. Os compostos 

orgânicos se ligam ao metal por ligações covalentes do grupamento amino ou 

oxigênio, formando uma estrutura  cíclica mais estável e solúvel por não se 

ligar a outras substâncias (LEESON & SUMMERS, 1997). 

Na forma quelatada, os minerais são absorvidos por carreadores 

intestinais de aminoácidos e de peptídeos, e não pelos transportadores 

intestinais clássicos de minerais. Isto reduz a competição entre minerais pelos 

mesmos mecanismos de absorção. Portanto, não só a biodisponibilidade é 

superior, mas os minerais na forma orgânica são prontamente transportados 

para os tecidos, onde permanecem armazenados por períodos mais longos 

que os inorgânicos (RUTZ et al., 2007). JUNQUEIRA (2008) relatou que os 
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minerais na forma quelatada podem alcançar taxas de absorção cima de 90% 

enquanto que o microminerais na forma de sais possuem taxa de absorção em 

média de 10 a 18 % nos animais. 

A maior biodisponibilidade relativa das fontes de minerais-traço 

sugerem que certos minerais quelatados podem satisfazer as exigências de 

microminerais de forma mais eficaz para animais de produção. Outra vantagem 

associada à essa maior biodisponibilidade dos quelatos de minerais é suprir as 

exigências nutricionais dos animais quanto aos minerais em níveis mais baixos 

de inclusão na dieta, melhorando seu aproveitamento e reduzindo a excreção 

para o meio ambiente.  

A utilização de microminerais mais biodisponíveis pode ser mais 

eficiente em fases de maior desenvolvimento da ave de postura, onde há 

intenso metabolismo celular e enzimático e consequente necessidade de 

minerais como cofatores. 

Um dos pontos críticos na cadeia de produção do ovo está 

relacionado às fases de cria e de recria, quando a pintainha se prepara 

fisiologicamente para o período de intensa produção na fase adulta. Sabe-se 

que as aves que iniciam o período de postura com peso abaixo do exigido para 

sua linhagem terão sua fase produtiva comprometida. A nutrição adequada da 

franga de postura para garantir o peso ideal no início de produção favorece a 

maximização do desempenho.  

Outro ponto em que se fazem necessários estudos quanto a 

utilização de microminerais mais biodisponíveis na dieta de aves de postura é 

após as quarenta semanas de vida em que, segundo FURTADO et al. (2001), a 

galinha passa a produzir ovos maiores e comprometer a qualidade da casca 

uma vez que a quantidade de cálcio disponível para a construção da casca do 

ovo não se altera fazendo com que a percentagem e a espessura da casca 

diminuam. A casca torna-se mais frágil favorecendo perdas com quebras na 

coleta e transporte.  

Aves mais velhas apresentam queda natural na produção de ovos e 

produção de ovos de baixa qualidade, provavelmente, devido a queda na 

eficiência de absorção de alguns nutrientes pelo trato digestivo e a utilização de 

minerais na forma quelatada pode amenizar essa diminuição na quantidade de 

ovos produzidos como verificado por PAIK (2001). 
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A utilização de microminerais sob a forma de complexo orgânico 

para poedeiras comerciais no Brasil ainda é muito restrito mas alguns trabalhos 

comprovam os benefícios da sua utilização, principalmente na fase de maior 

desenvolvimento da ave de postura que compreende a fase de recria e pré- 

postura (BRITO et al., 2006). 

 

5. Objetivos 

 

O objetivo da pesquisa foi estudar o efeito de microminerais na 

forma inorgânica ou quelatada oferecidos na recria para aves leves ou não 

sobre o desempenho na fase de recria e o efeito residual dos tratamentos na 

qualidade de casca na fase de postura. Também, o efeito da utilização dos 

microminerais sobre a digestibilidade dos nutrientes e desenvolvimento dos 

orgãos digestivos e reprodutivos. A fase de recria compreende o período em 

que a ave está em pleno desenvolvimento do aparelho reprodutor se 

preparando para o período de postura e a separação das aves em duas 

categorias de peso busca avaliar o efeito da biodisponibilidade dos minerais na 

forma quelatada na recuperação do peso corporal da ave. 

Objetivou-se estudar também o efeito do uso de microminerais 

quelatados sobre a qualidade de ovos, digestibilidade e peso dos orgãos 

digestivos e reprodutivos de poedeiras velhas acima de 60 semanas. As 

poedeiras com idades avançadas fisiologicamente produz um ovo com 

qualidade de casca inferior, e o uso de microminerais mais biodisponiveis tem 

como objetivo melhorar a qualidade dos ovos produzidos. 

  



10 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. ANDREWS, N.C. Disorders of iron metabolism. The new England Journal 

of Medicine, v.341, n.26, p.1986-1995, Dec. 1999. 

2. ARAÚJO, J.A.; SILVA, J.H.V.; AMÂNCIO, A.L.L.; LIMA, C.B.; OLIVEIRA, 

E.R.A. FONTES DE MINERAIS PARA POEDEIRAS. Acta Veterinaria 

Brasilica, v.2, n.3, p.53-60, 2008. 

3. BAUMGARTNER, S.D.J.; BROWN, E.; SALEVISKY, JR.,  LEACH, R.M. 

Copper Deficiency in the Laying Hen. The Journal of  Nutrition, 

Pensylvania, v. 108, p.804-811, 1978. 

4. BERTECHINI AG, FASSANI EJ, FIALHO ET, SPADONI JA. Iron 

supplementation for commercial laying hens in second cycle of production. 

Journal of Brazilian Poultry Science 2000; 2(3):267-272. 

5. BRITO, J.A.G.; BETERCHINI, A.G.; FASSANI, E.J.; RODRIGUES, P.B.; 

FREITAS, R.T.F. Uso de microminerais sob a forma de complexo orgânico 

para frangas de reposição no período de 7 a 12 semanas de idade. 

Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.4, p.1342-1348, 2006. 

6. BRODY, T.B.; SIEGEL, P.B.; CHERRY, J.A. Age, body weight and body 

composition requirements for the onset of sexual maturity of dwarf and 

normal chickens. British Poultry Science, v.25, p.245-252, 1984. 

7. CARVALHO, F.B.; STRINGHINI, J.H.; JARDIM FILHO, R.M.; LEANDRO, 

N.S.M.; CAFÉ, M.B.; DEUS, H.A.S.B. Qualidade interna e da casca para 

ovos de poedeiras comerciais de diferentes linhagens e idades. Revista 

Ciência Animal Brasileira,v. 8, p. 25-29, 2007. 

8. CHENG, J.; KORNEGAY, E.T.; SCHELL, T. Influence of dietary lysine on 

the utilization of zinc from zinc sulfate and a zinc-lysine complex by young 

pigs. Journal Animal Science. 76:1064–1074, 1998. 

9. ELAROUSSI, M.A.; FORTE, L.R.; EBER,S.L.; BIELLIER, H.V. Calcium 

homeostasis in the laying hen. 1. Age and dietary calcium effects. Poultry 

Science, v.73, n.10, p. 1581-1589, 1994. 

10. FARIA, D. E.; SANTOS, A. L. Exigências nutricionais de galinhas 

poedeiras. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE EXIGÊNCIAS 

NUTRICIONAIS DE AVES E SUÍNOS, 2005, Viçosa. Anais... Viçosa: 

UFV, 2005. p. 229-315.  



11 

 

11. FURTADO. I. M; OLIVEIRA, A I. G; FERREIRA. D. F; OLIVEIRA. B. L. O; 

RODRIGUES. P. B. Correlação entre medidas da qualidade da casca e 

perda de ovos no segundo ciclo de produção. Ciênc. Agrotec., Lavras, 

v.25, n.3, p.654-660, maio/jun., 2001. 

12. GARCIA, J.R.M. Avanços na nutrição da poedeira moderna. In: SIMPÓSIO 

SOBRE MANEJO E NUTRIÇÃO DE AVES E SUÍNOS, Campinas, 2003. 

Anais... Campinas:CBNA, 2003. Pg 35-96. 

13. HURWITZ, S.; BARR, A. The effect of pre-laying mineral nutrition on the 

develpment, performance and mineral metabolism of pullets. Poultry 

Science, Champaign , v. 50, p.1044-1055, 1971. 

14. JUNQUEIRA O.M. 2008. Nutrição animal – Quelatos na alimentação 

animal – Boletim técnico. Capturado em 11 fev. 2014. Online. Disponível 

em: http://www.pedrovet.com.br/trabalhosC/QuelatosnaAlimentacao. 

15. KWAKKEL, R.P.; DUCRO, B.J.; KOOPS, W.J. Multiphasic analysis of 

growth of the body and its chemical components in White Leghorn pullets. 

Poultry Science, v. 72, p.1421-1432, 1993. 

16. LACIN, E; YILDIZ, A; ESENBUGA, N; MACIT, M. Effects of differences in 

the initial body weight of groups on laying performance and egg quality 

parameters of Lohmann laying hens. Czech Journal Animal Sience, 

n.53,p. 466–471, 2008. 

17. LEESON, S. and SUMMER, J. D.. Effect of immature bodyweight on laying 

performance. Poultry Science. 1924-1928, 1987. 

18. LEESON, S.; SUMMERS J.D. Nutrition of the chicken. 4.ed. Ontario: 

University Books, 2001. p.591. 

19. LEESON, S.; SUMMERS, J.D. Commercial Poultry Nutrition. 2.ed, 

Guelph: Ontario, 1997. 335p.  

20. LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica. 

2.ed. São Paulo: Sarvier, 1995, 839p.  

21. LOBET, J.A.C.; PONTES, M.P.; GONZALEZ, F.F. Características del 

huevo fresco. In: Producción de huevos. Barcelona: Tecnograf S.A., 

1989, p.54. 

22. MAZZUCO, H.; KUNZ, A.; DE PAIVA, D. P.; JAENISCH, F. R. F.; 

PALHARES J. C. P.;DE ABREU, P. G.; ROSA, P. S.; AVILA, V. S. Boas 

http://www.pedrovet.com.br/trabalhosC/QuelatosnaAlimentacao


12 

 

Práticas de Produção na Postura Comercial. CT n° 49, Concordia, 

EMBRAPA Suínos e Aves, 2006. 40p. 

23. NYS, Y.; HINCKE, M.; ARIAS, J.L.; GARCIA-RUIZ, J.M.; SOLOMON, S.E. 

Avian eggshell mineralization. Poultry Avian Biology, Northwood, v.10, p. 

143-166, 1999. 

24. PAIK, I. Application of cheated minerals in animal production. Asian-

Australasian Journal of Animal Sciences, v.14, p. 191-198, 2001. 

25. PHILIP, J. S. Poultry Feeds and nutrition. The Avi Publishing Co Inc, 

West Port Connection U.S.A. 1970. 

26. RAMOS, K. C. B. T.; CAMARGO, A.M,; OLIVEIRA, E.C.D.O.; CEDRO, 

T.M.M.; MOREZ, M.J.F. Avaliação da Idade da Poedeira, da Temperatura 

de Armazenamento e do Tipo Embalagem sobre a Qualidade de Ovos 

Comerciais. Revista de Ciência da Vida, RJ, EDUR. v.30, n. 2, jul-dez, p. 

43-54, 2010. 

27. RIBEIRO, A.M.L.; VOGT, L.K.; CANAL, C.W.; LAGANA, C. STRECK, A.F. 

Suplementação de vitaminas e minerais orgânicos e sua ação sobre a 

imunocompetência de frangos de corte submetidos a estresse por calor. 

Revista Brasileira de. Zootecnia. [online]. 2008, v.37, n.4, p. 636-644. 

ISSN 1806-9290. 

28. RODRIGUEIRO, H.S.; ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; GOMES, P.C.; 

NUNES, R.V.; NEME, R. Exigência nutricional de lisina para poedeiras 

leves e semipesadas nos períodos de 1 a 3 e de 3 a 4 semanas de idade. 

Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.36, n.5, p.1365-1371, 2007.  

29. RUTZ, F.; ANCIUTI, M.A.; XAVIER, E.G.; ROLL, V.F.B.R.; ROSSI, P. 

Avanços na fisiologia e desempenho reprodutivo de aves domésticas. 

Revista Brasileira Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.31, n.3, p.307-

317, jul./set. 2007. 

30. SCHEIDELER, S.E. Trace minerals balance in poultry. World´s Poutry 

Journal, Proceedings of the “Midwest Poultry Federation Convention”, 

Minnesota, U.S.A., 2008.  Disponível em: 

http://www.zootecnicainternational.com/article-archive/nutrition/284-trace-

mineral-balance-in-poultry.html, acesso em: 20/01/2014. 

http://www.zootecnicainternational.com/article-archive/nutrition/284-trace-mineral-balance-in-poultry.html
http://www.zootecnicainternational.com/article-archive/nutrition/284-trace-mineral-balance-in-poultry.html


13 

 

31. SCOTT, M.L.; NESHEIN, M.C.; YOUNG, R.J. Nutrition of the chichken. 

3ed. New York. 1982, p.562. 

32. SILVERSIDES, F.G.; SCOTT, T.A. Effect of storage and layer age on 

quality of eggs from two lines of hens. Poultry Science, v.80, p. 1240-

1245, 2001. 

33. SISKE, V.; ZEMAN, L.; KLECKEER, D. The egg shell: A case study im 

improving quality by altering mineral metabolism. Biotechnology in the feed 

industry. OF ALLTECH’S, 16TH, ANNUAL SYMPOSIUM, 2000, Nottingham. 

Proccedings 16TH Annual Symoisium of Nottingham: Nottingham 

University Press, 2000. P.327. 

34. SUMMERS, J.D.; LEESON, S. Factors influencing early egg size. Poultry 

Science, Champaign, v. 62, p. 1155-1159, 1983 

35. SWIATKIEWICZ, S.; KORELESKI, J. The effect of zinc and manganese 

source in the diet for laying hens on eggshell and bones quality. Veterinari 

Mecidina, Praha, v.53, n.10, p. 555-562, 2008. 

36. UDEH, I.  Influence of weight grouping on the short term egg production of 

two strains of layer type chicken. Animal Research International, v.  4, p. 

741 – 744, 2007. 

37. UNDERWOOD, E.J. The mineral nutrition of livestock. 3ed. Wallingford: 

CABI, 1981. 614 p. 

38. VICENZI, E. Fadiga de gaiola e qualidade da casca do ovo. Aspectos 

nutricionais. In: SIMPÓSIO TÉCNICO DE PRODUÇÃO DE OVOS, São 

Paulo, Brasil. P.77-91, 1996. 



14 

 

CAPITULO 2 DESEMPENHO DE FRANGAS DE POSTURA COMERCIAL 

NA RECRIA II (12 A 20 SEMANAS) ALIMENTADAS COM 

DIETAS CONTENDO MICROMINERAIS NA FORMA 

INORGÂNICA OU QUELATADA  

 

RESUMO 

 

Neste experimento avaliaram-se os efeitos dos minerais na forma inorgânica e 

quelatada para frangas de reposição da linhagem Bovans White com dois 

pesos iniciais abaixo e acima da média, quanto ao desempenho e idade ao 

primeiro ovo. Foram utilizadas 288 frangas de 12 semanas de idade,  

separadas em duas categorias de peso as 11 semanas, acima ou abaixo da 

média obtida e submetidas às rações experimentais até 5% de postura. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 

x 3, sendo o primeiro fator o peso inicial da ave (750 e 850g) e o segundo fator 

a fonte de minerais utilizada, 100% inorgânico, 100% quelatado e 50% 

quelatado compondo seis tratamentos e oito repetições de seis aves cada. 

Foram avaliados o desempenho na recria até a idade ao primeiro ovo, 

desempenho e qualidade de casca dos ovos das aves das 20 a 32 semana. Os 

dados foram submetidos à análise de variância e as médias obtidas ao teste de 

Tukey (5%) com auxilio do programa estatístico R (2014). As fontes de 

microminerais não influenciaram os dados de desempenho das aves, sugerindo 

que apenas 50% de mineral quelatado atende as exigências da poedeira. As 

aves abaixo do peso as 11 semanas obtiveram piores menores consumo de 

ração, ganho de peso inicial e atraso no início da postura, evidenciando a 

importância do peso da ave no início da fase de recria. O peso inicial da aves 

independente da dieta influenciou o desempenho na fase de postura com 

menor produção e qualidade dos ovos produzidos, expressos por menores 

pesos do ovo, da casca, da gravidade específica e espessura de casca. 

Conclui-se que a utilização de 50% de micromineral quelatado é suficiente para 

atender as exigências nutricionais e que o peso da franga não pode ser 

recuperado com as dietas estudadas. 

PALAVRAS-CHAVE: crescimento, idade ao primeiro ovo, minerais, peso 

corporal, ração  
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CHAPTER 2 PERFORMANCE OF PULLETS FROM 12 to 20 WEEKS FED 

DIETS CONTAINING TRACE MINERALS AS INORGANIC OR 

IN FORM CHELATED 

 

ABSTRACT 

 

In this experiment evaluated effects of inorganic minerals in chelated form and 

for replacement pullets lineage Bovans White with two initial weights below and 

above average in terms of performance and age at first egg. 288 hens 12 

weeks of age, into two separate categories of the weight 11 weeks, above or 

below the average obtained and subjected to the experimental diets to 5% of 

egg were used. The experimental design was completely randomized factorial 2 

x 3, and the initial weight of the bird (750 and 850g) and the second factor the 

source of minerals used, 100% inorganic, 100% and 50% chelated chelated 

factor composing the first six treatments and eight replicates of six birds each. 

Performance were evaluated at growing until the age at first egg, performance 

and quality of shell eggs of birds of 20-32 week. Data were subjected to 

analysis of variance and the averages Tukey test (5%) with the aid of R (2014) 

statistical program. The sources of trace minerals did not affect the performance 

data of birds, suggesting that only 50% of chelated mineral meets the 

requirements of the laying hen. The birds underweight the 11 weeks had worse 

lower feed intake, initial weight gain and delayed onset of lay, indicating the 

importance of the weight of the bird early in the growing phase. The initial 

weight of the birds independent of diet influenced performance in the laying 

phase with lower production and quality of eggs produced, expressed by lower 

weight of the egg, the shell, the specific gravity and shell thickness. We 

conclude that the use of 50% of chelated trace mineral is sufficient to meet the 

nutritional requirements and the weight of the pullet can not be recovered with 

all diets. 

KEYWORDS: age at first egg, body weight, feed, growth,  minerals. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os alimentos disponibilizam nutrientes que são divididos em 

proteínas, carboidratos, lipídeos, vitaminas e minerais. Dentre esses nutrientes, 

os minerais desempenham importante papel no desenvolvimento e na 

produtividade animal por participarem de inúmeras reações metabólicas como 

co-fatores de enzimas e componentes de estruturas protéicas. Os 

microminerais ou minerais-traço não são sintetizados pelo organismo animal e 

sua disponibilidade provém exclusivamente da alimentação.  

GERALDO et al. (2012) destacaram os microminerais e suas 

principais funções na poedeira comercial: ferro possue papel importante na 

hematopoiese e imunidade, zinco na formação dos ossos e da membrana da 

casca dos ovos e imunidade,  manganês na formação de ossos longos e da 

membrana da casca, cobre na imunidade, hematopoiese e síntese de 

colágeno, selênio nos efeitos sobre a imunidade, efeito sinérgico à vitamina E 

na resposta antioxidante e iodo na síntese de hormônios tireoideanos. 

A fase de recria apresenta intenso desenvolvimento da franga de 

postura (KWAKKEL et al. 1993), período em que a ave prepara seu organismo 

para a fase de produção. Segundo RIBEIRO et al. (2008), a fase de recria 

compreende o período de maior desenvolvimento morfológico e fisiológico da 

ave e PHILIP (1970) relatou que o peso da ave está intensamente relacionado 

com o estado fisiológico do animal. O peso da ave nas fases que antecedem a 

postura também está relacionado com o peso do ovo, como observado por 

UDEH (2007) ao verificar menores pesos de ovos oriundos de galinhas que 

apresentaram menor peso corporal às três semanas de idade.  

Desta forma é necessário que as aves abaixo do peso se recuperem 

para que na maturidade sexual alcancem peso e desenvolvimento morfológico 

satisfatório para suportar o início da postura. Os microminerais possuem papel 

fundamental nesta fase de vida da ave, auxiliando os processos metabólicos 

necessários ao seu adequado desenvolvimento.  

Os microminerais normalmente utilizados na alimentação animal são 

obtidos de compostos inorgânicos ou sais, uma vez que os demais alimentos 

da ração como milho e farelo de soja não possuem as quantidades necessárias 

para atender as exigências dos animais (ARAÚJO et al., 2008). Porém RUTZ et 
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al. (2007) relataram que os sais para serem absorvidos precisam ser 

solubilizados para liberarem os íons e, uma vez ionizados, eles podem se 

complexar com outros componentes dificultando sua absorção. 

Ainda segundo RUTZ et al. (2007), a solução para esse problema é 

a ultilização de microminerais na forma quelatada, que são complexados a 

aminoácios ou polissacarideos e absorvidos por meio de carreadores, 

acreditando-se haver maior biodisponibilidade dos mesmos, resultanto em 

menor necessidade de incremento do mineral na dieta com menor desperdício 

e  excreção e portanto menor contaminação do meio ambiente. 

Com a pesquisa objetivou-se avaliar o efeito da suplementação de 

microminerais quelatados com compostos orgânicos nas dietas de frangas na 

fase de recria (12 a 20 semanas) com duas categorias de peso, quanto ao 

desempenho e desenvolvimento corporal na fase de recria. Objetivou-se 

também avaliar a consequência da dieta de revria sobre o desempenho e 

qualidade dos ovos durante a postura.  

 

MATÉRIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Setor de Avicultura do Departamento 

de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, Campus 

Samambaia. Aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Goiás, 

protocolo CEUA n. 013/13. 

As aves de postura comercial da linhagem Bovans White foram  

adquiridas de granja comercial, com 11 semanas de idade, e alojadas duas a 

duas em gaiolas de 50 x 45 x 32 cm. As aves foram pesadas e separadas em 

duas faixas de peso, acima e abaixo da média obtida, o primeiro grupo com 

média de 750 g e o segundo grupo com 850 g sendo os dois com desvio 

padrão de 10%.O peso padrão sugerido pelo manual da linhagem as 11 

semanas de idade é de 775 gramas. Após a seleção as aves passaram por 

uma semana de adaptação antes do início do experimento. O período do 

tratamento com diferentes fontes de microminerais compreendeu de 12 a 20 

semanas, no entanto foi avaliado o efeito residual da dieta na fase de 21 a 32 

semanas de idade. 
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O manejo das aves incluiu a implantação de um programa de luz 

ajustado à iluminação natural e, a partir do início da postura, foram acrescidos 

15 minutos por semana até atingir 16 horas de luz no pico de postura.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 2 x 3, sendo o primeiro fator o peso inicial da ave (750 e 850 

g) e o segundo fator a fonte de minerais utilizada, 100% inorgânico, 100% 

quelatado e 50% quelatado compondo seis tratamentos e oito repetições de 

seis aves cada.  

As rações experimentais para recria foram formuladas de acordo 

com as exigências nutricionais e a composição química e valores energéticos 

dos alimentos propostas por ROSTAGNO et al. (2011). As rações 

experimentais foram calculadas a partir das rações basais com 2900 kcal 

EM/kg fornecendo 100% de micromineral inorgânico, 100% e 50 % quelatado 

(Tabela 1). A fonte dos minerais complexados a moléculas orgânicas utilizados 

foi o suplemento de minerais quelatados “Bioplex TR SE- Aves®” contendo 

manganês, zinco, ferro, cobre, iodo e selênio complexado a aminoácidos. 

As variáveis analisadas para o desempenho na fase de recria (12  a 

20 semanas) foram: 

- Consumo de ração: As rações foram fornecidas à vontade duas vezes ao dia, 

pela manhã (8:00h) e à tarde (16:00h) e pesada a sobra de ração 

quinzenalmente, e por diferença calculado o consumo de ração.  

- Peso médio: obtido pela média dos pesos individuais das aves, realizados 

quinzenalmente. 

- Ganho de peso: obtido pela diferença entre as médias dos pesos das aves a 

cada duas semanas. 

- Conversão alimentar: calculada pelo consumo de ração e a relação com o 

ganho de peso a cada duas semanas. 

Na fase de postura de 21 a 32 semanas de idade, para avaliar o 

efeito residual dos tratamentos quanto ao desempenho e qualidade de ovos 

foram realizados 

- Ganho de peso: as aves foram pesadas individualmente as 21 semanas e as 

32 semanas e por diferença calculado o ganho de peso.  

- Produção de ovos: os ovos foram colhidos e contabilizados uma vez ao dia 

durante o período experimental e obtida a percentagem de ovos produzidos.  
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- Peso do ovo: os ovos produzidos foram pesados diariamante durante o 

período experimental e obtida a média por repetição.  

 

 

- Conversão Alimentar: a conversão alimentar kilo de ração/dúzia de ovos foi 

calculada dividindo o consumo de ração pelo total de dúzias produzidas no 

período. 

Tabela 1 – Composição calculada das rações basais 

 100 % Inorgânico 100% 

Quelatado 

50% 

Quelatado 

Ração 

Postura 

Milho grão 74,747 74,747 74,747 62,139 

Farelo de soja 45% 15,229 15,229 15,229 25,126 

Farelo de trigo 7,373 7,373 7,373 0,000 

Calcário 1,201 1,201 1,201 9,725 

Fosfato bicálcico 1,137 1,137 1,137 1,121 

Sal comum 0,157 0,157 0,157 0,252 

Vitpos-ave* 0,100 0,100 0,100 0,100 

Min-aves** 0,050 0,000 0,000 0,050 

Min Quelatados***. 0,000 0,050 0,025 0,000 

Óleo de soja 0,000 0,000 0,000 0,927 

DL-Metionina 0,000 0,000 0,000 0,272 

L-lisina HCl 0,006 0,006 0,006 0,049 

L-Treonina 0,000 0,000 0,000 0,046 

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

Nutrientes Composição calculada  

EM (kcal/kg) 2.900 2.900 2.900 2.800 

Proteína Bruta (%) 14,00 14,00 14,00 16,50 

Met.+Cis. dig.(%) 0,424 0,424 0,424 0,731 

Metionina dig.(%) 0,217 0,217 0,217 0,503 

Lisina dig.(%) 0,569 0,569 0,569 0,803 

Cálcio (%) 0,800 0,800 0,800 4,020 

Fósforo disponível (%) 0,310 0,310 0,310 0,300 

Sódio (%) 0,150 0,150 0,150 0,225 

Treonina dig.(%) 0,470 0,470 0,470 0,610 

*Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: Vitamina A 

8.000 UI, Vitamina E 15.000 mg, Vitamina D3 2.300 UI, Vitamina K3 1.000 mg, 

Vitamina B1 200 mg, Vitamina B2 3.000 mg, Vitamina B6 1.700 mg, Vitamina B12 

10.000 mcg, Niacina 20.000 mg, Ácido fólico 500 mg, biotina 15,00 mg.  

**Suplemento mineral - níveis de garantia por quilograma de produto: Manganês 

120.000 mg, Zinco 120.000 mg, Ferro 60.000 mg, Cobre 18.000 mg, Iodo 2.000 mg, 

Cálcio 9.600 mg.  

***Bioplex TR SE Aves® -Fornece (por kg): Manganês: 50g, Zinco: 40g, Ferro: 30g, 

Cobre: 6g, Iodo: 400mg, Selênio: 180mg. 
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- Peso da casca: quatro ovos por repetição foram selecionados nos últimos 

quatro dias da 26a semana de idade. Os ovos foram quebrados e retirados seu 

conteúdo interno, posteriormente as cascas foram lavadas e secas em 

temperatura ambiente por 24 horas. Após esse período elas foram pesadas 

individualmente. 

- Espessura da casca: após a pesagem individual da casca foram realizadas 

duas medições com o auxílio do paquímetro digital na região central do ovo 

evitando extremidades e obtida a média.  

- Gravidade específica: no 23o e 24o dia da 26a semana de idade foram 

selecionados quatro ovos por repetição. Os ovos foram imersos em baldes com 

diferentes soluções salinas (NaCl) e densidades variando de 1,065 a 1,110, e 

ao flutuarem, foram retirados e idendificados quanto ao tratamento.  

Os dados foram sunmetidos a análise de variância e as médias dos 

valores de peso inicial da ave e fonte de micromineral fornecida foram 

avaliadas pelo teste de Tukey (5%). As análises estatísticas foram realizadas 

com auxílio do software estatístico R versão 3.1.1, (2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve efeito de interação (P<0,05) entre os grupos estudados. 

Constatou-se efeito significativo do peso inicial da ave sobre o consumo de 

ração (Tabela 2), sendeo que os maiores consumos semanais foram 

observados para frangas com peso médio de 850 g. Sugere-se que aves 

abaixo do peso mantém um menor consumo de ração em função de suas 

menores exigências de mantença.  

HARMS et al. (1982) afirmaram que aves leves no início da postura 

permanecem leves durante todo o ciclo de produção influenciando na sua 

ingestão de nutrientes e isto pode refletir na produtividade da futura poedeira.  

Neste sentido, ÇADIRCI (2011) observou que o consumo de aves de postura 

no início de produção possui relação direta com o peso corporal na pré-postura 

e menores consumos foram constatados para aves leves quando comparado a 

aves pesadas.  

O consumo de ração foi alterado pelas fontes de microminerais 

estudadas apenas no início da fase de recria (12 a 14 semanas de idade) com 
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maior consumo verificado na ração contendo minerais na forma de inorgânica 

(Tabela 2). Nos demais períodos, os resultados sugerem que o incremento de 

apenas 50% de mineral quelatado não influenciou o metabolismo a ponto de 

estimular o aumento do consumo da ração. BRITO et al. (2006) avaliaram a 

suplementação de microminerais na forma quelatada para aves na fase de cria 

(sete a 12 semanas de idade) e também não observaram efeito da 

suplementação mineral sobre o consumo de ração.  

TABELA 2 - Consumo de ração (g/ave/dia) quinzenal de frangas em duas 

faixas de peso as 11 semanas de idade e alimentadas com 

microminerais na forma inorgânica ou quelatada. 

 Idade em semanas 

Peso Inicial (g) 12-14 14-16 16-18 18-20 12-20 

750 42,56B 50,08B  68,35B  97,01A  64,50B 
850 45,01A 54,14A  78,88A 89,68B  66,93A  

 Micromineral  

100% Inorgânico 45,44A 53,00  72,61  94,44  66,37  
100% Quelatado 43,15B 52,00  72,75  94,28  65,44  
50% Quelatado 42,75B 51,33  75,50  91,32  65,32  

 Valor de P 

Peso 0,039 0,034 0,007 0,006 0,044 
Micromineral 0,049 0,815 0,652 0,711 0,595 
PesoxMineral 0,940 0,801 0,803 0,107 0,592 

CV (%) 6,90 6,13 7,82 5,92 3,18 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 

Para o ganho de peso não houve efeito (P>0,005) entre as fontes de 

mineral utilizadas (Tabela 3). Porém, o ganho de peso foi influenciado pelo 

peso inicial das aves, no período de 12 a 18 semanas. Sendo um maior ganho 

de peso no início (12 a 14 semanas de idade) para as aves com média de peso 

750g, mas não mantiveram maior ganho de peso após essa semana de idade. 

Comparando o ganho de peso com o consumo de ração nota-se um 

melhor aproveitamento dos nutrientes pela ave no período de 12 a 14 

semanas, porém a incapacidade de aumento no consumo de ração nos demais 

períodos (14 a 18 semanas de idade) não favoreceu o maior ganho de peso. 

Os resultados sugerem que aves leves no início da fase de recria, tendem a ter 

dificuldade de ganhar peso e atingirem o peso ideal a maturidade sexual. 

Porém, no período total (12 a 20 semanas de idade) não foi observado 

diferença significativa no ganho de peso. As fontes de minerais utilizadas não 
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influenciaram a conversão alimentar (Tabela 4), porém o peso inicial das aves 

demostraram alterações nos dados de 14 a 18 semanas e no período total com 

melhor conversão alimentar para aves com peso médio de 850g. 

TABELA 3 - Ganho de peso (g/ave/dia) quinzenal de frangas em duas faixas de 

peso às 11 semanas de idade e alimentadas com microminerais 

na forma inorgânica ou quelatada 

Peso Inicial (g) 
12-14 sem 14-16 

sem 
16-18 
sem 

18-20 
sem 

12-20 
sem 

750 8,36A 6,62B 5,10B 8,46 7,27 
850 6,92B 8,61A 6,71A 8,66 7,63 

 Micromineral 

100% Inorgânico 8,10 7,41 5,69 9,62 7,70 
100% Quelatado 7,43 7,61 6,45 8,31 7,45 
50% Quelatado 7,37 7,81 5,71 8,29 7,31 

 Valor de P 

Peso <0,001 <0,001 <0,001 0,800 0,131 
Micromineral 0,248 0,875 0,485 0,629 0,598 
PesoxMin. 0,910 0,685 0,744 0,781 0,974 

CV (%) 17,29 18,30 17,85 31,01 10,63 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 

TABELA 4 - Conversão alimentar (kg/kg) quinzenal de frangas em duas faixas 

de peso as 11 semanas de idade e alimentadas com 

microminerais na forma inorgânica ou quelatada 

Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 

 

O peso médio das aves (Tabela 5) também não foi infuenciado pela 

suplementação de microminerais, porém, de acordo com a categoria do peso 

inicial das aves, evidenciou-se que aves que iniciam a fase de recria com peso 

Peso Inicial (g) 
12-14 
sem 

14-16 
sem 

16-18 
Sem 

18-20 
sem 

12-20 
sem 

750 5,22B 8,14A 15,16ª 11,59 8,91A 
850 6,67A 6,66B 13,32B 11,14 8,80B 

 Microminera 

100% Inorgânico 5,78 7,79 15,17 10,47 8,77 
100% Quelatado 6,03 7,42 12,33 11,82 8,83 
50% Quelatado 6,02 6,99 12,21 11,79 8,97 

 Valor de P 

Peso <0,001 <0,001 0,006 0,633 0,034 
Micromineral 0,682 0,642 0,314 0,850 0,840 
PesoxMin. 0,910 0,377 0,606 0,734 0,896 

CV (%) 17,28 12,66 17,91 18,27 10,21 
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abaixo do ideal não conseguem recuperar o peso a ponto de chegar ao 

momento de postura com peso adequado (p<0,001). Esses dados corroboram 

com os resultados de AO et al. (2008), que estudaram o efeito da 

suplementação de 100% de minerais quelatados e inorgânicos para frangas de 

postura até as 16 semanas e não encontraram efeitos das fontes de minerais 

sobre peso corporal e o consumo de ração. 

 

TABELA 5 - Peso médio (g) quinzenal de frangas em duas faixas de peso as 

11 semanas de idade e alimentadas com microminerais na forma 

inorgânica ou quelatada 

Peso Inicial inicial 13 sem 15 sem 17 sem 19 sem 

750 732,60B 908,27B 1000,90B 1072,35B 1190,89B 

850 855,81A 1001,07A 1121,58A 1215,52A 1336,80A 

 Micromineral 

100% Inorgânico 792,03 962,14 1084,67 1153,66 1269,50 

100% Quelatado 796,84 953,08 1088,09 1158,13 1265,61 

50% Quelatado 793,73 951,33 1083,82 1140,79 1261,87 

 Valor de P 

Peso <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Micromineral 0,963 0,723 0,933 0,884 0,787 

PesoxMineral 0,797 0,771 0,825 0,689 0,884 

CV (%) 6,32 4,95 5,89 5,94 5,59 

Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 

 

Ao analisar a idade ao primeiro ovo (Tabela 6), verificou-se o atraso 

no início de postura para aves abaixo do peso na fase de recria. Novamente, a 

suplementação de minerais quelatados e inorgânicos não determinaram 

diferenças estatísticas, o que sugere que 50% de mineral quelatado na 

alimentação de frangas de postura são suficientes para atender as exigências 

nutricionais da ave e proporcionar o início do período de postura, quando 

comparado com 100% de fontes de microminerais quelatados e inorgânicos. 

A melhor biodisponibilidade dos minerais na forma quelatada 

sugerida por RUTZ et al. (2007), pela maior capacidade de absorção e 

transporte dessas substãncias quando ligadas a aminoácidos, pode explicar o 

fato de apenas 50% de micromineral quelatado não ter influenciado 

negativamente os dados de início de postura das aves e provavelmente ter 
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atingido as exigências nutricionais de microminerais no desenvolvimento do 

aparelho reprodutor e formação dos primeiros ovos.. 

 

TABELA 6 - Idade ao primeiro ovo (dia) de frangas em duas faixas de peso as 

11 semanas de idade alimentadas com microminerais inorgânicos 

e quelatados de 12 a 20 semanas de idade 

Peso Inicial Primeiro ovo 

750 141,45ª 
850 135,83B 

 Micromineral 

100% Inorgânico 137,87 
100% Quelatado 139,62 
50% Quelatado 138,44 

 Valor de P 

Peso <0,001 
Micromineral 0,987 
PesoxMineral 0,897 
CV (%) 3,44 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 

 

A suplementação de microminerais na fase de recria (12 a 20 

semanas) não afetou os dados de desempenho na fase de postura (20 a 32 

semanas) (Tabela 7). O ganho de peso e o consumo de ração na fase de 

postura não foram influenciados pelo peso inicial na recria (750 e 850g), porém 

aves com média de peso inicial de 850g apresentaram  maior percentagem de 

postura e melhor conversão alimentar (P<0,05). Ao analisar o período de 

postura das aves constata-se a importância da manutenção do peso da ave no 

início da fase de recria, pois as aves com peso abaixo do ideal (750g) 

demonstraram pior taxa de postura e consequente conversão alimentar. 

O efeito residual da suplementação de microminerais na ração de 

frangas de postura de 12 a 20 semanas influenciou (P<0,05) o peso da casca 

do ovo de poedeiras às 26 semanas de idade (Tabela 8), com menor peso para 

50% de microminerais quelatados quando comparado a 100% de micromineral 

inorgânico.  

No entanto as variáveis que avaliam a qualidade da casca do ovo 

como espessura da casca e gravidade específica não foram influenciadas 

pelos tratamentos. O peso da franga às 11 semanas influenciou as variáveis de 
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qualidade do ovo no período de produção com melhores resultados para as 

aves com média de peso de 850g. 

TABELA 7 - Desempenho de poedeiras de 20 a 32 semanas ajustadas em 

duas faixas de peso as 11 semanas de idade alimentadas com 

micro-minerais na forma inorgânica ou quelatada na fase de recria 

(12 a 20 semanas) 

Peso Inicial Ganho Peso 
(g/ave/dia) 

Consumo de 
Ração (g/ave/dia) 

Produção 
(%) 

CA 
kg/dz 

750 98,84 100,80 68,12B 2,189A 
850 79,10 101,64 79,62A 1,769B 

 Micromineral 

100% Inorgânico 71,72 100,60 73,42 1,958 
100% Quelatado 108,08 101,99 78,29 1,832 
50% Quelatado 87,11 101,08 69,89 2,149 

 Valor de P 

Peso 0,231 0,359 0,001 0,009 
Micromineral 0,198 0,449 0,125 0,245 
PesoxMin. 0,888 0,750 0,461 0,399 
CV (%) 63,30 3,10 15,46 26,76 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 

  

TABELA 8 - Qualidade da casca de ovos de poedeiras as 26 semanas 

ajustadas em duas faixas de peso as 11 semanas de idade e 

alimentadas com micro-minerais na forma inorgânica ou 

quelatada na fase de recria (12 a 20 semanas) 

Peso Inicial Peso 
Ovo (g) 

Peso Casca 
(g) 

Espessura da 
Casca (mm) 

Gravidade 
Específica 

750 54,91B 4,90B 0,38B 1095B 

850 56,21ª 5,45ª 0,39A 1097A 

 Micromineral 

100% Inorgânico 55,46 5,38ª 0,39 1096 

100% Quelatado 55,60 5,27AB 0,39 1097 

50% Quelatado 55,62 4,87B 0,38 1095 

 Valor de P 

Peso 0,001 0,001 0,030 0,019 

Mineral 0,943 0,010 0,315 0,463 

PesoxMineral 0,224 0,314 0,597 0,295 

CV (%) 4,30 17,19 0,52 8,24 

Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%) 
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Segundo LACIN et al. (2008), aves leves no início da postura 

consomem menor quantidade de ração e produzem ovos menores e com gema 

de ovo menor. 

Os dados obtidos neste experimento estão de acordo com os 

obtidos nos ensaios conduzidos por BRITO et al. (2006) e STEFANELLO et al 

(2014) que não observaram diferenças para o desempenho de aves 

suplementadas com microminerais na forma quelatada (orgânica) e na forma 

inorgânica nas diferentes fases de produção. 

GERALDO et al. (2012) concluíram que a substituição parcial de 

microminerais inorgânicos por quelatados não afeta positivamente o 

desempenho e a qualidade de ovos. Afirmaram ainda que a redução da 

suplementação de microminerais em até 35%, independente da fonte, não 

causa prejuízos no desempenho e qualidade dos ovos de poedeiras semi-

pesadas em primeiro ciclo de produção. 

ABDALLAH et al. (1994) não verificaram prejuízos no desempenho 

de poedeiras jovens sem suplementação de microminerais na dieta, 

demonstrando a dificuldade em observar efeitos da suplementação de 

microminerais seja na forma inorgânica ou quelatada sobre os dados de 

produção 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base nos resulados encontrados, pode-se sugerir que a 

utilização de 50% de minerais quelatados na dieta de frangas de reposição na 

fase de recria não compromete o desempenho das aves.  

 

REFERÊNCIAS 

 

1. ABDALLAH, A. G.; HARMS, R. H.; WILSON, H. R.; EL-HUSSEINI, O. Effect 

or removin trace minerals from the diet of hens laying egs with heavy or 

ligth shell weigth. Poultry Science, Champaign, v. 73, n. 1, p. 295-301, 

Jan. 1994. 



27 

 

2. AO, T.; PIERCE, J.L.; PESCATORE, A.J.; CANTOR, A.H.; DAWSON, K.A. ; 

FORD, M.J. Effects of feeding reduced levels of trace mineral proteínates 

(Bioplex®) to brown layer pullets during development. Poultry Science 

87(Suppl. 1): 114.2008. 

3. ARAUJO, J.A.; SILVA, J.H.V.; AMÂNCIO, A.L.L.; LIMA, C.B.; OLIVEIRA, 

E.R.A. FONTES DE MINERAIS PARA POEDEIRAS. Acta Veterinaria 

Brasilica, v.2, n.3, p.53-60, 2008. 

4.  BRITO, J.A.G.; BETERCHINI, A.G.; FASSANI, E.J.; RODRIGUES, P.B.; 

FREITAS, R.T.F. Uso de microminerais sob a forma de complexo orgânico 

para frangas de reposição no período de 7 a 12 semanas de idade. 

Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.4, p.1342-1348, 2006. 

5. ÇADIRCI, S. Effect of body weight on feed intake of pullets at the onset of 

lay. Jornal Agriculture. Faculty. V.15; p: 55-59 Harran Üniversity, 

Sanliurfa, Tukey, Dergisi, 2011. 

6. GERALDO, A.; PINTO, D.M.; BRITO, J.A.G.; BERNARDES, M.H.; SILVA, 

A.L.; MACHADO, L. C. Diferentes programas de suplementação de 

microminerais para poedeiras semipesadas em primeiro ciclo de produção. 

Arquivos de Pesquisa Animal, v.1, n.1, p.48-57, 2012. 

7. HARMS, R.H.; COSTA, P.T.; MILES, R.D. Daily feed intake and performance 

of laying hens grouped according to their body weight. Poultry Science, 

Champaign, v.61, p.1021-1024, 1982. 

8. KWAKKEL, R.P.; DUCRO, B.J.; KOOPS, W.J. Multiphasic analysis of 

growth of the body and its chemical components in White Leghorn pullets. 

Poultry Science, v. 72, p.1421-1432, 1993. 

9. LACIN, E.; YILDIZ, A.; ESENBUGA, N.; MACIT, M. Effects of differences in 

the initial body weight of groups on laying performance and egg quality 

parameters of Lohmann laying hens. Czech Journal Animal Science, 

n.53,p. 466–471, 2008. 

10. PHILIP, J. S. Poultry Feeds and nutrition, The Avi Publishing Co Inc, 

West Port Connection U.S.A. 1970. 

11. . R CORE TEAM (2013). R A language and environment for statistical 

computing. R Foundation for Statistical Computing Vienna, Áustria, 2013. 



28 

 

12. RIBEIRO, A.M.L.; VOGT, L.K.; CANAL, C.W.; LAGANA, C. STRECK, A.F. 

Suplementação de vitaminas e minerais orgânicos e sua ação sobre a 

imunocompetência de frangos de corte submetidos a estresse por calor. 

Revista Brasileira de Zootecnia. [online]. 2008, vol.37, n.4, pp. 636-644.  

13. ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; DONZELE, J.L.; GOMES, 

P.C.;OLIVEIRA, R.F.; LOPES, D.C.; FERREIRA, A.S.; BARRETO, S.L.T.; 

EUCLIDES, R.F. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: 

composição de alimentos e exigências nutricionais. 3. ed. – Viçosa, 

MG: UFV, DZO, 2011, 252p. 

14. RUTZ, F.; ANCIUTI, M.A.; XAVIER, E.G.; ROLL, V.F.B.R.; ROSSI, P. 

Avanços na fisiologia e desempenho reprodutivo de aves domésticas. 

Revista Brasileira Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.31, n.3, 0.307-

317, jul./set. 2007. 

15. STEFANELLO, C.;SANTOS, T.C.; MURAKAMI, A.E.; MARTINS, E.N.; 

CARNEIRO, T.C. Productive performance, eggshell quality, and eggshell 

ultrastructure of laying hens fed diets supplemented with organic trace 

minerals. Poultry Science. V.93 , p:104–113, 2014. 

16. UDEH, I.  Influence of weight grouping on the short term egg production of 

two strains of layer type chicken. Animal Research International, v.  4, p. 

741 – 744, 2007. 

  



29 

 

CAPITULO 3  ENSAIOS METABÓLICOS E PESO DE ORGÃOS DE 

FRANGAS DE POSTURA COMERCIAL ALIMENTADAS COM 

DIETAS CONTENDO MICRO-MINERAIS NA FORMA 

INORGÂNICA OU ORGÂNICA 

 

RESUMO 

Neste experimento estudou-se o efeito de duas fontes de minerais na forma 

quelatada ou inorgânica para frangas de reposição, da linhagem Bovans White, 

com dois pesos iniciais (abaixo e acima da média). Foram utilizadas 144 

frangas de 12 semanas de idade, separadas em duas categorias de peso vivo 

às 11 semanas de idade. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 2 x 3, sendo o peso inicial da ave (750 e 

850g) combinado com a fonte de minerais utilizada, 100% inorgânico, 100% 

quelatado e 50% quelatado compondo seis tratamentos e oito repetições de 

seis aves cada. Foram avaliados o balanço de nitrogênio, coeficiente de 

metabolização da matéria seca e do nitrogênio às 14 e 20 semanas e a 

biometria e pesagem dos órgãos às 14, 17 e 20 semanas de idade. Os 

resultados foram submetidos a análise de variância e teste de Tukey (5%) 

utilizando o programa R (2013). Aves leves no inicio da recria apresentaram 

melhor coeficiente de metabolizabilidade da materia seca apenas as 14 

semanas e o uso de 50% de mineral quelatado prejudica esse mesmo 

coeficiente as 20 semanas. O peso inicial influenciou o peso dos orgãos 

reprodutivos e características secundárias de maturidade sexual às 14 e 20 

semanas, sugerindo atraso no desenvolvimento para as aves abaixo do peso. 

A interação entre os tratamentos evidencia que aves mais pesadas no inicio da 

recria apresentam maior deposição de gordura abdominal com uso de 

micromineral quelatado as 14 semanas. Porém de forma geral a ultilização de 

diferentes fontes de minerais não prejudica o peso relativo dos orgãos 

reprodutivos e digestivos da franga de postura. Conclui-se que o uso de 50% 

de microminerais na forma quelatada prejudica o peso do pâncreas e a 

deposição de gordura abdominal em aves leves. 

 

PALAVRAS-CHAVE: digestibilidade, minerais orgânicos, orgãos reprodutivos, 

recria. 
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CHAPTER 3 METABOLIC ASSAY AND BODY DIMENSIONS OF 
COMMERCIAL PULLETS FED DIETS CONTAINING MICRO-MINERALS AS 
INORGANIC OR IN QUELATED FORM 
 

ABSTRACT 

 

In this experiment we studied the effect of two sources of minerals in chelated 

or inorganic form for replacement pullets, the lineage Bovans White, with two 

initial weights (below and above average). 144 hens 12 weeks of age, into two 

separate categories of body weight at 11 weeks of age were used. The 

experimental design was completely randomized factorial 2 x 3, and the initial 

weight of the bird (750 and 850g) combined with the source of minerals used, 

100% inorganic, 100% and 50% chelated chelated composing six treatments 

and eight replicates of six birds each. Nitrogen balance, metabolization 

coefficient of dry matter and nitrogen at 14 and 20 weeks and weighing 

biometrics and organs at 14, 17 and 20 weeks of age were evaluated. The 

results were subjected to analysis of variance and Tukey test (5%) using R 

(2013) program. Pullets at the beginning of rearing showed better 

metabolization coefficient of dry matter and 14 weeks only using 50% of 

chelated mineral affect this rate 20 weeks. The initial weight influenced the 

weight of reproductive organs and secondary sexual characteristics of maturity 

at 14 and 20 weeks, suggesting delayed development for underweight birds. 

The interaction between treatments shows that heavier birds at the beginning of 

rearing have greater abdominal fat with the use of chelated trace mineral 14 

weeks. But generally the ultilização different sources of minerals not affect the 

relative weight of reproductive and digestive organs Pullet posture. We 

conclude that the use of 50% of trace minerals in chelated form impairs 

pancreatic weight and abdominal fat in pullets. 

KEYWORDS: Digestibility, organic minerals, reproductive organs, growing 

phase. 
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INTRODUÇÃO 

 

A fase de recria da poedeira comercial compreende o período de 

maior desenvolvimento corporal, por ser a fase em que a ave será 

fisiologicamente preparada para suportar o estresse do período de postura. A 

ave deve chegar ao momento do primeiro ovo com o sistema reprodutivo 

totalmente formado para garantir a eficiência produtiva quanto ao número e 

qualidade dos ovos. A capacidade digestiva de processamento e absorção dos 

nutrientes vai garantir o aporte nutricional necessário para sustentar esse 

elevado desenvolvimento corporal.  

Conforme KWAKKEL (1992), a franga atinge 82% do seu peso 

adulto na 15 a semana e da 16a à 22 a semana há o desenvolvimento do ovário 

e oviduto e deposição da gordura abdominal. As transformações morfológicas e 

fisiológicas observadas nessa fase são o aumento no tamanho da crista e 

barbela; maior tamanho e atividade do fígado; incremento no depósito de cálcio 

medular, deposição de gordura abdominal e formação do oviduto (HURWITZ & 

BARR, 1971; GARCIA, 2003). A transformação da franga em galinha poedeira 

acontece de maneira relativamente rápida e pequenos erros nessa fase podem 

resultar em desenvolvimento inadequado e comprometer toda a fase produtiva 

da ave.  

Aves que iniciam a fase de recria com peso corporal abaixo do ideal 

podem comprometer o seu desenvolvimento, uma vez que o peso corporal é 

regulado pelo consumo de ração e conforme LESSON & SUMMERS, (1997) as 

aves mantem um consumo de ração relativamente constante, não conseguindo 

alcançar o peso ideal no momento da postura e prejudicando a produção de 

ovos. Segundo PHILIP (1970), o peso corporal está diretamente ralacionado 

com a condição fisiológica do animal.  

A ave de postura possue baixa capacidade em aumentar o consumo 

de ração e exige  para o seu adequado desenvolvimento e metabolismo uma 

dieta de alto valor nutricional. Dentre os nutrientes presentes nesta dieta estão 

os micro-minerais. 

O manganês está relacionado ao desenvolvimento e funcionamento 

do sistema reprodutivo dos animais e, de acordo com UNDERWOOD (1981), 

participa também na formação do tecido osseo por participar na síntese de 
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mucopolissacarídeos e glicoproteínas (SISKE et al. 2000). O Zinco participa de 

diversos processos enzimáticos relacionadas à síntese de DNA e de proteínas 

ligadas ao sistema imune e à mineralização óssea (CHENG et al., 1998). O 

ferro participa de processos fisiológicos e bioquímicos no organismo e da 

regulação do crescimento e diferenciaçaão celular por ser parte integrante de 

diversas proteínas e enzimas (ANDREWS, 1999.).  

Os microminerais são normalmente disponibilizados na alimentação 

animal na forma de sais, liberando íons no lúmen intestinal para serem 

absorvidos. Porém, na forma iônica, os minerais podem se complexar com 

outros componentes da dieta dificultando ou impedindo sua absorção (RUTZ et 

al., 2007). A menor biodisponibilidade dos microminerais na forma inorgânica 

podem dificultar o atendimento das exigências nutricionais por superestimar ou 

subestimar sua concentração na dieta, acarretando desperdício e 

contaminação ambiental ou deficiência nutricional respectivamente.  

Os microminerais quelatados são minerais ligados a um carreador 

que pode ser um aminoácido ou um polissacarídeo (LESSON & SUMMERS, 

1997). Desta forma, sua absorção é facilitada, uma vez que eles são 

absorvidos pelos carreadores e não sofrem processos de complexação com 

outras substâncias aumentando a sua biodisponibilidade no organismo.  

Com esta pesquisa, objetivou-se avaliar a suplementação de 

microminerais na forma orgânica na dieta de frangas em duas faixas de peso 

vivo no início da recria (11 semanas de idade) quanto ao desenvolvimento do 

aparelho reprodutor e digestivo e da digestibilidade dos nutrientes da ração, na 

fase de recria (12 a 20 semanas). 

 

MATÉRIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura do 

Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

UFG, Campus Samambaia. Aprovado pelo comitê de ética da Universidade 

Federal de Goiás, protocolo n.CEUA 013/13. 

As frangas de postura brancas de linhagem Bovans White foram 

adquiridas com onze semanas de idade e pesadas individualmente para 

divisão em dois grupos, o primeiro grupo com média de 750g e o segundo 
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grupo com 850g com desvio padrão de 10%. Após a seleção, foi realizado uma 

semana de adaptação antes do início do experimento.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 2 x 3, sendo o primeiro fator o peso inicial da ave (750 e 850g) 

e o segundo fator a fonte de minerais utilizada, 100% inorgânico, 100% 

quelatado e 50% quelatado, totalizando seis tratamentos e oito repetições de 

seis aves cada.  

As rações experimentais para recria (Tabela 1) foram formuladas de 

acordo com as exigências nutricionais da linhagem e balanceadas de acordo 

com a composição química e valores energéticos dos alimentos propostas por 

ROSTAGNO et al. (2011). 

TABELA 1 - Composição nutricional calculada das rações basais 

Ingrediente (%) Micromineral 

 100 % 
Inorgânico 

100% 
Quelatado 

50% 
Quelatado 

Milho grão 74,747 74,747 74,747 
Farelo de soja 45% 15,229 15,229 15,229 
Farelo de trigo 7,373 7,373 7,373 
Calcário Calcítico 1,201 1,201 1,201 
Fosfato bicálcico 1,137 1,137 1,137 
Sal comum 0,157 0,157 0,157 
Vitpos-ave* 0,100 0,100 0,100 
Min-aves** 0,050 0,000 0,000 

Min Quelatado***. 0,000 0,050 0,025 
L-lisina HCl 0,006 0,006 0,006 

Total 100,00 100,00 100,00 

Nutrientes Composição calculada 

EM (kcal/kg) 2.900 2.900 2.900 
Proteína Bruta (%) 14,00 14,00 14,00 
Metionina+Cistina dig.(%) 0,424 0,424 0,424 
Metionina dig.(%) 0,217 0,217 0,217 
Lisina dig.(%) 0,569 0,569 0,569 
Cálcio (%) 0,800 0,800 0,800 
Fósforo disponível (%) 0,310 0,310 0,310 
Sódio (%) 0,150 0,150 0,150 
Treonina dig.(%) 0,470 0,470 0,470 
*Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: Vitamina A 8.000 UI, 
Vitamina E 15.000 mg, Vitamina D3 2.300 UI, Vitamina K3 1.000 mg, Vitamina B1 200 mg, 
Vitamina B2 3.000 mg, Vitamina B6 1.700 mg, Vitamina B12 10.000 mcg, Niacina 20.000 mg, 
Ácido fólico 500 mg, biotina 15,00 mg.  
**Suplemento mineral - níveis de garantia por quilograma de produto: Manganês 120.000 mg, 
Zinco 120.000 mg, Ferro 60.000 mg, Cobre 18.000 mg, Iodo 2.000 mg, Cálcio 9.600 mg.  
***Bioplex TR SE Aves® -Fornece (por kg): Manganês: 50g, Zinco: 40g, Ferro: 30g, Cobre: 6g, 
Iodo: 400mg, Selênio: 180mg. 
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As rações experimentais foram calculadas a partir das rações basais 

com 2.900 EM kcal/kg variando a suplementação de microminerais sendo 

100% de minerais inorgãnicos, 100% e 50% de minerais quelatados em dois 

grupos de aves acima e abaixo da média de peso as onze semanas de idade. 

A fonte dos minerais complexados a moléculas orgânicas utilizados foi o 

suplemento de minerais quelatados Bioplex TR SE- Aves® conrendo 

manganês, zinco, ferro, cobre, iodo e selênio complexado a aminoácidos. 

Foram realizados dois ensaios metabólicos nos quatro ultimos dias 

da 14a e 20a semana de idade. Foi determinado o peso das aves e realizado a 

coleta total das excretas duas vezes ao dia (manhã e tarde), utilizando o 

método de colheita total. As excretas foram armazenadas congeladas (-10ºC) e 

o matérial colhido misturado e homogeneizado para análise.  As variáveis 

analisadas na digestibilidade foram matéria seca, balanço de nitrogênio, 

coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca (CMMS) e do nitrogênio 

(CMN). As análises bromatológicas das rações e excretas foram realizadas no 

Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Produção Animal da 

Escola de Veterinária/UFG seguindo a metodologia proposta por SILVA & 

QUEIROZ (2002). Os níveis de nitrogênio (N) total nas rações e excretas foram 

determinadas pelo método micro-Kjeldahl. O cálculo do balanço de nitrogênio 

(BN) foi realizado com as seguintes fórmulas: BN (g): N Ingerido – N excretado  

CMN: (N ingerido – N excretado/ MS ingerida x 100). 

Às 14a, 17a, 20a semanas foram selecionadas quatro aves por 

tratamento ao acaso para realização da necropsia, totalizando 72 aves no 

período experimental. As aves foram sacrificadas por deslocamento cervical 

seguida de afastamento do externo com retiradas dos órgãos reprodutivos, 

digestórios, ossos da tíbia e realizada a remoção da crista e barbela. Foram 

pesados com balança de precisão o peso do oviduto íntegro sem a presença 

de ovos, os ovários, a gordura abdominal, o fígado, pâncreas, crista, barbela e 

obtido o comprimento do oviduto e intestino. Os dados de peso relativo (%) 

foram obtidos pela relação do peso do orgão com o peso da ave em gramas. 

Os ossos íntegros sem musculatura e gorduras, foram identificados, 

armazenados em sacos plásticos e congelados. Depois de descongelados 

foram pesados e medidos com paquímetro digital, determinando os valores de 

peso (g), largura da diáfise (mm) e comprimento (mm) dos ossos. O índice de 
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robustez (MONTEAGUDO et al., 1997), foi calculado utilizando-se a seguinte 

fórmula: 

Índice de robustez  
                    

 √            
   

Foi realizado análise de variância ANOVA e a diferença das médias 

dos valores de peso inicial da ave e fonte de micromineral fornecida foram 

avaliadas pelo teste de Tukey (5%). As análises estatísticas foram  realizadas 

com auxilio do software estatístico R 3.1.1 (2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve interação (P>0,05) entre o peso inicial e as fontes de 

microminerais estudadas, para o ensaio metabólico (14 semanas de idade) 

(Tabela 2). As fontes de minerais não influenciaram (P>0,05) os coeficientes de 

metabolizabilidade dos nutrientes. Mas, o peso inicial das aves alterou (P<0,05) 

o coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca com piores valores para 

aves com média de peso de 750g. O maior nível de coeficiente de 

metabolizabilidade da matéria seca observado para as aves mais leves sugere 

um esforço do organismo da ave em aproveitar os nutrientes da dieta para 

promover o seu desenvolvimento. 

Não houve interação entre do peso inicial e as fontes de 

microminerais sobre a digestibilidade dos nutrientes na ração das aves com 20 

semanas de idade (Tabela 3). O peso inicial da ave também não influenciou 

(P>0,05) os resultados do ensaio metabólico. A fonte de 100% de micromineral 

inorgânico utilizada apresentou maior coeficiente de matabolização da matéria 

seca. DAS et al. (2010) verificaram que ocorreu aumento do coeficiente de 

metabolizabilidade da matéria seca e da proteína bruta para frangos de corte 

suplementados com proteínato de cobre ou sulfato de cobre, sugerindo que 

houve melhor utilização dos nutrientes de forma similar ao verificado no 

presente estudo com poedeiras comerciais as 20 semanas de idade. 
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TABELA 2 - Ensaio metabólico de frangas com 14 semanas de idade 

separadas em duas faixas de peso as 11 semanas de idade e 

alimentadas com microminerais na forma inorgânica ou quelatada 

 

Balanço de 

Nitrogênio (g) 

Coeficiente de 

Metabolização da MS 

(%) 

Coeficiente de 

Metabolização do N 

(%) 

750g 7,71 76,50A 47,70 

850g 7,04 73,36B 40,07 

 Micromineral 

Inorgânico 6,72 74,36 40,21 

Quelatado 7,07 73,93 42,55 

50% 8,33 76,49 48,90 

 Valor de P 

Peso 0,361 0,028 0,095 

Mineral 0,187 0,263 0,264 

PesoxMineral 0,220 0,230 0,112 

CV(%)  23,80 4,30 24,22 

Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 
 

TABELA 3 - Ensaio metabólico de frangas com 20 semanas de idade 

separadas em duas faixas de peso as 11 semanas de idade e 

alimentadas com microminerais na forma inorgânica ou quelatada 

 Balanço 

de 

Nitrogênio 

(g) 

Coeficiente de 

Metabolização da MS 

(%) 

Coeficiente de 

Metabolização do N 

(%) 

750g 11,26 75,43 46,13 

850g 11,98 75,19 47,14 

 Micromineral 

Inorgânico 10,73 77,29A 47,71 

Quelatado 12,24   75,72AB 47,13 

50% 11,90 72,93B 45,07 

 Valor de P 

Peso 0,391 0,850 0,747 

Mineral 0,313 0,032 0,766 

PesoxMineral 0,435 0,807 0,553 

CV (%) 17,35 4,06 16,18 

Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 

O peso inicial das aves influenciou (P<0,05) no peso relativo da 

barbela (Tabela 4) com maiores valores para as aves com 850g as 11 semanas 
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de vida, evidenciando que o peso corporal está relacionado com as 

característica sexuais secundárias como a barbela. O peso do pâncreas foi 

menor para as aves alimentadas com 100% de mineral inorgânico o que 

sugere a participação do selênio orgânico, que segundo LESSON e SUMMERS 

(2001), tem importante papel na preservação da integridade do pâncreas.  

Tabela 4 - Peso relativo dos orgãos digestivos e de frangas de postura 

separadas em duas faixas de peso no início da recria e 

alimentadas com três fontes de mineral as 14 semanas de idade 

 Peso Relativo (%) 

 Fígado Intestino Baço Bursa Pâncreas 

750g 2,19 3,71 0,19 0,28 0,25 
850g 2,02 3,66 0,19 0,31 0,23 

 Micromineral 

Inorgânico 2,18 3,52 0,19 0,32 0,19B 
Quelato 1,99 3,73 0,18 0,27 0,26A 
50% 2,14 3,81 0,19 0,29 0,25A 

 Valor de P 

Peso 0,227 0,820 0,637 0,242 0,278 
Mineral 0,492 0,576 0,905 0,219 0,004 
Px Min 0,241 0,053 0,203 0,956 0,312 
CV(%) 15,32 15,15 14,91 20,72 17,02 

 Peso (%) 

 Crista Barbela Gordura Abdominal Oviduto Ovário 

750g 0,02 0,01B 0,52 0,04 0,05 
850g 0,03 0,02A 1,07 0,05 0,05 

 Micromineral 

Inorgânico 0,03 0,02 0,81 0,04 0,04 
Quelato 0,02 0,02 0,83 0,05 0,05 
50% 0,02 0,01 0,74 0,04 0,04 

 Valor de P 

Peso 0,367 0,049 0,001 0,436 0,436 
Mineral 0,118 0,061 0,831 0,165 0,165 
Px Min 0,768 0,068 0,003 0,372 0,372 
CV(%) 28,86 19,32 41,66 25,62 25,61 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 

Houve interação (P<0,05) entre o peso inicial e as fontes de 

microminerais utilizados para percentagem de gordura abdominal (Tabela 5). 

Avaliando o peso inicial de 750g dentro das fontes de micromineris foi 

observado maior percentagem de gordura para o tratamento com 100% de 

mineral inorgânico em comparação ao tratamento com 50% de micromineral 

quelatado. Porém para o maior peso inicial não houve interferência das fontes 
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minerais. Para as frangas que se alimentaram de ração com suplementação 

100% e 50% de micromineral quelatado as que apresentavam maior peso 

inicial (850g) obtiveram maior percentagem de gordura abdominal, sugerindo 

que o micromineral na forma quelatada auxilia na maior deposição de gordura 

em aves com peso acima da média. 

Tabela 5 - Desdobramento da interação entre o peso inicial e as fontes de 

microminerais sobre o peso da gordura abdominal de frangas as 14 

semanas de idade  

 100% Inorgânico 100% Quelatado 50% Quelatado 

750g 0,92Aa 0,38Bab 0,26Bb 

850g 0,71Aa 1,29Aa 1,22Aa 

Letras minúsculas diferentes nas linhas e maiúsculas nas colunas diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey (5%). 

 

Não houve efeito (P>0,05) para o peso dos orgãos digestivos e 

reprodutores em frangas alimentadas com diferentes fontes de micromineral, 

as 17 semanas de idade (Tabela 6).  

Não houve interação (P>0,05) entre o peso inicial e as fontes de 

microminerais utilizados (P>0,05), para o peso relativo dos orgãos às 20 

semanas de idade (Tabela 7). De forma isolada os microminerais não 

influenciaram as variáveis de peso de orgãos das poedeiras. RIBEIRO et al. 

(2008) avaliaram a imunocompetência de frangos de corte suplementados com 

complexo de zinco e selênio orgânico e não observaram diferenças nos pesos 

dos orgãos linfóides. 

Porém, o sistema imune sofre influência de microelementos como 

vitamina E, selênio (LESSON & SUMMERS, 1997) e zinco (CHEVALIER et al., 

1996) e o efeito benéfico de microminerais quelatados a aminoácidos na 

resposta imune de frangos (KIDD et al.,1996; HUDSON et al., 2004) e perus 

(FERKET & QURESHI, 1992) já foram relatados.  

O peso das aves no início da recria (11 semanas de idade) 

influenciou (P<0,05) o peso relativo do baço e da gordura abdominal as 20 

semanas de idade, com maior valor de baço e menor valor de gordura para as 

aves incialmente abaixo da média de peso (750g). A menor percentagem de 

gordura demonstra a dificuldade da ave em recuperar o peso durante a fase de 
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recria chegando a maturidade sexual com menores reservas energeticas 

expressas na quantidade de gordura abdominal (Tabela 7). 

 

Tabela 6 - Peso relativo dos orgãos digestivos e reprodutivos de frangas de 

postura separadas em duas faixas de peso no início da recria e 

alimentadas com três fontes de mineral as 17 semanas de idade  

 Peso Relativo (%) 

 Fígado Intestino Pâncreas Baço Bursa Barbela 

750g 1,92 3,77 0,19 0,19 0,24 0,04 
850g 2,04 3,64 0,21 0,20 0,27 0,03 

 Micromineral 

Inorgânico 2,05 3,65 0,20 0,18 0,20 0,03 
Quelato 1,94 3,62 0,20 0,22 0,26 0,05 
50% 1,95 3,83 0,19 0,19 0,29 0,03 

 Valor de P 

Peso 0,194 0,479 0,223 0,869 0,518 0,312 
Mineral 0,607 0,593 0,955 0,252 0,211 0,087 
Px Min 0,556 0,660 0,657 0,990 0,957 0,870 
CV(%) 11,27 11,78 20,82 25,62 39,09 43,43 

 Peso (%) Comp.(cm) 

 Crista Gordura Abdominal Oviduto Ovário Intestino 

750g 0,07 1,75 0,19 0,08 123,50 
850g 0,05 1,85 0,23 0,07 124,00 

 Micromineral 

Inorgânico 0,05 1,59 0,23 0,08 120,37 
Quelato 0,08 1,93 0,17 0,08 124,12 
50% 0,05 1,88 0,24 0,07 126,75 

 Valor de P 

Peso 0,272 0,803 0,722 0,944 0,921 
Mineral 0,074 0,738 0,827 0,366 0,583 
Px Min 0,440 0,385 0,223 0,627 0,889 
CV(%) 47,58 50,44 28,00 30,52 9,81 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%). 

Os dados obtidos sugerem que a ave com média de peso corporal 

abaixo do ideal no início da recria possue baixa capacidade de deposição de 

energia na forma de gordura abdominal, este fato pode prejudicar a sua 

capacidade produtiva futura, expressa e baixas percentagens de postura. 

Não houve interação (P>0,05) entre o peso inicial e as fontes de 

microminerais utilizados para a qualidade óssea dos ossos da tíbia de frangas 

as 14, 17 e 20 semanas de idade (Tabela 8). 
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Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%) 

Não houve efeito significativo (P>0,05) para os dados de qualidade 

óssea quanto as fontes de minerais estudados. Porém, o peso inicial das aves 

influenciou o indice de robustez óssea as 17 semanas e o peso, comprimento e 

largura dos ossos da tíbia às 20 semanas com menores valores para as aves 

com 750g às 11 semanas.  

Aves leves no início da fase de recria posssuem um baixo consumo 

de ração, refletindo na quantidade de matéria seca e nitrogênio ingerido e 

excretado. O peso inicial das aves está relacionado também com o 

desenvolvimento corporal, a biometria dos orgãos e ossos da tíbia demonstra 

que aves leves com 11 semanas tem o desenvolvimento atrasado e demoram 

mais a alcançar a maturidade sexual. 

Tabela 7 - Peso relativo dos orgãos digestivos e reprodutivos de frangas de 

postura separadas em duas faixas de peso no início da recria e 

alimentadas com três fontes de mineral as 20 semanas de idade 

 Peso Relativo (%) 

 Fígado Intestino Pâncreas Baço Crista Barbela 

750g 2,38 4,30 0,18 0,14ª 0,42 0,20 
850g 2,35 4,02 0,19 0,10B 0,55 0,20 

 Micromineral 

Inorgânico 2,30 4,04 0,16 0,12 0,47 0,22 
Quelato 2,30 4,09 0,20 0,12 0,50 0,20 
50% 2,51 4,34 0,19 0,12 0,47 0,21 

 Valor de P 

Peso 0,878 0,248 0,539 0,035 0,057 0,994 
Mineral 0,635 0,528 0,318 0,989 0,880 0,656 
Px Min 0,807 0,904 0,570 0,448 0,496 0,220 
CV(%) 20,77 13,74 30,86 34,01 31,92 22,60 

 Peso (%) Comprimento (cm) 

 Gordura 
Abdominal 

Oviduto Ovário Intestino Oviduto 

750g 0,52B 3,61 2,89 116,71 56,33 
850g 0,86A 3,45 2,97 118,50 62,08 

 Microneral 

Inorgânico 0,78 3,68 2,91 117,62 59,62 
Quelato 0,61 3,59 3,11 122,06 59,83 
50% 0,68 3,33 2,78 113,12 58,37 

 Valor de P 

Peso 0,021 0,580 0,795 0,704 0,145 
Mineral 0,612 0,612 0,695 0,314 0,952 
PxMin 0,559 0,115 0,263 0,638 0,335 
CV(%) 45,65 20,61 25,90 17,34 15,62 
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TABELA 8 – Qualidade óssea dos ossos da tíbia as 14, 17 e 20 semanas de 

idade de frangas separadas em duas faixas de peso as 11 

semanas de idade e alimentadas com três fontes de micromineral 

14 Semanas Peso (g) Comprimento (mm) Largura (mm) Robustez 

750g 6,73 114,69 6,42 60,82 
850g 6,94 115,22 6,58 60,44 

 Micromineral 

Inorgânico 6,95 115,03 6,51 60,35 
Quelato 6,72 115,03 6,42 61,04 
50% 6,83 114,8 6,59 60,67 

 Valor de P 

Peso 0,398 0,691 0,161 0,401 
Mineral 0,729 0,986 0,467 0,369 
Px Min 0,704 0,063 0,796 0,068 
CV(%) 8,66 2,78 4,24 1,66 

17 Semanas Peso (g) Comprimento (mm) Largura (mm) Robustez 

750g 8,11 117,97 7,02 58,75B 
850g 7,84 119,30 6,96 60,16A 

 Micromineral 

Inorgânico 8,12 118,63 6,87 59,02 
Quelato 7,74 117,93 7,10 59,74 
50% 8,06 119,36 7,01 59,57 

 Valor de P 

Peso 0,221 0,311 0,692 0,042 
Mineral 0,310 0,661 0,526 0,715 
Px Min 0,413 0,700 0,449 0,394 
CV(%) 6,45 2,62 5,58 2,60 

20 Semanas Peso (g) Comprimento (mm) Largura (mm) Robustez 

750g 6,72B 112,50B 6,97B 59,70 
850g 7,56A 118,23A 7,44A 60,32 

 Micromineral 

Inorgânico 7,10 113,59 7,16 59,19 
Quelato 7,19 116,51 7,14 60,48 
50% 7,13 116,01 7,32 60,37 

 Valor de P 

Peso 0,008 0,002 0,012 0,506 
Mineral 0,971 0,323 0,618 0,446 
Px Min 0,462 0,890 0,393 0,632 
CV(%) 9,78 3,48 5,65 3,67 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem 
significativamente pelo teste de Tukey (5%) 

 

Este fato sugere que aves abaixo do peso ideal no início da fase de 

recria possuem ossos mais frágeis e provavelmente menor disponibilidade de 

cálcio para formação da casca do ovo no início da postura, pois as aves 

depositam o cálcio da dieta em ossos longos para posteriormente mobilizar o 
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mineral para a formação da casca do ovo e a adequada reserva de Ca nos 

ossos no início da postura auxilia a produção e a qualidade da casca 

(CALDERON, 1994). Os resultados concordam com PACHECO (2012) que não 

observou efeito no peso, comprimento e largura dos ossos da tíbia de frangos 

de corte de 1 a 42 dias ao fornecer zinco e manganês orgânico e inorgânico na 

dieta, porém discordam de BAO e CHOCT (2009) que observaram maior 

comprimento da tíbia com o aumento dos níveis de zinco “orgânico” na dieta. 

 

CONCLUSÃO 

A utilização d dee apenas 50% microminerais na forma quelatada 

prejudica o coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca. das aves e o 

peso  do pâncreas início da fase de recria comprometendo o desenvolvimento 

da ave. Desta forma a redução dos níveis de micromineais na substituição de 

fontes inorgânicas por quelatadas não é recomendada. 
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CAPITULO 4  DESEMPENHO E QUALIDADE DA CASCA DO OVO DE 

POEDEIRAS COMERCIAIS RECEBENDO 

MICROMINERAIS INORGÂNICOS OU QUELATADOS DE 

60 A 80 SEMANAS DE IDADE 

 

RESUMO 

O objetivo do experimento foi avaliar os efeitos da suplementação de 

microminerais na forma quelatada ou inorgânica sobre o desempenho e 

qualidade da casca do ovo de poedeiras com 60 semanas de idade. Foram 

adquiridas 288 poedeiras da linhagem Bovans White e separadas em duas 

categorias de acordo com a gravidade específica dos ovos produzidos, acima 

ou abaixo da média obtida. O primeiro grupo com gravidade específica média 

de 1,075 e o segundo grupo com 1,095. As dietas foram isonutritivas com 2.900 

EM/kg. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 2 x 3, sendo o primeiro fator a gravidade específica dos ovos e o 

segundo fator a fonte de minerais (100% inorgânico, 100% quelatado e a 

associação de 50% quelatado e 50% inorgânico), compondo seis tratamentos e 

oito repetições de seis aves cada. Foram avaliados o desempenho e qualidade 

dos ovos durante cinco ciclos de 28 dias de produção (60a a 80a semana de 

vida). Aves que produziam inicialmente ovos com  menor gravidade específica 

mantiveram essa característica durante todo o experimento, além de 

apresentarem menor peso e percentagem de casca.. A associação entres as 

fontes de mineral estudadas influenciou os dados de qualidade, diminuindo o 

peso do ovo e albúmen e aumentando o peso e espessura da casca de forma 

geral.  

PALAVRAS-CHAVE: gravidade específica, micro-minerais, minerais orgânicos. 
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CHAPTER 4 PERFORMANCE AND EGGSHELL QUALITY OF 

COMMERCIAL LAYING HENS FED DIETS CONTAINING 

INORGANIC OR CHELATED MICROMINERALS FROM 60 TO 

80 WEEKS OF AGE  

 

ABSTRACT 

 

The objective of the experiment was to evaluate the effects of supplementation 

of trace minerals in chelated or inorganic form on performance and eggshell 

quality of laying 60 semansa old. The laying line 288 Bovans White and 

separated into two categories were acquired according to the specific gravity of 

the eggs produced, either above or below the average obtained. The first group 

with average specific gravity of 1.075 and 1.095 with the second group. Diets 

were isonutritives 2,900 / kg. The experimental design was completely 

randomized factorial 2 x 3, the first factor being the specific gravity of the eggs 

and the second factor the source of minerals used, 100% inorganic, 100% 

chelated and chelated combination of 50% and 50% inorganic , comprising six 

treatments and eight replicates of six birds each. Analyzing the performance 

and the eggs were assessed for five cycles of twenty-eight days from the 60th 

to 80th output week old birds. Shell quality remained inferior when compared to 

the initial shell quality evidenced by lower weight and shell percentage and 

specific gravity cycles evaluated. The association entres for the mineral studied 

negatively influenced the data quality of the egg as egg weight and albúmen 

resulting in a higher weight and shell thickness in general. 

KEYWORDS: Specific gravity, micro-minerals, organic minerals. 

  



47 

 

INTRODUÇÃO 

 

O melhoramento genético proporciona a seleção de aves de 

postura extremamente eficientes na produção de ovos, porém o número e a 

qualidade dos ovos produzidos são dependentes da adequada nutrição da 

ave. A nutrição por sua vez deve garantir o fornecimento exato das exigências 

do animal, pois valores abaixo do exigido podem comprometer a qualidade 

dos ovos e valores acima geram desperdícios elevando os custos de produção.  

Outro fator importante relacionado à nutrição e produção de ovos 

são as perdas ocorridas no manuseio devido a má qualidade da casca que, 

segundo ROLAND (1998), pode chegar a 15%. A casca é constituída 

principalmente por macro e micro minerais obtidos na alimentação da ave e 

direcionados para a formação do ovo (ETCHES, 1996).  

A participação dos microminerais na formação do ovo ainda não foi 

totalmente esclarecida porém é facil perceber que eles possuem importante 

participação no processo de formação da casca do ovo. VICENZI (1996) 

observou grande quantidade de cobre na região do istmo de poedeiras (região 

do oviduto onde se forma a membrana da casca do ovo). SISKE et al. (2000) 

afirmaram que o manganês está envolvido na síntese de mucopolissacarídeos 

e glicoproteínas importantes na formação do tecido ósseo e casca do ovo. 

NYS et al (1999) relataram que o zinco é cofator de enzima anidrase carbônica 

participando da formação da casca. 

Existe crescente interesse na utilização de minerais orgânicos 

como suplementação alimentar em poedeiras por acreditar na maior 

biodisponilidade quando comparado as fontes de minerais inorgânicos mais 

comumente utilizados. Segundo RUTZ et al. (2006), a suplementação de 

poedeiras com minerais orgânicos melhora o desempenho produtivo, a 

qualidade interna dos ovos e a qualidade da casca. 

A qualidade da casca também é influenciada pela idade da 

poedeira que tende a produzir ovos maiores e de casca mais fina 

(KESHAVARZ, 1994). Conforme  STRINGHINI et al., (2011) há uma 

correlação positiva do peso do ovo e conteúdo de gema com a idade da 

galinha poedeira, porém com redução da espessura da casca. A produção de 

ovos de casca fina gera prejuízos por aumentar o número de trincas e 
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quebras no transporte e manuseio, além de diminuir a proteção do ovo contra 

o meio externo aumentando as trocas gasosas e a contaminação. Assim, o 

estudo de mecanismos que garantam melhor formação e qualidade da casca 

do ovo se faz necessária. 

A maior biodisponibilidade atribuída aos micromineais na forma 

quelatada podem favorecer maior eficiência no processos metabólicos e 

fisiológicos de formação da casca e qualidade do ovo pela galinha poedeira uma 

vez que aves mais velhas possuem menor absorção intestinal de nutrientes.   

Porém, os resultados da utilização de minerais quelatados para 

poedeiras e sua influencia na melhora da qualidade interna e externa dos ovos 

ainda são controversos exigindo maiores estudos.  

Com este trabalho, objetivou-se avaliar a suplementação de 

microminerais na forma inorgânica ou quelatada na dieta de aves de postura 

acima de 60 semanas de idade separadas inicialmente pela qualidade de 

casca inferior e superior de acordo com a gravidade específica dos ovos. 

Avaliou-se as características de desempenho e qualidade interna e externa dos 

ovos de 60 a 80 semanas.  

 

 

MATÉRIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Setor de Avicultura do 

Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

UFG, Campus Samambaia, aprovado pelo comitê de ética (CEUA) da 

Universidade Federal de Goiás, Protocolo n. 013/13. 

As aves de postura comercial foram adquiridas de granja comercial 

com 56 semanas de idade e avaliado o peso corporal, produção de ovos e a 

gravidade específica dos ovos produzidos durante quatro semanas para 

posterior seleção e separação das aves para o início do experimento. 

Foram distribuídas 288 aves em gaiolas individuais e fornecido 

ração à vontade duas vezes ao dia. As aves foram selecionadas e 

padronizadas por peso corporal e taxa de postura respectivamente e 

posteriormente separadas em duas categorias de acordo com a gravidade 

específica dos ovos produzidos, acima ou abaixo da média obtida. O primeiro 
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grupo com gravidade específica média de 1,075 e o segundo grupo com 1,095.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 2 x 3, sendo o primeiro fator a gravidade específica dos ovos 

e o segundo fator a fonte de minerais utilizada, 100% inorgânico, 100% 

quelatado e a associação de 50% quelatado e 50% inorgânico, totalizando seis 

tratamentos e oito repetições de seis aves cada, total 288 aves. 

As rações experimentais foram formuladas de acordo com as 

exigências nutricionais, a composição química e valores energéticos dos 

alimentos propostas por ROSTAGNO et al. (2011). Foram calculadas a partir 

das rações basais com 2.900 kcal EM/kg fornecendo para a exigência de 

microminerais 100% de mineral  inorgânico, 100% de minerais quelatados e a 

associação de 50 % de microminerais inorgânicos e quelatados (Tabela 1). A 

fonte dos minerais complexados a moléculas orgânicas utilizada foi o 

suplemento de minerais quelatados Bioplex TR SE- Aves® contendo 

manganês, zinco, ferro, cobre, iodo e selênio complexado a aminoácidos.  

As variáveis de desempenho medidas neste experimento foram: 

- Consumo de ração: As rações foram fornecidas à vontade duas vezes ao dia, 

pela manhã (8:00h) e à tarde (16:00h) e pesada a sobra de ração a cada 15 

dias, e por diferença calculado o consumo de ração em cinco ciclos de postura.  

- Produção de ovos: os ovos foram colhidos e contabilizados uma vez ao dia 

durante cinco período de 28 dias e obtida a percentagem de ovos produzidos. 

- Massa de ovos: a média do peso dos ovos multiplicado pela quantidade total 

dos ovos produzidos no período de 28 dias. 

- Conversão alimentar (kg/kg): calculada pelo consumo de ração e a relação 

com a massa de ovos produzidos durante cinco períodos de 28 dias. 

- Conversão alimentar (kg/dz): calculada pelo consumo de ração e a relação 

com quantidade em dúzias dos ovos produzidos nos cinco períodos de 28 dias. 

 

Para análise de qualidade foram selecionados quatro ovos por 

repetição nos últimos quatro dias de cada período de 28 dias, durante cinco 

ciclos da 60a a 80a semana de vida da galinha poedeira para análise de 

qualidade de ovos. As análises internas e externas dos ovos avaliadas foram: 

- Peso do albúmen, gema e casca: Os ovos foram quebrados em superfície 

lisa e posteriormente pesadas as gemas em balança com precisão de 0,01g.  
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Tabela 1 – Composição nutricional calculada das rações basais 

 

As cascas foram lavadas e secas em temperatura ambiente por 24 

horas para posteriormente serem pesadas em balança de precisão e por 

diferença do peso do ovo, peso da gema e da casca obtida o peso do albúmen. 

- Percentagem de casca, gema e albúmen: foram obtidas pela relação do peso 

do ovo com o peso de cada constituinte, expressos em percentagem. 

- Espessura da casca: após a pesagem individual da casca foram realizadas 

duas medições com o auxilio do paquímetro digital na região central do ovo 

evitando extremidades e obtida a média.  

 Microminerais 

Ingrediente (%) 100 % 
Inorgânico 

100% 
Quelatado 

50% Inorgânico e 
Quelatado 

Milho grão 61,276 61,276 61,276 
Farelo de soja 45% 24,182 24,182 24,182 
Calcário 9,535 9,535 9,535 
Oleo de Soja 2,809 2,809 2,809 
Fosfato bicálcico 1,139 1,139 1,139 
Sal comum 0,510 0,510 0,510 
Vitpos-ave* 0,100 0,100 0,100 
Min-aves** 0,050 0,000 0,025 
Min-aves quelatado*** 0,000 0,050 0,025 
Óleo de soja 0,927 0,927 0,927 
DL-Metionina 0,388 0,388 0,388 
BHT 0,01 0,01 0,01 

Total 100,00 100,00 100,00 

Nutrientes Composição Calculada 

EM (kcal/kg) 2.800 2.800 2.800 
Proteína Bruta (%) 16,50 16,50 16,50 
Metionina+Cistina dig.(%) 0,731 0,731 0,731 
Metionina dig.(%) 0,503 0,503 0,503 
Lisina dig.(%) 0,736 0,736 0,736 
Cálcio (%) 4,020 4,020 4,020 
Fósforo disponível (%) 0,300 0,300 0,300 
Sódio (%) 0,225 0,225 0,225 
Treonina dig.(%) 0,542 0,542 0,542 
*Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: Vitamina A 
8.000 UI, Vitamina E 15.000 mg, Vitamina D3 2.300 UI, Vitamina K3 1.000 mg, 
Vitamina B1 200 mg, Vitamina B2 3.000 mg, Vitamina B6 1.700 mg, Vitamina B12 
10.000 mcg, Niacina 20.000 mg, Ácido fólico 500 mg, biotina 15,00 mg.  
**Suplemento mineral - níveis de garantia por quilograma de produto: Manganês 
120.000 mg, Zinco 120.000 mg, Ferro 60.000 mg, Cobre 18.000 mg, Iodo 2.000 mg, 
Cálcio 9.600 mg.  
***Bioplex TR SE Aves® -Fornece (por kg): Manganês: 50g, Zinco: 40g, Ferro: 30g, 
Cobre: 6g, Iodo: 400mg, Selênio: 180mg. 
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- Gravidade específica: três ovos por repetição foram colhidos no 23o e 24o dia 

de cada período. Os ovos foram imersos em baldes com diferentes soluções 

salinas (NaCl) e densidades variando de 1,065 a 1,110, e ao flutuarem, foram 

retirados e idendificados quanto ao tratamento  

- Unidade Haugh : os ovos foram quebrados em superficie plana e medido a 

altura do albúmen denso com micrômetro (Ames S-6428). A unidade Haugh foi 

calculada pela fórmula : 

UH = 100 Log (h – 1.7 p + 7,6) , em que h= altura de albume denso 

(mm) e p = peso do ovo (g) (COTTA, 1997).  

- Índice de gema: realizada pela divisão da altura (mm) da gema medida com o 

micrômetro pelo seu diâmetro (mm) medido com  o paquimetro. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%, sendo utilizado o 

softaware estatístico R versão 3.1.1.(2013).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve interação (P>0,05) entre o peso inicial e das fontes de 

microminerais utilizados para o desempenho e qualidade de ovos de poedeiras 

com 64 semanas de idade (Tabela 2). Observou-se, às 64 semanas de idade o 

efeito significativo na produção em massa e peso do ovo em função do mineral 

fornecido com detrimento dos valores na associação do mineral quelatado com 

inorgânico. Não houve melhora na qualidade da casca com a utilização dos 

microminerais quelatados naquelas aves com menores valores de gravidade 

específica inicial.  

Para a avaliação independente do fator gravidade específica inicial 

ao final de 68 semanas de idade (Tabela 3), observou-se permanência na 

diferença da qualidade de casca entre os dois grupos iniciais evidenciados 

pela significância dos valores de gravidade específica. Este fator também 

influenciou a percentagem de albúmen com maior valor para gravidade 

específica inicial inferior (1,075). Observou-se maior valor de percentagem de 

albúmen e menor de gema para a associação dos minerais avaliados de forma 

independente.  
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Tabela 2 - Desempenho e qualidade de ovos de poedeiras comerciais separadas em duas categorias de gravidade específica inicial 
dos ovos e alimentadas com três fontes de mineral às 64 semanas de idade 

Gravidade  Peso (g) Indice Unidade Porcetagem 

Específica Ovo Gema Casca Albúmen Gema Haugh Albúmen Gema Casca 

1,075 61,18 16,77 5,75 B 38,66 0,53 78,01 63,07 27,50 9,42B 
1,095 60,82 16,66 6,00 A 38,16 0,52 81,34 62,68 27,44 9,88A 

 Micromineral 

Min, Inorgânico 61,61 A 17,02 5,88 38,77 AB 0,53 77,12 62,79 27,64 9,56 
Min, Quelatado 61,81 A 16,77 5,92 39,12 A 0,50 83,59 63,21 27,20 9,59 
50% In,/Quel,* 59,52 B 16,36 5,82 37,34 B 0,54 78,34 62,62 27,57 9,80 

 Valor de P 

Gravidade 0.556 0,612 0,012 0,342 0,625 0,207 0,313 0,852 0,004 
Micromineral 0,005 0,054 0,725 0,017 0,193 0,105 0,467 0,526 0,374 
Grav x Min. 0,226 0,505 0,297 0,242 0,867 0,492 0,424 0,284 0,832 
CV (%)  3,45 4,47 5,85 4,65 12,58 11,12 2,13 4,25 5,40 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem significativamente pelo teste de Tukey (5%).  
*50% In,/Quel,= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado

Gravidade 
Específica 

Produção Produção Massa Peso Ovo Consumo Ração CA CA Gravidade Espessura 
(%) (g) (g) (g/ave/dia) (Kg/dz) (Kg/Kg) Específica Casca (mm) 

1,075 87,91 54,20 61,64 96,05 1,462 1,952 1,086B 0,38 
1,095 87,68 53,54 61,06 95,85 1,483 2,012 1,090A 0,40 

 Micromineral 

Min. Inorgânico 87,21 54,32A 62,47A 95,11 1,487 1,974 1,088 0,39 
Min. Quelatado 90,14 55,98 AB 63,06A 98,77 1,471 1,945 1,087 0,38 
50% In./Quel.* 86,05 51,32B 60,46B 93,97 1,470 2,029 1,089 0,39 

 Valor de P 

Gravidade 0,890 0,596 0,419 0,918 0.476 0,204 0,001 0,083 
Micromineral 0,147 0,014 0,007 0,054 0,988 0,352 0,207 0,966 
Grav x Min. 0,324 0,518 0,321 0,756 0,832 0,682 0,362 0,302 
CV (%) 6,82 7,84 4,08 5,97 7,65 8,24 0,28 9,04 
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Tabela 3 - Desempenho e qualidade de ovos de poedeiras comerciais separadas em duas categorias de gravidade específica inicial 
dos ovos e alimentadas com três fontes de mineral às 68 semanas de idade 

Gravidade  Peso (g) Indice Unidade Porcetagem 

Específica Ovo Gema Casca Albúmen Gema Haugh Albúmen Gema Casca 

1,075 63,04 17,11 5,75 40,16A 0,02 73,96 63,64A 27,23 9,12 
1,095 61,96 16,91 5,98 38,57B 0,03 72,73 62,68B 27,56 9,74 

Min. Inorgânico 62,83 17,03 6,06 39,74AB 0,02 73,13 63,13A 27,17B 9,66 
Min. Quelatado 62,82 16,87 5,84 40,10A 0,03 72,56 63,77A 26,91B 9,31 
50% In,/Quel,* 61,10 17,14 5,70 38,26B 0,03 74,35 62,36B 28,10A 9,32 

 Valor de P 

Gravidade 0,052 0,378 0,053 0,015 0,325 0,493 0,010 0,337 0,001 
Micromineral 0,134 0,615 0,035 0,048 0,378 0,709 0,030 0,010 0,053 
Grav x Min. 0,206 0,326 0,021 0,648 0,372 0,295 0,265 0,103 0.038 
CV (%)  4,40 4,61 6,56 5,52 4,84 8,35 2,02 4,31 4,75 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem significativamente pelo teste de Tukey (5%).  
*50% In,/Quel,= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado

Gravidade 
Específica 

Produção Produção Massa Peso Ovo Consumo Ração  CA  CA  Gravidade Espessura 

(%) (g) (g) (g/ave/dia) (Kg/dz) (Kg/Kg) Específica Casca (mm) 

1,075 89,11 53,64 62,39 98,72 1,391 1,859 1,085B 0,40 
1,095 88,52 54,72 62,52 99,76 1,383 1,847 1,086A 0,42 

 Micromineral  

Min. Inorgânico 89,77 55,46 62,68 102,62 1,404 1,872 1,087 0,41 
Min. Quelatado 87,54 53,17 62,03 95,70 1,359 0,824 1,086 0,40 
50% In./Quel.* 89,15 53,92 62,66 99,41 1,399 1,862 1,087 0,41 

 Valor de P  

Gravidade 0,742 0,366 0,858 0,565 0,635 0,679 <0,001 0,001 
Micromineral 0,384 0,282 0,723 0,077 0,547 0,748 0,793 0,284 
Grav x Min. 0,406 0,104 0,765 0,753 0,332 0,371 0,414 0,027 
CV (%) 7,06 7,53 4,12 8,41 9,11 10,41 0,282 5,09 
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Houve interação (P<0,05) entre gravidade inicial e as fontes de 

microminerais utilizados para o peso da casca, espessura da casca e 

percentagem casca de poedeiras com 68 semanas (Tabela 4). A associação 

entre as duas fontes de microminerais influenciaram negativamente o peso, a 

espessura e a percentagem da casca nas aves com qualidade de casca inicial 

inferior (1,075). Avaliando a gravidade específica inicial de 1,095 não se 

observa influência das fontes de microminerais na qualidade de casca.  

 

Tabela 4 – Desdobramento da Interação do peso da casca, espessura da 

casca e percentagem de casca para poedeiras as 68 semanas de 

idade separadas em inicialmente em duas faixas de e alimentadas 

com microminerais inorgânicos ou quelatados  

 100% Inorgânico 100% Quelatado 50% In./Quel.* 

 Peso de Casca (g) 

1,075 6,09Aa 5,82Aab 5,36Bb 
1,095 6,03Aa 5,87Aa 6,03Aa 

 Espessura de Casca (mm)  

1,075 0,41Aa 0,40Aa 0,38Ba 
1,095 0,42Aa 0,41Aa 0,43Aa 

 Percentagem de Casca 

1,075 9,44Ba 9,15Aab 8,77Bb 
1,095 9,89Aa 9,46Aa 9,88Aa 
Letras minúsculas diferentes nas colunas (micromineral) ou maiúsculas nas linhas 
(peso inicial) indicam diferença estatística significativa pelo teste de Tukey (5%). 
*50% In,/Quel,= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado 

 

Não houve interação (P>0,05) entre a gravidade específica inicial e 

as fontes de microminerais utilizados para o desempenho e qualidade de ovos 

de poedeiras com 72 semanas de idade (Tabela 5). As 72 semanas de idade 

observou-se apenas efeito positivo da associação entre as duas fontes de 

minerais quanto a percentagem de casca. As diferenças na qualidade de casca 

inicial influenciaram menor percentagem de casca e maior porcentagem de 

albúmen para as aves com qualidade de casca inicial inferior (1,075).  

Não houve interação (P>0,05) entre a gravidade específica inicial as 

fontes de microminerais para desempenho e qualidade de ovos de poedeiras 

com 76 semanas de idade (Tabela 6). A suplementação de microminerais 

avaliada de forma independente também não influenciou as variáveis às 76 

semanas de idade.  
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A separação dos grupos por qualidade de casca inicial influenciou 

às 76 semanas de idade com maiores valores de percentagem de albúmen e de 

casca para o grupo de menor valor inicial da gravidade específica e o contrario 

verificado para gravidade específica.  

Não houve interação (P>0,05) entre a gravidade específica inicial e 

as fontes de microminerais utilizados para o desempenho e qualidade de ovos 

de poedeiras com 80 semanas de idade (Tabela 7). Às 80 semanas foi 

observado para a associação das duas diferentes fontes de microminerais, 

independentemente do fator gravidade específica inicial, uma diminuição do 

peso de albúmen e aumento da percentagem de casca. A qualidade da casca 

inicial influenciou maiores valores de peso do ovo, peso do albúmen e menor 

índice de gema para as poedeiras com gravidade específica inicial 1,075. 

Avaliando os fatores de forma isolada, foi observado no período total 

(Tabela 8) a permanência na diferença inicial da qualidade da casca entre os 

grupos, com maiores valores de espessura de casca e percentagem de casca 

no grupo considerado de melhor qualidade (1,085) e maiores valores de peso 

de albúmen e percentagem de albúmen para o grupo de pior qualidade de 

casca (1,075).  

As diferentes fontes de microminerais utilizadas influenciaram a 

qualidade do ovo, sendo que aves que consumiram ração com a associação 

entre as fontes obtiveram menor peso do ovo e do albúmen e maior 

percentagem de casca. PINTO et al. (2010), observaram que a associação entre 

as fontes de microminerais inorgânicos e orgânicos em diferentes níveis não 

proporcionaram piora na qualidade externa e interna dos ovos de poedeiras 

semipesadas após 48 semanas. 
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Tabela 5 - Desempenho e qualidade de ovos de poedeiras comerciais separadas em duas categorias de gravidade específica inicial 
dos ovos e alimentadas com três fontes de mineral às 72 semanas de idade 

Gravidade  Peso (g) Indice Unidade Porcetagem 

Específica Ovo Gema Casca Albúmen Gema Haugh Albúmen Gema Casca 

1,075 62,95 17,64 5,55 39,76 0,030 69,49 63,07A 28,43 8,82B 
1,095 62,46 17,99 5,83 38,64 0,029 67,91 61,80B 28,47 9,35A 

Min. Inorgânico 63,18 18,11 5,69 39,43 0,029 67,29 62,39 28,69 8,91B 
Min. Quelatado 63,19 17,84 5,59 39,76 0,029 68,63 62,72 28,32 8,85AB 
50% In,/Quel,* 61,75 17,50 5,84 38,40 0,029 70,19 62,11 28,40 9,48A 

 Valor de P 

Gravidade 0,564 0,284 0,065 0,072 0,472 0,404 0,003 0,053 0,010 
Micromineral  0,286 0,298 0,358 0,184 0,989 0,468 0,357 0,687 0,025 
Grav x Min. 0,602 0,435 0,319 0,378 0,485 0,805 0,332 0,085 0.478 
CV (%)  4,65 6,09 9,15 5,44 6,67 9,57 2,24 4,49 5,45 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem significativamente pelo teste de Tukey (5%).  
*50% In,/Quel,= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado. 
 

Gravidade 
Específica 

Produção Produção Massa Peso Ovo Consumo Ração  CA  CA  Gravidade Espessura 

(%) (g) (g) (g/ave/dia) (Kg/dz) (Kg/Kg) Específica Casca (mm) 

1,075 85,56 51,88 63,10 99,96 1,465 1,937 1,084 0,38B 
1,095 86,96 52,45 62,62 101,55 1,465 1,953 1,085 0,41A 

Min. Inorgânico 86,92 53,85 63,48 100,44 1,452 1,911 1,085 0,39 
Min. Quelatado 87,03 52,85 63,63 102,84 1,489 1,952 1,085 0,40 
50% In./Quel.* 84,82 50,37 61,45 88,97 1,454 1,973 1,084 0,40 

 Valor de P 

Gravidade 0,463 0,694 0,523 0,409 0,993 0,720 0,472 0,006 
Micromineral 0,572 0,215 0,564 0,256 0,565 0,544 0,826 0,906 
Grav x Min. 0,947 0,769 0,597 0,167 0,497 0,657 0,602 0,484 
CV (%) 7,67 9,53 4,11 6,52 7,50 8,17 0,50 6,67 
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Tabela 6 - Desempenho e qualidade de ovos de poedeiras comerciais separadas em duas categorias de gravidade específica inicial 
dos ovos e alimentadas com três fontes de mineral às 76 semanas de idade 

Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem significativamente pelo teste de Tukey (5%).  
*50% In,/Quel,= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado. 

Gravidade 
Específica 

Produção Produção Massa Peso Ovo Consumo Ração CA CA Gravidade Espessura 

(%) (g) (g) (g/ave/dia) (Kg/dz) (Kg/Kg) Específica Casca (mm) 

1,075 87,44 58,09 65,64 105,06 1,471 1,871 1,084B 0,41 
1,095 88,01 57,77 65,22 104,41 1,423 1,821 1,088A 0,41 

 Micromineral  

Min. Inorgânico 87,36 58,48 65,37 103,85 1,469 1,860 1,086 0,41 
Min. Quelatado 87,61 57,69 65,87 107,09 1,441 1,842 1,085 0,41 
50% In./Quel.* 88,20 57,60 65,06 103,27 1,431 1,835 1,086 0,41 

    Valor de P      

Gravidade 0.783 0.821 0.589 0.774 0.713 0.902 0.002 0.454 
Micromineral 0.946 0.865 0.675 0.336 0.275 0.428 0.574 0.669 
Grav x Min. 0.567 0.518 0.817 0.107 0.545 0.753 0.228 0.552 
CV (%) 8,28 8,60 3,94 7,43 8,40 8,51 0,29 5,52 

Gravidade  Peso Indice Unidade  Percentagem  

Específica Ovo Gema Casca Albúmen Gema Haugh Albúmen Gema Casca 

1,075 66,17 17,33 5,92 42,91 0,024 79,88 64,15A 26,28 8,95B 
1,095 65,94 17,71 6,10 42,13 0,024 79,00 63,77B 26,96 9,27A 

 Micromineral  

Min. Inorgânico 66,03 17,29 5,99 42,13 0,024 77,77 64,62 26,23 9,09 
Min. Quelatado 66,44 17,73 6,02 42,69 0,024 79,89 64,12 26,80 9,07 
50% In,/Quel,* 65,70 17,55 6,02 42,13 0,024 80,67 64,03 26,80 9,17 

 Valor de P 

Gravidade 0.804 0.123 0.063 0.314 0.234 0.564 0.010 0.083 0.023 
Micromineral 0.797 0.366 0.975 0.761 0.639 0.299 0.446 0.435 0.854 
Grav x Min. 0.392 0.889 0.588 0.279 0.582 0.522 0.248 0.228 0.967 
CV (%)  4,65 4,81 5,41 6,20 4,90 6,72 6,72 4,87 5,27 
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De forma geral o peso do ovo e de albúmen foi influenciado pelas 

diferentes fontes de minerais com menores valores na associação das duas 

fontes. MACIEL et al. (2010) observaram aumento no peso do ovo com a 

suplementação de 50% de minerais orgânicos ao contrário do verificado no 

presente estudo. Os autores também não observaram efeitos no consumo de 

ração e conversão alimentar de aves suplementadas com mineral orgânico, 

concordando com  presente estudo. 

O estudo concorda com SECHINATO (2003), BORUTA et al, (2007) 

e FERNANDES et al, (2008),  que não observaram melhoria no desempenho 

de poedeiras suplementadas com microminerais na forma orgânica, 

discordando de CARVALHO (2012) que verificou efeito significativo da 

substituição total do mineral inorgânico pelo quelatado quanto a qualidade da 

casca, evidenciado pela maior espessura, fato não verificado no presente 

estudo em que os maiores valores de percentagem de casca foram atribuidos 

a associação entre as duas fontes de minerais. 

PASSOS (2010), ao avaliar a substituição de fontes convencionais 

de microminerais pela forma quelatada em poedeiras semipesadas não 

observou benefícios sobre o desempenho e qualidade dos ovos produzidos. 

Por outro lado, TRINDADE NETO et al. (2011), estudando níveis 

suplementares de zinco “orgânico” encontraram efeitos prejudiciais no 

desempenho e qualidade de ovos de poedeiras semipesadas no início de 

produção.  

FIGUEIREDO JÚNIOR et al. (2013), relataram melhores resultados 

produtivos na substituição de 66% de microminerais inorgânicos por fontes 

quelatadas em poedeiras semi pesadas após as 68 semanas de idade. 
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Tabela 7  - Desempenho e qualidade de ovos de poedeiras comerciais separadas em duas categorias de gravidade específica inicial 
dos ovos e alimentadas com três fontes de mineral às 80 semanas de idade 

Gravidade  Peso (g) Indice Unidade Porcetagem 

Específica Ovo Gema Casca Albúmen Gema Haugh Albúmen Gema Casca 

1,075 67,60A 17,21 6,31 44,08A 0,42 74,27 65,11 25,53 9,36 
1,095 65,89B 17,10 6,26 42,74B 0,41 76,93 64,48 26,01 9,50 

Min. Inorgânico 67,70 17,26 6,14 44,30 0,42 77,00 65,35 25,54 9,10B 
Min. Quelatado 66,88 17,32 6,32 43,56 0,41 74,83 64,55 25,98 9,47A 
50% In,/Quel,* 65,67 16,90 6,39 42,38 0,41 74,96 66,47 25,79 9,73A 

 Valor de P 

Gravidade 0.032 0.555 0.663 0,024 0,480 0.122 0.083 0.072 0.414 
Micromineral 0.104 0.124 0.238 0,074 0,592 0.514 0.085 0.403 0.018 
Grav x Min. 0.096 0.887 0.629 0,055 0,304 0.657 0.108 0.052 0.742 
CV (%)  3,98 3,49 6,52 5,33 4,69 7,79 1,87 3,50 6,35 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem significativamente pelo teste de Tukey (5%).  
*50% In,/Quel,= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado. 

Gravidade 
Específica 

Produção Produção Massa Peso Ovo Consumo Ração  CA  CA  Gravidade Espessura 

(%) (g) (g) (g/ave/dia) (Kg/dz) (Kg/Kg) Específica Casca (mm) 

1,075 85,55 57,89 67,64 102,39 1,442 1,777 1,084B 42,53 
1,095 86,96 58,08 66,59 102,59 1,422 1,777 1,088A 43,09 

 Micromineral 

Min. Inorgânico 88,16 59,88 67,83 105,61 1,442 1,770 1,085 42,16 
Min. Quelatado 86,39 58,58 67,51 101,80 1,428 1,757 1,087 42,31 
50% In./Quel.* 84,20 55,50 66,00 100,06 1,427 1,804 1,086 43,97 

 Valor de P 

Gravidade 0.493 0.902 0.202 0.943 0.664 0.995 <0,001 0.456 
Micromineral 0.295 0.075 0.166 0.203 0.955 0.774 0,541 0.104 
Grav x Min. 0.308 0.157 0.158 0.367 0.497 0.373 0,208 0.798 
CV (%) 8,15 9,37 4,21 8,65 10,56 10,53 0,29 6,01 
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Tabela 8  - Desempenho e qualidade de ovos de poedeiras comerciais separadas em duas categorias de gravidade específica inicial 
dos ovos e alimentadas com três fontes de mineral de 60 a 80 semanas de idade 

Gravidade  Peso (g) Indice Unidade Porcetagem 

Específica Ovo Gema Casca Albúmen Gema Haugh Albúmen Gema Casca 

1,075 64,19 17,22 5,86 41,11A 0,44 75,13 63,93A 26,93 9,14B 
1,095 63,32 17,28 6,03 40,00B 0,44 75,59 63,08B 27,36 9,55A 

     Micromineral     

Min. Inorgânico 64,31 17,26 5,91 40,14A 0,43 75,64 63,87 26,92 9,20 B 
Min. Quelatado 64,20 17,40 5,98 40,84A 0,43 74,76 63,49 27,18 9,33 B 
50% In,/Quel,* 62,75 17,09 5,95 39,70B 0,45 75,70 63,16 27,33 9,50A 

 Valor de P 

Gravidade 0,127 0,664 0,012 0,022 0,608 0,692 0,001 0,047 0,001 
Micromineral 0,059 0,227 0,745 0,048 0,243 0,744 0,088 0,293 0,037 
Grav x Min, 0,141 0,389 0,043 0,106 0,600 0,756 0,151 0,023 0,44 
CV (%)  3,05 2,77 4,05 4,22 8,88 5,36 1,39 2,70 3,43 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem significativamente pelo teste de Tukey (5%).  
*50% In,/Quel,= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado. 

Gravidade 
Específica 

Produção Produção Massa Peso Ovo Consumo Ração  CA  CA  Gravidade Espessura 

(%) (g) (g) (g/ave/dia) (Kg/dz) (Kg/Kg) Específica Casca (mm) 

1,075 86,18 54,56 61,63 100,13 1,453 1,894 1,085B 0,40B 
1,095 87,43 55,19 62,06 100,89 1,438 1,890 1,087A 0,41A 

 Micromineral 

Min. Inorgânico 86,47 55,19 62,29A 99,67 1,440 1,875 1,086 0,40 
Min. Quelatado 87,89 55,93 62,12A 102,65 1,456 1,890 1,086 0,41 
50% In./Quel.* 86,06 53,46 59,66 B 99,13 1,440 1,911 1,086 0,41 

 Valor de P 

Gravidade 0,387 0,529 0,319 0,647 0,597 0,911 0,007 0,008 
Micromineral 0,551 0,156 0,039 0,155 0,866 0,745 0,887 0,354 
Grav x Min. 0,997 0,870 0,357 0,460 0,724 0,962 0,130 0,226 
CV (%) 5,71 6,64 4,06 5,38 6,64 7,05 0,17 3,98 
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Houve interação (P<0,05) entre a gravidade específica inicial e as 

fontes de microminerais utilizados para peso da casca e percentagem de 

gema de 60 a 80 semanas de idade (Tabela 9). A associação entre as fontes 

prejudicou o peso da casca nas aves com gravidade específica inicial inferior 

(1,075). Aves com qualidade de casca superior (1,095) e alimentadas com 

100% de micromineral quelatado obtiveram maior percentagem de gema.  

Para as aves com qualidade de casca inicial inferior com o uso de 100% 

quelatado houve redução da percentagem de gema quando comparado com a 

associação entre as fontes.   

 

Tabela 9 - Interação do peso da casca gema de 60 a 80 semanas de idade 

separadas em inicialmente em duas faixas de e alimentadas com 

microminerais inorgânicos ou quelatados  

 100% Inorgânico 100% Quelatado 50% In./Quel.* 

 Peso de Casca (g) 

1,075 5,98Aa 5,85Aa 5,74Ba 

1,095 5,97Aa 5,97Aa 6,16Aa 

 Percentagem de Gema 

1,075 26,85Aab 26,41Bb 27,53Aa 

1,095 27,51Aa 27,44Aa 27,13Aa 

Letras minúsculas diferentes nas colunas (micromineral) ou maiúsculas nas linhas 
(peso inicial) indicam diferença estatística significativa (Tukey, 5%). 
*50% In,/Quel,= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado. 

 

Os dados evidenciam que aves com qualidade de casca inferior não 

conseguem melhorar a qualidade dos ovos produzidos com a suplementação de 

minerais na forma quelatada, porém foi observado durante alguns ciclos a 

eficácia da ultilização dos minerais quelatados na melhora da qualidade da 

casca, 

 

CONCLUSÃO 

 

A associação entre os 50% de micromineral inorgânico e quelatado 

favorece a qualidade da casca. 
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CAPITULO 5  ENSAIOS METABÓLICOS E ANÁLISE DAS DIMENSÕES DE 

ORGÃOS DE POEDEIRAS COMERCIAIS COM 60 SEMANAS 

RECEBENDO MINERAIS ORGÂNICOS 

 

RESUMO 

No presente experimento foram avaliados os efeitos da suplementação de 

microminerais na forma quelatada ou inorgânica sobre o digestibilidade da 

ração e o peso dos orgãos de poedeiras com 80 semanas de idade. Foram 

utilizadas 144 poedeiras da linhagem Bovans White separadas às 60 semanas 

em duas categorias, de acordo com a gravidade específica dos ovos 

produzidos, sendo o primeiro grupo com média de 1,075 e o segundo grupo 

com 1,095. As dietas foram isonutritivas com 2,900 EM/kg. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 3, sendo o 

primeiro fator a gravidade específica dos ovos e o segundo fator a fonte de 

microminerais utilizada, 100% inorgânico, 100% quelatado e a associação de 

50% quelatado e 50% inorgânico, compondo seis tratamentos e quatro 

repetições de seis aves cada. Foram avaliados dados de digestibilidade e 

biometria de orgãos reprodutivos e digestivos ao final de 20 semanas de 

período experimental. Os resultados foram submetidos a análise de variância e 

teste de Tukey (5%) utilizando o programa R versão 3.1.1. Houve efeito da 

fonte de minerais sobre o balanço de nitrogênio e coeficiente de 

metabolizabilidade do nitrogênio com piores valores quando utilizado 

microminerais inorgânicos. A interação entre os tratamentos demonstraram 

efeito benefico da associação entre as fontes na deposição de gordura 

abdominal. Conclui-se que a utilização de microminerais quelatados influência 

algumas variáveis de metabolizabilidade e peso de orgãos de poedeiras em 

idades avançadas.  

PALAVRAS CHAVE: digestibilidade, biometria orgãos reprodutivos, minerais 

orgânicos. 
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CHAPTER 5 METABOLIC ASSAY AND BODY DIMENSIONS OF LAYING 

HENS FROM 60 TO 80 WEEKS AGE RECEIVING 

COMMERCIAL ORGANIC MINERALS  

 

ABSTRACT 

 

In the present experiment evaluated the effects of dietary supplementation of 

trace minerals in chelated or inorganic form on metabolic testing and the size of 

the organs of laying hens with 80 semansa old. The laying line 144 White 

Bovans separate all 60 weeks in two categories were used, according to the 

specific gravity of the eggs produced, the first group of média 1.075 and 1.095 

in the second group. Diets were isonutritives with 2,900 / kg. The experimental 

design was completely randomized factorial 2 x 3, the first factor being the 

specific gravity of the eggs and the second factor the source of trace minerals 

used, 100% inorganic, 100% chelated and chelated combination of 50% and 

50% inorganic , comprising six treatments and four replications of six birds 

each. Metabolic test data and biometrics of reproductive and digestive after 20 

weeks of experimental period organs were evaluated. The results were 

submitted to analysis of variance and Tukey test (5%) using the R program 

version 3.1.1. Was no effect of nitrogen balance and nitrogen metabolization 

coefficient with worse values when used inorganic trace minerals. The 

interaction between treatments showed beneficial effect of the combination 

between sources in abdominal fat. We conclude that the use of chelated trace 

minerals influence some variables metabolization and organ weights of laying 

hens at advanced ages. 

KEYWORDS: Digestibility and reproductive organs biometrics, organic 

minerals. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva de aves poedeiras busca aumentar a fase de 

postura continuamente, mantendo a eficiência de produção e garantindo 

menores custos ao produtor na formação das frangas de reposição, As 

linhagens modernas já visam a persistência de postura até as 100 semanas 

de idade reduzindo a necessidade de induzir a muda forçada e garantindo 

melhores condições de bem estar das aves. Aves mais velhas têm menor 

percentagem de postura aliada a menor qualidade da casca dos ovos, 

gerando prejuízos ao produtor,  

A eficiência produtiva da ave de postura está relacionada com a 

integridade dos orgãos reprodutivos. Conforme RUTZ et al. (2007), a 

maturação dos folículos pré-ovulatórios de poedeiras velhas acontece de 

forma mais lenta e a ovulação ocorre quando atinge tamanho maior do que 

em aves mais jovens, o que leva a ovos de tamanho maiores e aumento no 

intervalo entre postura com diminuição na produção de ovos. Galinhas em 

idades avançadas também possuem maior incidência de atresia folicular e 

postura interna. A persistência de postura até idades avançadas tem relação 

direta com a integridade óssea das aves pois  as reservas de cálcio utilizadas 

na formação da casca dos ovos está presente no esqueleto e a produção por 

longos períodos acarreta em ossos frágeis, principalmente da tíbia (ITO, 

1998; VICENZI, 1996), 

Outro problema relacionado a eficiência produtiva da galinha velha 

está relacionado a digestibilidade dos nutrientes. A ave diminui a sua 

capacidade de absorção de cálcio no final da produção (ELAROUSSI, et al. 

1994), produzindo ovos de qualidade de casca inferior.  

A manutenção da eficiente produção da ave até idades avançadas 

requer novas pesquisas quanto a nutrição e estado fisiológico da galinha. Os 

minerais-traço possuem importante papel no metabolismo animal e formação 

do ovo, participando na manutenção da integridade dos orgãos reprodutivos, 

digestivos e formação da casca do ovo. O selênio preserva a integridade do 

pâncreas e participa da digestão de lipídeos (LESSONS & SUMMERS, 2001). 

O cobre é essencial para a reprodução e desenvolvimento ósseo. O 

manganês possui importante papel na manutenção do sistema reprodutivo 
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das aves (UNDERWOOD, 1999). Porém os minerais na forma de sais, 

normalmente utilizados, possuem uma baixa biodisponibilidade levando a 

formulação de dietas com altos níveis de inclusão e maior excreção e 

contaminação do ambiente. 

Os crescentes estudos do uso de minerais-traço quelatados 

contribuem para auxiliar a manutenção da produtividade de aves com idades 

avançadas, buscando a diminuição dos niveis de inclusão de microminerais 

na dieta e a sua excreção no meio ambiente, levando em consideração a sua 

provavel maior biodisponibilidade em relação aos minerais inorgânicos. 

O objetivo deste estudo foi avaliar os pesos dos orgãos 

reprodutivos, digestivos e os indices de digestibilidade dos nutrientes em 

poedeiras no final do ciclo de produção alimentadas com microminerais na 

forma inorgânica ou quelatada e separadas inicialmente em duas faixas de 

qualidade da casca dos ovos. 

 

MATÉRIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura do 

Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

UFG, Campus Samambaia e aprovado pelo comitê (CEUA) de ética da 

Universidade Federal de Goiás, Protocolo n, 013/13. 

As aves de linhagem Bovans White foram adquiridas com 58 

semanas de idade.  Estas poedeiras foram alimentadas com ração basal 

durante duas semanas e avaliadas diariamente a gravidade específica dos 

ovos produzidos. Posteriormente foram separadas quanto a qualidade da 

casca avaliada pela gravidade específica dos ovos (1,075 e 1,095) com desvio 

padrão de 10%). As galinhas de postura receberam as rações experimentais 

das 60 a 80 semanas de idade.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 2 x 3, sendo o primeiro fator a gravidade específica dos ovos 

e o segundo fator a fonte de minerais utilizada, 100% inorgânico, 100% 

quelatado e a associação de 50% quelatado e 50% inorgânico, compondo seis 

tratamentos e quatro repetições de seis aves cada, total 144 aves.   

As rações experimentais foram formuladas de acordo com as 
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exigências nutricionais, a composição química e valores energéticos dos 

alimentos propostas por ROSTAGNO et al. (2011). Foram calculadas a partir 

das rações basais com 2900 kcal EM/kg fornecendo para a exigência de 

microminerais 100% de mineral  inorgânico, 100% de minerais orgânicos e a 

associação de 50 % de microminerais inorgânicos e orgânicas (Tabela 1). 

Tabela 1 – Composição nutricional calculada das rações basais 

 

A fonte dos minerais complexados a moléculas orgânicas utilizados 

foi o suplemento de minerais orgânicos Bioplex TR SE- Aves® contendo 

manganês, zinco, ferro, cobre, iodo e selênio complexado a aminoácidos. 

 Micro-mineral 

Ingrediente (%) 100 % 
Inorgânico 

100% 
Quelatado 

50% Inorgânico e 
Quelatado 

Milho grão 61,276 61,276 61,276 
Farelo de soja 45% 24,182 24,182 24,182 
Calcário 9,535 9,535 9,535 
Oleo de Soja 2,809 2,809 2,809 
Fosfato bicálcico 1,139 1,139 1,139 
Sal comum 0,510 0,510 0,510 
Vitpos-ave* 0,100 0,100 0,100 
Min-aves** 0,050 0,000 0,025 
Min-aves quelatados*** 0,000 0,050 0,025 
Óleo de soja 0,927 0,927 0,927 
DL-Metionina 0,388 0,388 0,388 
BHT 0,01 0,01 0,01 

Total 100,00 100,00 100,00 

Nutrientes  Composição Calculada  

EM (kcal/kg) 2.800 2.800 2.800 
Proteína Bruta (%) 16,50 16,50 16,50 
Metionina+Cistina dig,(%) 0,731 0,731 0,731 
Metionina dig,(%) 0,503 0,503 0,503 
Lisina dig,(%) 0,736 0,736 0,736 
Cálcio (%) 4,020 4,020 4,020 
Fósforo disponível (%) 0,300 0,300 0,300 
Sódio (%) 0,225 0,225 0,225 
Treonina dig,(%) 0,542 0,542 0,542 
*Suplemento vitamínico - níveis de garantia por quilograma de produto: Vitamina A 8,000 UI, 
Vitamina E 15,000 mg, Vitamina D3 2,300 UI, Vitamina K3 1,000 mg, Vitamina B1 200 mg, 
Vitamina B2 3,000 mg, Vitamina B6 1,700 mg, Vitamina B12 10,000 mcg, Niacina 20,000 mg, 
Ácido fólico 500 mg, biotina 15,00 mg,  
**Suplemento mineral - níveis de garantia por quilograma de produto: Manganês 120,000 mg, 
Zinco 120,000 mg, Ferro 60,000 mg, Cobre 18,000 mg, Iodo 2,000 mg, Cálcio 9,600 mg,  
***MinAvesQuelatados -Fornece (por kg): Manganês: 50g, Zinco: 40g, Ferro: 30g, Cobre: 6g, 
Iodo: 400mg, Selênio: 180mg, 
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Às 80 semanas foi realizado o ensaio metabólico e as variáveis 

analisadas foram matéria seca, balanço de nitrogênio e cinzas. As excretas 

foram recolhidas duas vezes ao dia (manhã e tarde) durante quatro dias, 

utilizando o método de colheita total de excretas. As excretas foram 

armazenadas congeladas (-10ºC) e o matérial colhido misturado e 

homogeneizado para posterior análise. 

As análises bromatológicas das rações e das excretas foram 

realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Produção 

Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia/UFG de acordo com a 

metodologia proposta por SILVA & QUEIROZ (2002). Os níveis de nitrogênio 

total nas rações experimentais e excretas foram determinadas utilizando-se o 

método de micro-Kjeldahl. A fórmula utilizada para cálculo do balanço de 

nitrogênio (BN)  

BN (g): N Ingerido – N excretado 

 

Ao final do ensaio metabólico uma ave por repetição foi sacrificada 

por deslocamento cervical seguida de afastamento do externo com retiradas 

dos órgãos reprodutivos e realizada a remoção da crista e barbela. Foram 

pesados com balança de precisão o peso do oviduto íntegro sem a presença 

de ovos, os ovários, a gordura abdominal, o fígado, pâncreas, crista, barbela e 

ossos da tíbia e obtido o comprimento do oviduto e instestino. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

médias comparadas pelo teste tukey a 5%, sendo utilizado o Software 

Estatístico R versão 3.1.1. (2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve interação (P>0,05) entre a gravidade específica incial e 

as fontes de microminerais utilizados paa o ensiao metabólico as 80 semanas 

de idade (Tabela 2). Foi observado efeito (P<0,05) para os dados de 

digestibilidade quanto a fonte de mineral utilizada para, o balanço de 

nitrogênio e o coeficiente de metabolizabilidade do nitrogênio com menores 

valores para o tratamento com 100% mineral no forma inorgânica. 

Os minerais-traço possuem papel importante no auxílio da 
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integridade do trato digestivo favorecendo a melhor absorção de nutrientes. 

Conjuntamente com este fato o complexo mineral orgânico estudado é ligado 

a aminoácidos o que pode explicar a melhora no balanço e coeficiente de 

metabolizabilidade do nitrogênio observado ao se utilizar a suplementação de 

minerais quelatados na dieta das aves. 

 

TABELA 2 - Ensaio metabólico de poedeiras comerciais as 80 semanas de 

idade com qualidade de casca inicial inferior e superior 

alimentadas com diferentes fontes de microminerais 

 
Balanço de 

Nitrogênio (g) 

Coeficiente de 
Metabolização da 

MS (%) 

Coeficiente de 
Metabolização do N 

(%) 

1,075 11,31 67,52 31,44 
1,085 9,37 65,73 26,70 

 Micromineral 

Inorgânico 7,16B 66,77 22,77B 
Quelato 11,05A 65,34 30,11AB 
50% In./Quel.* 12,81A 67,77 34,32A 

 Valor de P 

Peso 0,134 0,265 0,157 
Mineral 0,004 0,455 0,027 
PesoxMineral 0,935 0,803 0,630 
CV(%) 29,35 5,71 27,09 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem significativamente 
pelo teste de Tukey (5%).  
*50% In,/Quel,= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado  

 

Houve efeito (P<0,05) entre as fontes de minerais para o peso da 

crista da necropsia realizado ao final dos ciclos de postura (Tabela 3), com 

maiores pesos quando utilizado 100% de micromineral quelatado. MEDEIROS 

(2010) não encontrou diferenças no peso do oviduto das aves suplementadas 

com uma combinação de selênio, zinco e manganês na forma orgânica, porém 

observou melhoria do epitélio das estruturas sugerindo melhor integridade dos 

orgãos. 

Houve interação (P<0,05) entre a gravidade específica inicial e as 

fontes de microminerais utilizados para o peso da gordura abdominal e do 

ovário as 80 semanas de idade (Tabela 4). Foi observado menor deposição 

de gordura abdominal para as aves com qualidade de casca inicial superior 

(1,095) quando se utilizou a fonte de 100% de micromineral inorgânico, no 
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entanto, na associação entres as duas fontes houve a inversão dos dados. 

Para as aves com qualidade inferior (1,075) foi observado o menor peso de 

ovário quando utilizou-se 100% de micromineral quelatado. Avaliando em 

linha,  a qualidade de casca superior (1,095)  favoreceu a deposição de 

gordura  e a gravidade inicial dos ovos inferior (1,075) favoreveu o peso do 

ovário quando alimentadas com a associação entres as fontes.  

 

Tabela 3 - Valores obtidos á necropsia de galinhas poedeiras com diferentes 

qualidades de casca inicial alimentadas com três fontes de 

mineral as 80 semanas de idade 

  Peso Relativo (%) 

  Fígado Gordura 
Abdominal 

Intestino  Crista Barbela Ovário 

1,075   2,41 1,64 4,26 1,47 0,11 2,86 
1,095  2,36 1,76 4,13 1,57 0,09 3,13 

   

Inorgânico  2,39 1,33 4,43 1,41AB 0,10 2,93 
Quelatado  2,52 1,33 4,05 1,84A 0,12 2,79 
50% In./Quel.* 2,26 2,45 4,10 1,31B 0,08 3,27 

   

Gravidade  0,773 0,712 0,552 0,560 0,371 0,099 
Micromineral  0,585 0,018 0,337 0,035 0,108 0,060 
Gravx Min  0,910 0,001 0,630 0,062 0,958 0,003 
CV(%)  20,71 47,66 12,83 26,25 35,30 12,92 

  Peso (%) Comp. 
(cm) 

        
  Ovário Magno Istmo Útero Tíbia Oviduto 
1,075   4,46 2,45 0,47 1,54 1,36 53,87 
1,095  4,31 2,35 0,39 1,57 1,31 55,12 

  Micromineral 

Inorgânico  4,72 2,67 0,42 1,63 1,38 55,31 
Quelatado  4,36 2,42 0,46 1,48 1,36 55,12 
50% In./Quel.* 4,09 2,11 0,42 1,57 1,26 53,06 

  Valor de P 

Gravidade  0,516 0,547 0,413 0,682 0,465 0,591 
Micromineral  0,093 0,540 0,374 0,279 0,270 0,678 
Gravx Min  0,747 0,571 0,557 0,203 0,097 0,715 
CV(%)  12,28 16,63 16,43 11,97 12,09 10,28 
Médias de tratamentos seguidas por letras distintas (nas colunas) diferem significativamente 
pelo teste de Tukey (5%).  

*50% In./Quel.= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado. 

 

TALLMAN & TAYLOR (2003) encontraram relação do micromineral 
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zinco com o aumento da obesidade em ratos adultos quando comparado com 

ratos jovens e sugeriram a participação do zinco na deposição de tecido 

adiposo quando o animal está em fase de estocagem de energia. NAMAZU et 

al. (2008) observaram efeito do zinco orgânico no aproveitamento da energia 

ingerida em frangos de corte da mesma linhagem e sexo. Ao avaliar esses 

resultados pode-se explicar a maior deposição de gordura abdominal das 

aves recebendo a associação entre as duas fontes de microminerais, pois o 

excesso de zinco disponível nesta dieta pode ter favorecido um maior 

aproveitamento da energia da ração e influenciado uma maior deposição de 

gordura em aves com idade avançada, sendo que o requerimento de energia 

para construção de musculo e crescimento está diminuido.  

 

Tabela 4 – Desdobramento da interação peso da gordura abdominal e ovário 

com 80 semanas de idade recebendo as rações experimentais  

 100% Inorgânico 100% Quelatado *50% In./Quel.  
 Gordura Abdominal (g) 

1,075 1,99Aa 1,52Aa 1,41Ba 
1,095 0,66Bb 1,15Ab 3,48Aa 

 Ovário (g) 

1,075 2,74Ab 2,30Bb 3,54Aa 
1,095 3,12Aa 3,28Aa 3,01Aa 
Letras minúsculas diferentes nas colunas (micromineral) ou maiúsculas nas linhas 
(peso inicial) indicam diferença estatística significativa (Tukey, 5%). 
*50% In./Quel.= 50% micro-mineral inorgânico e 50% micro-mineral quelatado. 

Da mesma forma, o maior aproveitamento da energia ingerida 

encontrada por NAMAZU et. al., (2008) pode ter influenciado na deposição de 

ácidos graxos para formação e desenvolvimento do ovário. MEDEIROS, 

(2010) não encontrou diferenças quanto ao peso do ovário na suplementação 

de aves poedeiras com 42 semanas de idade com zinco, selênio e manganês 

na forma quelatada.  

CONCLUSÃO 

Minerais-traço complexados a aminoácidos incrementam a 

digestibilidade de aves em idades avançadas quanto ao balanço e coeficiente 

de metabolizabilidade do nitrogênio o que sugere melhor absorção dos 

aminoácidos.  A associação entre as fontes minerais favorece a maior 

deposição de gordura abdominal pela ave.  
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CAPITULO 6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O peso da ave de reposição possui forte influencia no desempenho 

e na formação da galinha de postura. Aves com pesos médios diferentes no 

inicio da fase de recria apresentam diferenças no desempenho, onde frangas 

com peso acima da média esperada possuem melhores resultados de 

desempenho e maior precocidade de postura.  

A utilização de micromineais na forma quelatada não favorecem o 

desenvolvimento da franga de postura com resultados semelhantes ao uso na 

forma inorgânica. O uso de apenas 50% de microminerais na forma quelatada 

não diferem do uso de microminerais inorgânicos, contribuindo para a a 

redução dos níveis de minerais na dieta e consequente menor excreção dos 

mesmo no ambiente sem comprometer o desenvolvimento das aves.  

Porém a redução dos níveis de microminerais para 50% na fase de 

recria com o uso de minerais quelatados, prejudica a qualidade da casca dos 

ovos produzidos na fase de postura. Os mecanismos relacionados à nutrição 

e ao manejo utilizados no sentido de promover a recuperação da franga nesta 

fase deve ser continuamente estudado, a fim de evitar o atraso do início de 

produção e o comprometimento da conformação corporal da ave na fase de 

fase de postura. 

Aves poedeiras em idades avançadas que produzem ovos com 

qualidade de casca inferior tem a qualidade dos seus ovos comprometidos 

até o final da fase de postura, portanto maneiras alternativas de controle da 

qualidade de ovos de aves velhas devem ser estudadas, diminuindo a perda 

de ovos quebrado e trincados e prejuízos aos produtores.  

O uso de microminerais quelatados pode ser uma alternativa de 

suplementação para aves de postura tanto na fase de recria quanto em 

galinhas velhas, pois, de forma geral, não compromete o desempenho e 

qualidade de ovos das aves apesar de não ser verificado melhoras 

significativas que comprovem a sua maior biodispobilidade. O custo da 

utilização dos minerais deve ser observado no momento da escolha da fonte 

utilizada. Hoje a fonte de microminerais quelatados apresentam um custo 

consideravelmente maior em comparação com a fonte inorgânica e em 

função da baixa influência na melhoria do desempenho e qualidade de ovos 
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produzidos tanto em frangas de reposição quanto em aves velhas, pode não 

se tornar viável.  

Informações como a concentração de microminerais nas excretas 

e sua taxa de retenção nos ossos e ovos devem ser estudadas e com isso 

verificar com mais precisão a possivel biodisponibilidade dessa fonte de 

minera
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