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RESUMO 

 

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

calcário e do uso da luz artificial para poedeiras comerciais no segundo ciclo de postura. 

Foram utilizadas 240 poedeiras Hisex White com 82 semanas de idade, distribuídas em 

um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 2, resultando em 10 

tratamentos com 4 repetições de 6 aves. Os fatores estudados foram 5 granulometrias 

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

ao fino e 2 tipos de iluminação, com e sem luz artificial. A granulometria do calcário e a 

luz não influenciaram o desempenho e qualidade dos ovos. Entretanto, observaram-se 

mudanças no horário de alimentação das aves ao longo do dia em resposta ao programa 

de luz. No tocante a qualidade óssea, observou-se que a densidade e matéria mineral da 

tíbia não foram influenciadas pelos tratamentos, entretanto, houve efeito quadrático da 

granulometria do calcário sobre a deformidade e a resistência óssea, obtendo-se pontos 

de máxima inclusão de 63% e 59% de calcário grosso, respectivamente. Conclui-se que, 

embora o programa de luz possa modificar o comportamento da ingestão de ração ao 

longo do dia, o uso de luz artificial e a granulometria do calcário não influência o 

desempenho e a qualidade dos ovos de poedeiras no segundo ciclo de produção, criadas 

a uma latitude 3°43’02” sul e 38°32’35” de longitude oeste. Entretanto, o uso de 

calcário com maior granulometria se justifica para manter a qualidade óssea dessas 

aves. 

 

Palavras chave: cálcio, casca dos ovos, iluminação, nutrição, resistência óssea 



 

ABSTRACT 

 

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

the use of artificial light for laying hens in the second laying cycle. It was used 240 

Hisex White laying hens with 82 weeks of age in a completely randomized design in a 5 

x 2 factorial arrangement, resulting in 10 treatments with 4 replicates of 6 birds. The 

variables were the five particle sizes obtained by increasing the proportion of thick 

limestone (0, 25, 50, 75 and 100%) compared thin limestone and two types of lighting, 

with and without artificial light. The particle size of limestone and the light did not 

affect the performance and egg quality. However, there were changes in the schedule of 

the birds feeding throughout the day in response to the lighting program. With respect to 

bone quality, it was observed that the density and mineral content of the tibia were not 

affected by the treatments, however, there was a quadratic effect of particle size of 

limestone on the deformity and bone strength, obtaining maximum inclusion points with 

63% 59% of thick limestone, respectively. It is concluded that, although the lighting 

program may modify the behavior of intake throughout the day, the use of artificial light 

and the particle size of limestone does not influence the performance and egg quality of 

laying hens in the second production cycle, created at latitude 3°43’02” South and 

38°32’35” west longitude. However, the use of limestone with higher granulate size is 

justified to maintain bone quality of these birds. 

 

Keywords: calcium, eggshell, lighting, nutrition, bone strength 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na atual conjuntura da avicultura para produção de ovos muita atenção tem 

sido dada aos diversos fatores relacionados à qualidade da casca dos ovos, durante todo 

o ciclo de produção, e à qualidade óssea das galinhas ao final de sua vida produtiva. 

Dessa forma, considerando a importância do cálcio (Ca) na formação da casca dos ovos 

e no metabolismo ósseo, alguns pesquisadores (Jardim Filho et al., 2005a e 2005b; Ito et 

al., 2006; Murata et al., 2009; Saunders-Blades et al., 2009; Araújo et al., 2011) 

relataram a importância de estudos para avaliar a influência das fontes de cálcio, bem 

como de suas características físicas e químicas, visando a melhoria da qualidade da 

casca dos ovos e do sistema ósseo das poedeiras. 

Segundo Araújo et al. (2011) as diferenças no tamanho da partícula da fonte 

de cálcio pode influenciar diretamente na disponibilidade desse mineral e na habilidade 

da ave para ajustar o consumo para atender as suas exigências. Assim, a justificativa 

para o uso de fonte de cálcio com partículas de maior granulometria na ração de 

poedeiras está relacionada à maior disponibilidade de cálcio da dieta no período 

noturno, coincidindo, com a formação da casca do ovo. Isso ocorre porque as partículas 

do calcário com maior diâmetro passam mais tempo retidas na moela e, assim, serão 

dissolvidas mais lentamente que as partículas finas, contribuindo para que as aves 

tenham uma reserva estratégica de cálcio para ser usada no momento em que o ovo está 

sendo formado na glândula da casca, reduzindo a demanda de cálcio do osso (Leeson & 

Summers, 1997). 

Com o avançar da idade das poedeiras a qualidade da casca dos ovos 

decresce devido a fatores como menor retenção de cálcio e também devido ao aumento 

no peso do ovo sem aumento proporcional no peso da casca (Murata et al. 2009). 

Também em função da menor retenção do cálcio com a idade, normalmente, as 

poedeiras apresentam uma fragilidade óssea ao final do ciclo produtivo associada a uma 

maior intensidade de reabsorção óssea durante a fase de postura (Whitehead, 2004). 

Almeida Paz et al. (2009) relataram que independente do nível de cálcio da ração, as 

poedeiras mobilizam minerais dos ossos para a formação da casca dos ovos, havendo 

redução da qualidade óssea com o avanço da idade das aves.  Dessa forma, o 

fornecimento de calcário com granulometria mais grossa poderá beneficiar as aves com 
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o avanço da idade, pois estas terão esse mineral disponível no lúmen intestinal por um 

maior período de tempo, podendo absorvê-lo e utilizar para a formação da casca, 

diminuindo a demanda de cálcio ósseo (Fleming et al., 1998; Saunders-Blades et al., 

2009). 

Quanto ao uso da iluminação artificial para poedeiras, Freitas et al. (2005) 

relataram que essa prática de manejo tem como objetivo prolongar o comprimento do 

dia, possibilitando o fornecimento de um regime luminoso apropriado para as poedeiras, 

obtendo efeitos, como a possibilidade de antecipar ou retardar o início da postura, 

influenciar na taxa de produção, melhorar a qualidade da casca dos ovos, otimizar o 

tamanho dos ovos e maximizar a eficiência alimentar das poedeiras. 

Diante do exposto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar os efeitos 

da granulometria do calcário e do uso da luz artificial para poedeiras comerciais no 

segundo ciclo de postura. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Estudos feitos por Kussakawa et al. (1998) destacaram a importância da 

qualidade da casca na avicultura industrial quanto a saúde alimentar dos consumidores, 

pois ovos com casca de baixa qualidade representam um potencial risco de 

contaminação por bactérias. 

As cascas dos ovos atuam como uma embalagem natural do conteúdo 

interno e como proteção do embrião, devendo ser, suficientemente, resistentes para que 

não sofram avarias durante os impactos da postura, coleta, classificação e transporte até 

alcançar o consumidor final (Pelícia et al., 2007). 

Aproximadamente 13,7% dos ovos produzidos por poedeiras comerciais são 

perdidos decorrentes de alterações na qualidade da casca (Hester, 1999). Nesse 

contexto, os estudos dos fatores que afetam a qualidade da casca de ovos são muito 

importantes para os produtores de ovos, devido às significativas perdas financeiras que 

podem ocorrer com a produção de ovos com má qualidade de casca. 

 

2.1 Alterações físicas e fisiológicas com a muda forçada 

 

Em poedeiras, a muda forçada tem por objetivo promover rejuvenescimento 

da ave fazendo com que a mesma perca até 30% de seu peso corporal, retornando ao 

peso de uma franga em início de produção. Simultaneamente, objetiva-se uma pausa na 

produção de ovos, promovendo descanso no aparelho reprodutivo e sua regeneração, 

preparando-o para que a ave possa retornar a um novo ciclo produtivo (Garcia, 2004). A 

privação de alimento tem sido o método mais comumente utilizado para indução da 

muda, devido ao seu baixo custo e elevada eficiência (Rodrigues et al., 1995). 

Segundo Garcia (2005), a produção no segundo ciclo de postura é de 7 a 

10% menor que a do primeiro ciclo e ainda quanto mais jovem o lote sofrer muda, mais 

cedo reinicia a postura e atinge melhores níveis de produção. Preferencialmente deve-se 

realizar a muda por volta das 70 semanas de idade do lote. 

A regressão do trato reprodutivo é desencadeada por mecanismos 

hormonais, ocorrendo a inibição da produção de hormônio liberador de gonadotrofina 

(GnRH) pelo hipotálamo, causando uma redução na secreção do hormônio luteinizante 

(LH) e hormônio folículo estimulante (FSH), fazendo com que haja uma parada no 
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crescimento e desenvolvimento folicular e diminuição da secreção de estrogênio 

responsável pela manutenção do oviduto. Dessa forma, os folículos em maturação 

hierárquica sofrem atresia e o seu conteúdo é reabsorvido, resultando num menor peso 

dos ovários. Além da diminuição da secreção de LH e estrogênio, os níveis de estradiol 

e progesterona reduzem e os de tiroxina aumentam. A perda das penas pode ser um dos 

fatores que influência o aumento do nível de tiroxina, uma vez que a tiroxina é 

responsável por estimular o crescimento de novas penas. Os níveis elevados de tiroxina, 

também, podem ser os responsáveis pela ausência de respostas das aves à 

fotoestimulação durante esse período (Macari & Mendes, 2005).   

De acordo com Garcia (2004), o mecanismo neuroendócrino da muda pode 

ser iniciado quando se rompe o equilíbrio hormonal que possibilita a postura ou ainda 

quando se produz uma alteração deste equilíbrio como consequência de fatores de 

estresse proporcionados, por exemplo, pela redução do fotoperíodo, jejum, alimentação 

inadequada, etc. Esse tipo de ação dá lugar a uma nova situação que conduz a vários 

fenômenos como: o aumento da atividade da tireoide; aumento da atividade das 

glândulas adrenais; redução da atividade sexual e parada da postura; atresia das 

características sexuais secundárias; atrofia do intestino; queda das plumas; formação de 

novas plumas; regeneração do aparelho reprodutivo. 

O hipotálamo, quando afetado por uma situação de estresse, passa a liberar 

de forma expressiva fatores liberadores de hormônios corticotróficos (ACTHRF) e 

tireotróficos (TSHRF), respectivamente. A hipófise sobre ação destes hormônios passa 

então a secretar hormônio corticotrófico (ACTH) e hormônio tireotrófico (TSH). A 

elevação dos níveis sanguíneos destes hormônios dá lugar à hipertrofia com hiperfunção 

das glândulas adrenais e da tireoide, o que leva a ruptura do equilíbrio dos hormônios 

gonadotróficos. A ativação da tireoide provoca aumento inicial no nível de tiroxina e a 

seguir diminuição do seu nível, voltando a aumentar seu nível até alcançar nível 

máximo no final do período de muda. Parece que a ação da tireoide é determinante no 

processo, uma vez que em galinhas tireoidectomizadas, ocorre inibição da muda e 

redução do crescimento das plumas (Garcia, 2004). 

Além disso, ocorre também aumento do nível de triiodotironina, com maior 

nível no início da muda. O nível deste hormônio varia de acordo com o método de muda 

empregado, e sua elevação está relacionada ao aumento do metabolismo basal, elevação 
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da temperatura corporal e do fluxo sanguíneo. Este aumento do metabolismo é 

necessário para que se produza a queda das plumas. Ainda não está totalmente claro o 

papel dos hormônios na troca da plumagem, mas tanto a tiroxina como a triiodotironina 

têm papéis importantes no processo. Parece também que a relação entre os hormônios 

da tireoide e os estrógenos tem uma importância inicial para indução da estimulação de 

formação de novas papilas de penas (Garcia, 2004). 

A hiperfunção das glândulas adrenais leva ao aumento do nível de 

corticoides, e este aumento parece estar ligado ao aparecimento da atrofia gonadal e 

como consequência, ocorre supressão da postura e regressão do ovário e oviduto. O 

aumento do nível de ACTH leva a redução da liberação de gonadotrofinas FSH e LH. O 

jejum também exerce efeito aditivo sobre a redução dos níveis de LH, de progesterona e 

estradiol circulantes. O FSH tem elevada influência no processo de maturação folicular 

ovariana e estimula a secreção de estrógenos pelo epitélio folicular e o hormônio 

luteinizante LH facilita à deiscência folicular a ovulação. A modificação nos níveis 

desses hormônios, e a ruptura do seu equilíbrio no sangue, conduz a atrofia do oviduto e 

posteriormente do ovário, com necrose e ruptura dos folículos próximos à maturação e 

reabsorção do restante e, portanto, supressão da postura. Paralelamente, a menor 

produção de estrógenos dá lugar à elevação do nível de hemoglobinas e redução dos 

níveis de cálcio e fósforo no sangue (Garcia, 2004). 

A causa ou conjunto de causas responsáveis pela queda das plumas que 

acompanha a supressão da postura são pouco conhecidos. A prolactina desempenha 

papel fundamental, originando o edema dos folículos epiteliais causador da perda de 

penas. É possível que a triiodotironina também participe deste processo. A muda se 

completa com a formação de novas plumas e regeneração do ovário, oviduto e 

intestinos. No aparelho genital regenerado amadurecem novos folículos e se secreta a 

progesterona, a qual estimula as papilas plumíferas, contribuindo de forma decisiva para 

formação da plumagem. Neste processo pode haver a participação da prolactina com 

uma ação dupla e contraposta antes e depois da parada da atividade das gônadas 

(Garcia, 2004). 

Com o término do período de indução a muda, as aves voltam a receber uma 

ração balanceada, que ajudará na recuperação fisiológica e no equilíbrio hormonal pós 
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muda, principalmente, na secreção dos hormônios sexuais pelos ovários e na reativação 

do oviduto (Bertechini & Geraldo, 2005). 

 

2.2 Fatores que influenciam a formação e a qualidade da casca 

 

A qualidade da casca dos ovos pode ser influenciada por fatores de manejo, 

genéticos, ambientais, nutricionais, patológicos e fisiológicos como a idade da galinha, 

e, ainda, pela nutrição (Faria, 1996).  

Em relação aos fatores fisiológicos, observa-se que as aves, no início de 

postura, experimentam o grande desafio de alcançar ao mesmo tempo a maturidade 

física e o pico de produção de ovos, sendo que o mesmo deverá ser mantido por várias 

semanas. Esses dois eventos fisiológicos ocorrem no momento em que o consumo de 

ração é relativamente baixo. Assim sendo, um aporte nutricional adequado é necessário 

para assegurar a longevidade da produção e da qualidade dos ovos, uma vez que a 

qualidade da casca é essencial para comercialização do ovo (Rodrigues et al., 2005). 

Com o avançar da idade das poedeiras a qualidade da casca dos ovos 

decresce devido a menor retenção de Ca
2+

 e redução nos níveis de 1α-hidroxilase 

(Adams & Bell, 1998). Assim, aves jovens possuem retenção de aproximandamente 

60%, enquanto que nas mais velhas, apenas 40% do cálcio é absorvido (Keshavarz & 

Nakajima, 1993). Além disso, a medida que a poedeira envelhece, ocorre um aumento 

proporcional no tamanho do ovo de até 20% sem aumento porporcional no peso da 

casca (Miles, 2000) determinando a queda na qualidade da mesma. De acordo com Al-

Batshan et al. (1994) aves com 57 semanas de idade apresentam redução de 9,79% na 

espessura da casca do ovo em relação às aves com 22 semanas de idade. 

Além da idade da ave, altas temperaturas associadas a umidade elevada 

podem causar alterações no equilíbrio ácido-base das aves e consequentemente 

prejudicar a formação do ovo e sua qualidade. Nesta situação, a exaustão do CO2 

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

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

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

concetração de cálcio no sangue (Franco & Sakamoto, 2007). O estresse por calor reduz 

o consumo de cálcio e a conversão da vitamina D em sua forma metabolicamente ativa, 
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a 1,25 (OH)2 D3, que é vitamina D3 essencial para a absorção e a utilização de cálcio. 

De fato, a exigência de cálcio para poedeiras aumenta com altas temperaturas 

ambientais (Plavnik, 2003). 

Além disso, a genética é um fator importante para a qualidade da casca do 

ovo, visto que linhagens diferentes de galinhas poedeiras apresentam capacidades 

distintas de transporte de nutrientes para os ovos, bem como certas particularidades 

como a cor da casca. Quanto à composição nutricional dos ovos, a mesma sofre grande 

influencia da nutrição da ave, contudo a cor da casca é dependente exclusivamente da 

genética (Franco & Sakamoto, 2007). 

Dentre os fatores nutricionais, o fornecimento de rações com elevados 

níveis de nutrientes, pelo menos uma semana antes do início da postura, é uma prática 

indicada para evitar que as aves no início da fase de produção não entrem em balanço 

negativo, principalmente no que se refere ao cálcio, o qual pode ocorrer no momento em 

que se inicia a formação da casca do ovo. Na fase de pré-postura, rações deficientes em 

cálcio leva a diminuição da qualidade da casca dos ovos na fase de produção. Para que o 

cálcio seja eficientemente utilizado pelas aves, é necessária a presença da vitamina D 

em quantidade adequada, e a deficiência desta causa raquitismo, diminuição no 

crescimento, hipocalcemia, entre outros eventos (Rodrigues et al., 2005). 

Segundo Gonzales (1999), as aves são naturalmente predispostas a 

apresentarem acidose metabólica no período de rápido crescimento do tecido ósseo ou 

durante a calcificação da casca, por remover Ca e acrescentar H
+
 à corrente sanguínea. 

Cerca de 40% do tamponamento da acidez metabólica ocorre no osso, com a liberação 

de Na  e K  em troca do excesso de H
+
, iniciada quando há uma queda da concentração 

plasmática do íon bicarbonato (HCO3)
-
, o principal tampão do sangue. É compreensível, 

que se reforce os sistemas naturais de tamponamento da acidez fisiológica, oferecendo 

às aves uma dieta balanceada em eletrólitos, principalmente Na
+
 e K

+
, elementos com 

efeito alcalinizante nos fluídos corporais e o Cl
-
, acidificante. 

Sendo o cálcio o principal elemento que compõe a casca do ovo, a fonte e os 

níveis deste mineral provenientes da ração, podem afetar a qualidade da casca do ovo, 

pois a casca do ovo é constituída na sua quase totalidade por carbonato de cálcio. Para 

que ocorra a formação da casca no útero, é necessário haver disponibilidade de Ca
2+

 no 

sangue, pois os níveis desse mineral varia conforme o equilíbrio fisiológico da ave e da 
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disponibilidade do mesmo na dieta. Os mecanismos mais conhecidos que podem 

influenciar a disponibilidade do cálcio no sangue são absorção intestinal, 

osteoformação, mobilização do cálcio ósseo e a excreção renal e intestinal (Ito, 1998). O 

principal mineral a ser considerado na alimentação das poedeiras é o cálcio (Ca), 

seguido do fósforo (P) e do delicado balanço de eletrólitos para a manutenção da 

homeostasia desses minerais (Polone, 2007). 

As fontes e as características físico-químicas do cálcio possuem variações 

quanto à granulometria da partícula e ao nível de solubilidade, por isso, têm sido 

estudadas para melhorar a qualidade da casca dos ovos e o sistema ósseo de poedeiras 

modernas (Bertechini & Fassani, 2001). Estas variações tronam-se impressindíveis para 

então atender as necessidades fisiológicas das aves. O uso indevido dessas fontes pode 

acarretar prejuízos ao sistema esquelético das galinhas, influenciando perdas na 

qualidade da casca dos ovos e redução do período produtivo da poedeira (Jardim Filho 

et al., 2005b). A deficiência de cálcio nas rações das poedeiras durante a fase de 

produção, pode acarretar uma série de consequências como anorexia, ovos com casca 

fina, osteoporose, tetania e raquitismo (Dell’Lsola & Baião, 2001). 

Nesse sentido, o tamanho da partícula da fonte de cálcio é muito importante, 

pois se o calcário for muito fino, o cálcio passa na moela rapidamente, não ficando 

disponível no momento em que a ave está formando a casca do ovo (Zhang & Coon, 

1997). Como a formação da casca, usualmente, ocorre durante à noite, quando as aves 

não estão comendo, a vantagem do uso de partículas maiores é a passagem mais lenta 

no trato gastroentérico ficando mais tempo retidas na moela e sendo lentamente 

absorvidas, diponibilizando o cálcio necessário para formação da casca e 

consequentemente levando a menor mobilização do cálcio ósseo pela ave (Café & 

Jardim Filho, 2003). 

Durante o período em que não há formação da casca, uma parte do P é 

dirigida para a deposição na gema do ovo e outra parte se combina com Ca para ser 

depositado no osso. No período de calcificação, o Ca a ser depositado na casca tem duas 

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

aumentando significativamente o nível desse mineral na corrente sangüínea, o qual é 

mais do que suficiente para suprir as necessidades metabólicas da ave, e para a 

deposição na gema do ovo. Esse excesso de P prejudica a liberação de Ca do osso e a 
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adequada mineralização da casca. Então, do ponto de vista fisiológico, durante o 

período de calcificação da casca do ovo a melhor dieta seria aquela com baixo nível de 

P, sendo nesse no entanto, impossível fornecer dois tipos de dieta em um mesmo dia 

para os planteis comerciais de poedeiras (Franco & Sakamoto, 2007). 

 

2.3 Influência da luz na produção de ovos e qualidade óssea de poedeiras comerciais 

 

O início da atividade dos hormônios reprodutivos das aves está relacionado 

à luz e ocorre com a percepção do comprimento do fotoperíodo através da energia da 

luz, a qual atravessa os ossos do crânio, estimulando os fotorreceptores específicos no 

hipotálamo das aves (Buxadé, 1995, Rico, 2000; Sesti, 2003), sendo este meio o mais 

importante (Buxadé, 1995). A percepção comprimento do fotoperíodo também ocorre 

através da retina. 

Segundo Grieve (2004), em estado selvagem, as aves iniciam o ciclo 

reprodutivo quando o número de horas de luz durante o dia está aumentando 

(primavera). O aumento da luz estimula o cérebro para a produção dos hormônios 

envolvidos no desenvolvimento do ovário, no crescimento dos folículos ovulatórios e na 

ovulação. O oposto desta situação ocorre quando o número de horas de luz começa a 

diminuir (outono). Sob luz natural, as aves domésticas iniciam a postura após o solstício 

de inverno, apresentando pico de postura no início da primavera, passando a reduzir 

antes do equinócio do outono e obtendo os menores índices de postura ao final do 

outono e durante o inverno (Rutz et al., 2000). 

Segundo Campos (1993), o ovário das galinhas, em estado imaturo, 

apresenta aproximadamente 12.000 óvulos, dos quais em condições normais, apenas 

2,5%, potencialmente, podem se tornar maduros, e por consequência, ovular. Esta 

capacidade de ovulação obedece a uma hierarquia folicular denominada de ciclo ou 

sequência de ovulação, condicionada ao tamanho do folículo para a liberação do óvulo. 

Este fenômeno da ovulação está na dependência de um mecanismo endógeno 

estreitamente relacionado com o ambiente. Tal sincronização, denominada de ritmo 

circadiano ou oscilatório permite a repetição da ovulação periodicamente no decorrer do 

período produtivo da ave. 
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O relógio circadiano da ave é ajustado para zero à primeira captação da luz 

natural ou artificial, depois de um período de escuro, de modo que a fase fotossensível 

ocorra cerca de 11 horas após o estímulo inicial e terminando cerca de 2 a 3 horas 

depois. Desse modo, períodos de luz relativamente curtos não atingem a fase 

fotossensível e, conseqüentemente, não estimulam a secreção de LH. Períodos de luz 

mais longos iluminam a fase fotossensível, permitindo a secreção de LH (Campos, 

2000). 

Em termos de mecanismo endógeno, o eixo hipotálamo-hipófise-ovário, 

estimulado por fatores exógenos representados pela luz, regem todos os processos 

reprodutivos, ocasionando uma ovulação a cada período de 25-26 horas 

aproximadamente. Esta regência é representada pela sincronização perfeita existente 

entre os diversos hormônios responsáveis pelo processo produtivo, representado por: 

hormônio liberador de hormônio luteinizante (LHRF), produzido no hipotálamo, 

hormônio luteinizante (LH), hormônio folículo estimulante (FSH), estes últimos 

produzidos pela hipófise anterior, e por fim, Estradiol e Progesterona, produzidos pelo 

ovário (Campos, 1993). A percepção da luz pelos receptores induz os neurônios do 

hipotálamo a secretarem os hormônios liberadores de gonadotropinas (GnRH), que são 

transportados para a hipófise. Esta responde ao estímulo produzindo as gonadotropinas: 

hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo estimulante (FSH). Estes hormônios 

são lançados na corrente sanguínea e chegam ao sistema reprodutor, onde, além de 

estimularem o desenvolvimento funcional do ovário e do oviduto, estimulam também a 

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

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

A progesterona exerce um “feed back” positivo sobre o hipotálamo, 

liberando mais GnRH e, conseqüentemente, mais LH, até a ovulação. O controle dos 

níveis de progesterona é feito através dos hormônios sexuais (andrógenos e estrógenos). 

Esse controle ocorre nos folículos durante o amadurecimento até momentos antes da 

ovulação, quando cessa a inibição e as células da granulosa passam a produzir 

progesterona e estimular o hipotálamo (Rico, 2000; Sesti, 2003). Segundo Rutz et al. 

(2000) e Sesti, (2003), este processo ocorre quando o hipotálamo está funcionalmente 

maduro, isto é,  quando é capaz de responder não somente ao estímulo luminoso, como 

também ao processo de controle hormonal por retroalimentação. Quando acontece 
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maturidade do hipotálamo e outros fatores ambientais e fisiológicos não interferem, as 

frangas respondem ao estímulo da luz, atingindo a maturidade sexual e iniciando a 

produção de ovos. 

Para que ocorra a ovulação é necessária a presença de LH e de receptores 

maturos ao nível folicular ao mesmo tempo (Rutz et al., 2000), sendo imprescindível a 

liberação hipofisária de LH para que.ocorram ovulação e uma futura formação do ovo. 

A hierarquia folicular é a responsável direta pela intensidade e persistência da postura, 

portanto qualquer fator que interrompa essa hierarquia irá produzir efeitos deletérios 

sobre a produção de ovos. O controle da hierarquia folicular é feito através das 

gonadotropinas (LH e FSH). A ave inicia a produção de LH aproximadamente às 15 

semanas de idade, atingindo a concentração máxima a partir da 19ª semana de idade. 

Tal fato sugere que a ação estimulante da luz seja após a 20ª semana de idade da ave, 

quando esta já atingiu a maturidade sexual. Mais tarde, quando a ave vai diminuindo a 

sua capacidade de produção, a concentração destes hormônios vai reduzindo, 

coincidindo com a queda gradativa da produção (Campos, 1993). 

A frequência da ovulação ocorre basicamente determinada por dois fatores: 

1) a velocidade de maturação do maior folículo dentro da hierarquia e, 2) pelo 

fotoperíodo ou exposição da ave a certa quantidade de luz natural e artificial, capaz de 

estimular o eixo hipotálamo-hipófise-ovário. O primeiro é uma característica genética e 

individual das aves. O segundo é possível modificar, e é o que tentamos fazer com os 

programas de luz utilizados na indústria avícola (Campos, 1993). 

A iluminação artificial para aves reprodutoras e de postura comercial é uma 

importante ferramenta de manejo disponível ao alcance dos produtores avícolas. A luz 

pode influenciar em diversos fatores fisiológicos nas aves, como início da postura 

antecipado ou retardado, aumento na taxa de postura, melhoria na qualidade da casca, 

aumento no tamanho dos ovos e maximiza a eficiência alimentar através do 

comprimento do dia (Etches, 1996). 

Os programas de iluminação utilizados na criação de aves de postura são 

classificados de acordo com o fotoperíodo, em hemerais e ahemerais, sendo que a 

palavra “hemera” vem do grego que significa dia. Os programas hemerais, compostos 

de períodos de 24 horas, são distribuídos em fase clara (fotoperíodo ou fotofase) e fase 
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escura (escotoperíodo ou escotofase). Em instalações abertas, em que é aproveitada da 

luz solar, utilizam-se somente programas hemerais (Campos, 2000). 

Os programas hemerais podem ser classificados em contínuos e 

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

para formar um fotoperíodo longo contínuo, enquanto nos intermitentes há uma 

combinação alternada de períodos de luz (fotofases) com escuros (escotofases). Quando 

programas intermitentes possuem horas de fotofases e escotofases semelhantes, diz-se 

que o programa é simétrico. Quando os tempos das fotofases e escotofases diferem, os 

programas são chamados de assimétricos. Programas hemerais assimétricos têm sido 

utilizados na produção de ovos visando economia de energia elétrica (Rowland, 1985). 

O número de horas de luz natural durante as 24 horas do dia varia ao longo 

do ano, com as mudanças de estação. Assim, quando as aves são criadas em galpões 

totalmente abertos, sua maturidade sexual pode variar com as estações do ano, da 

mesma forma que os níveis de produção após a maturidade sexual. No Brasil, de 21 de 

junho a 21 de dezembro o número de horas de luz do dia cresce e de 21 de dezembro a 

21 de junho, decresce. Com isso, no período de luz crescente o maior número de horas 

de luz natural estimula o aparelho reprodutor, ocorrendo o contrário quando o período 

de luz é decrescente (Freitas, 2005). 

Alem disso, dias curtos não estimulam o aparelho reprodutor e por isso 

reduz a produção de ovos, enquanto, fotoperíodos longos (aquele com período luminoso 

maior que 12 h) estimulam a função sexual de poedeiras e aumentam a produção de 

ovos (Etches, 1996). Dessa forma, o programa de luz é importante não só para o início 

como para a manutenção da produção de ovos (Freitas, 2005). 

No Brasil, as poedeiras comerciais são criadas intensivamente em galpões 

abertos para o melhor aproveitamento da iluminação natural e dos recursos do ambiente.  

Assim, o tempo de suplementação diária de luz artificial é curto, quando comparado 

com os países com clima adverso à zona de conforto das aves e com mudanças 

significativas no comprimento do dia ao longo do ano e, por isso, utilizam instalações 

fechadas (dark-house) na criação de poedeiras comerciais (Freitas, 2005). Nessas 

condições, para reduzir os custos com iluminação tem sido utilizados programas de luz 

intermitentes (Gewehr & Freitas, 2007), visto que, segundo Sauveur (1996) a utilização 
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de programas intermitentes é igualmente efetiva para estimular o aparelho reprodutor 

das aves.  

Em revisão sobre fotoperiodismo e reprodução das aves domésticas Sauveur 

(1996) descreve que o fracionamento da duração do dia com a manutenção de uma noite 

principal permite manter a produtividade. Assim visando reduzir o custo com a 

iluminação, Gewehr et al. (2005) testaram o uso de programas de luz para codornas e  

verificaram semelhante produção de ovos entre codornas criadas em galpões abertos em 

fotoperíodo intermitente com duas fotofases de 30min equidistantes e intercalados a luz 

natural em 15h30min e 8h30min de escuro comparado a um contínuo de 15h30min de 

luz e 8h30min de escuro. 

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

iluminação: intensidade da luz, fonte de luz, frequência, comprimento de onda do pico 

de radiação, comprimento de onda espectral, composição espectral e a distribuição 

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

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

1998). Baseados nessa afirmativa vários trabalhos de pesquisas sobre a influência do 

programa de luz na produção dos ovos. 

Os programas de iluminação utilizados para as aves de postura podem 

influenciar tanto na produção como na qualidade dos ovos (Gewehr & Freitas, 2007). 

Entretanto, conforme relatos apresentados por estes psquisadores, o teste de programas 

de luz em uma região próxima ao eixo do Equador, coordenadas 3º de latitude Sul e 60º 

longitude Oeste, mostrou que o uso de iluminação natural de (+/- 12 h) proporcionou 

desempenho semelhante ao programa com uso de luz artificial para oferecer 16 h de luz 

para as poedeiras, levando os pesquisadores a concluírem que a iluminação natural 

permite manter o desempenho zootécnico de poedeiras comerciais leves em condição 

tropical. 

Freitas et al. (2005) testaram programas de iluminação para poedeiras leves 

com 53 semanas de idade, entre eles, um contínuo com 15h de fotoperído (natural + 

artificial) e outro de luz natural com dias crescentes na região Sudeste e observaram um 

maior consumo de ração para poedeiras submetidas ao programa de luz contínuo em 

relação as aves submetidas á luz natural. Entretanto, as aves submetidas à luz natural 

apresentaram maior produção de ovos. Quanto ao peso dos ovos não houve diferenças 
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significativas, mas a massa de ovos foi maior para as aves submetidas á luz natural. Os 

autores concluíram que a iluminação natural, com luz crescente, permite manter o 

desempenho zootécnico de poedeiras comerciais leves em condição tropical. 

Freitas et al. (2010) testaram programas de iluminação para poedeiras 

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

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

e 13h31min ao final da fase experimental e verificaram que as aves submetidas ao 

programa contínuo tiveram um aumento na produção de ovos e massa nos ovos, quando 

comparado as aves que receberam apenas luz natural. Entretanto, o consumo de ração e 

qualidade dos ovos não variou entre os programas de luz testados. Os autores relataram 

que um programa de iluminação natural diminui o consumo de energia elétrica, 

entretanto diminui a produção de ovos por aves semipesadas. 

Mudanças no comportamento das aves na ingestão de ração em função do 

programa de luz foram relatadas por Gewehr et al. (2005), Gewehr & Freitas (2007) e 

Freitas et al. (2010). Esses pesquisadores relataram que o consumo de ração semelhante 

entre aves expostas a programas de luz com menor duração do período luminoso em 

relação às submetidas a um programa com maior duração poderia ser atribuído a uma 

adaptação das poedeiras que compensariam essa diferença, passando a consumir mais 

ração durante o período de luz, para garantir uma ingestão de nutrientes capaz de 

atender as suas exigências nutricionais. Entretanto, Freitas et al. (2005) relataram menor 

consumo de ração para poedeiras leves submetidas ao uso de luz natural crescente (12 

para 13 horas de luz/dia) em relação aos das aves submetidas a um programa de luz com 

15 horas de luz constante (natural + artificial). 

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

poedeiras os relatos da literatura são escassos.  Silversides et al (2006) avaliaram o 

efeito do início a fotoestimulação sobre a qualidade óssea das aves e verificaram que a 

aplicação do estímulo luminoso mais cedo (18 semanas idade) em relação ao estímulo 

luminoso tardio (20 semanas de idade), promoveu alterações significativas na estrutura 

óssea das poedeira ao longo do ciclo de produção, sem que houvesse diferenças 

significativas na resistência á quebra dos ossos ao final do ciclo de produção (74 

semanas). 
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2.4 A importância da qualidade óssea de poedeiras comerciais 

 

A necessidade de cálcio por parte das poedeiras é muito elevada, 

particularmente durante o período ativo de formação da casca de ovo. O cálcio utilizado 

para este fim é obtido diretamente da dieta e, indiretamente, a partir do osso medular 

através de um processo de reabsorção óssea (Luquetti et al., 2002; Julian, 2005). A 

proporção de cálcio derivados dessas duas fontes variadas de acordo com o período do 

dia, durante a noite, quando as fontes de cálcio da dieta não estiverem disponíveis, as 

aves mobilizam cálcio dos ossos, enquanto que durante o dia, a maioria do cálcio vem 

da dieta. É bem sabido que a maior contribuição de cálcio do esqueleto para a formação 

da casca do ovo piora a qualidade da casca. 

A todo o momento, principalmente durante a formação da casca do ovo, 

ocorre uma liberação de cálcio dos ossos para a corrente sanguínea. O osso medular 

funciona como uma reserva lábil de cálcio, que pode ser mobilizado a qualquer 

momento durante o período de calcificação da casca do ovo, podendo fornecer até 59% 

de cálcio livre para o sangue, sendo 48% desse cálcio utilizado na formação da casca 

(Ito, 1998; Mendonça Júnior, 1993). 

As pesquisas sobre a densidade mineral óssea de aves de interesse 

zootécnico tem mostrado grande importância para o segmento da avicultura, pois o 

emprego dessas técnicas permite fazer um acompanhamento das variações da massa 

óssea com baixo custo e tecnologia moderna, sendo uma ferramenta de auxílio para 

compreensão e melhor avaliação do processo de mineralização óssea dessas aves 

(Louzada, 1997). 

O resultado da deposição de cálcio e fósforo no tecido ósseo é o que 

determina a rigidez do osso. Estes minerais são depositados na forma de hidroxiapatita 

durante o processo de mineralização óssea e perfazem cerca de 70% da composição do 

osso e os 30% restantes são compostos de matéria orgânica, principalmente, colágeno 

(Käledo & Strid, 1988; Field, 1999; Bruno, 2002). 

A densidade mineral óssea é afetada por muitos fatores, como idade, sexo, 

tipo de dieta de produção, e gerenciamento. Medidas ósseas como a resistência a quebra 

do osso, concentração de cinzas no osso, conteúdo mineral ósseo e densidade óssea têm 

sido usadas como indicadores para determinação da qualidade óssea em aves.  
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Um dos fatores mais importantes para medir a qualidade óssea é a densidade 

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

como ferramenta para avaliar a qualidade óssea e pode ser medida usando composição 

mineral óssea, resistência à ruptura do osso, e índice Seedor (Orban et al., 1983; Seedor, 

1995).  

Zhang & Coon (1997) trabalhando com galinhas Leghorn Branca, 

descobriram que a força de ruptura, também chamada de força dos ossos, não é em 

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

Portanto, estas medidas são importantes quando se avalia a qualidade do osso. 

No caso de poedeiras, a densidades minerais ósseas da tíbia e do fêmur são 

influenciadas pela idade (aumentam com a idade), peso e produção de ovos. De acordo 

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

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

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

principal osso fornecer de mineral. De acordo com Julian (2005), o fêmur é o principal 

osso responsável pelo fornecimento de cálcio para a formação da casca do ovo. Quando 

o cálcio da dieta não está disponível, o fêmur destas aves é frágil, poroso e com paredes 

finas. Nesta circunstância, as aves começam a retirar cálcio dos ossos medulares, o que 

podem levar à morte. De acordo com Maggioni (1998), o uso de cálcio ósseo para 

formação da casca ocorre quando o cálcio disponível na dieta não supre a deficiência de 

cálcio das aves levando a uma calcificação incompleta da matriz orgânica produzida. 

Esta deficiência também pode ser devido à falta de cálcio na alimentação.  

Entre os fatores endógenos, a genética não tem sido muito estudada como 

uma influência sobre o desenvolvimento ósseo. Outro aspecto que está relacionado com 

o processo de mineralização óssea e, portanto, com a densidade, é a carga de atividade 

ou a estimulações físicas a que as aves são submetidas. Experimentos foram realizados 

para avaliar a maior demanda da atividade física sobre o tecido ósseo desenvolvimento 

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

criadas em bateria de gaiolas de bateria tinham valores mais baixos de densidade 

mineral, em comparação com aqueles criados sobre a cama, demonstrando que o 

ambiente pode influenciar a qualidade do tecido ósseo. 
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A remoção de cálcio dos ossos pode provocar a osteoporose em poedeiras 

criadas em gaiolas no período de maior produção quando criadas em gaiolas (Vicenzi, 

1996). A osteoporose em poedeiras é definida como uma perda na soma total de 

minerais na estrutura óssea, ocasionando um aumento na fragilidade e susceptibilidade a 

fratura, principalmente da tíbia, (Whitehead & Fleming, 2000). 

A qualidade dos ossos das poedeiras ao início do ciclo de postura tem sido 

considerada fundamental para a qualidade óssea das poedeiras durante toda a fase de 

postura e ao final do ciclo de produção, principalmente, em aves selecionadas para 

elevada produção, pois a maior mobilização de minerais para a formação da casca dos 

ovos pode levar à menor resistência óssea dessas aves em relação às menos produtivas 

(Silversides et al.,2006). 

Conforme Whitehead (2004), as diferenças na qualidade dos ossos podem 

aparecer em diferentes idades, sendo que a maior qualidade ao final do período de 

postura depende de dois fatores que são a maior capacidade de formação óssea na fase 

de crescimento e a menor intensidade de reabsorção óssea durante a fase de postura. 

Almeida Paz et al. (2009) concluíram que as aves mobilizam minerais dos 

ossos para a produção de ovos, independentemente do nível de cálcio na dieta, e que a 

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

Grandes partículas de cálcio mostra ter efeito positivo sobre a qualidade óssea de 

poedeiras (Fleming et al., 1998). 

 

2.5 Uso de fontes de cálcio com diferentes granulometrias na alimentação de 

poedeiras 

  

Em função da elevada exigência nutricional de cálcio por parte das aves de 

postura, a suplementação deste mineral, principalmente realizada sob a forma de 

calcário calcítico, pode refletir sobre a produção e qualidade dos ovos. Assim, 

granulometrias distintas de cálcio em forma de calcário vem sendo utilizadas em rações 

para a verificação da disponibilidade deste mineral no organismo das aves, pois, uma 

granulometria muito pequena é rapidamente digerida, necessitando da retirada de cálcio 

dos ossos para deposição na casca, no intuito de atender as necessidades fisiológicas das 

aves. Segundo Miles (1993); Leeson & Summers (1997) e Scheideler, (1998) as 
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partículas devem ser grandes o suficiente para ficarem retida na moela das poedeiras por 

um tempo que permita a liberação e a absorção de cálcio durante todo o processo de 

formação da casca do ovo. Rao & Roland (1992) concluíram que partículas com 

tamanho de 3 mm são retidas na moela, na qual cerca de 1/3 a 1/2 da fonte de cálcio 

com partículas maiores que 1 mm devem estar presentes na dieta para que ocorra a 

retenção na moela. 

Geraldo et al. (2004) concluíram que nível de cálcio de 0,93% e o calcário 

na granulometria fina (0,135 mm) mostraram-se ideais para um bom desenvolvimento 

corporal, ósseo e do trato digestório de frangas de reposição na fase de cria (3 a 5 

semanas de idade). Araújo et al. (2011) verificaram que o consumo de ração 

melhoraram com o aumento na granulometria do calcário de 0,60 para 1,00 mm. 

A quantidade de suplementação de cálcio solubilizado pela poedeira pode 

ser influenciada pela quantidade de cálcio consumido e tamanho da partícula da fonte de 

cálcio (Roland, 1986), sendo que o status do cálcio na ave, também, influencia na 

solubilidade e retenção do mesmo. Cheng & Coon (1990) relataram que a substituição 

de farinha de casca de ostra por calcário de igual tamanho de partícula não apresentaram 

nenhum efeito benéfico sobre a qualidade da casca dos ovos e partículas maiores da 

fonte de cálcio têm um impacto positivo sobre a qualidade da casca. Rao & Roland 

(1992) indicaram um tamanho médio de 1,01 mm das partículas de calcário, como 

sendo o tamanho mínimo exigido para maior retenção na moela de aves de segundo 

ciclo de produção.  

As partículas da fonte de cálcio para poedeiras devem ser grandes o 

suficiente para que a liberação e absorção de cálcio durem durante todo o processo de 

formação da casca do ovo (Scheideler, 1998). 

Ribeiro et al. (2009), avaliando dois níveis de cálcio (3,8 e 4,02%) e três 

granulometrias do calcário (100% grossa, 100% fina e 50% de grossa e fina) mantendo 

constante a relação cálcio/fosforo (10,52:1) para poedeiras com 60 semanas de idade, 

não observaram efeitos dos níveis de cálcio sobre o consumo de ração, mas encontraram 

efeitos na postura, e concluíram que a associação de calcário de granulometria grossa e 

3,8% de cálcio na ração melhorou o desempenho das poedeiras. 

No entanto, Ahmad & Balander (2004) trabalhando com farinha de casca de 

ostra em 50% de substituição ao calcário, verificaram uma melhoria na qualidade da 
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casca. Boitumelo (2004) verificou que a proporção de partículas finas e grossas do 

calcário não influenciou a produção e qualidade da casca dos ovos das poedeiras no pico 

de postura. 

Jardim Filho et al. (2005a), trabalharam com fontes de calcário de diferentes 

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

calcário não influenciou nos resultados de desempenho, apesar disso o calcário de 

granulometria pedrisco melhorou a gravidade específica da casca dos ovos. Ito et al. 

(2006) concluíram que a prática de fracionar o cálcio na dieta não afeta negativamente 

as principais características de desempenho e qualidade interna dos ovos, entretanto, a 

qualidade externa dos ovos pode ser melhorada quando uma dieta com níveis mais 

elevados de cálcio é ofertada no período da tarde. 

Murata (1995) avaliou níveis de cálcio (3,75; 4,15; e 4,55%) e níveis de 

substituição (0, 25, 50, 75 e 100%) do calcário em pó pelo calcário granulado, em dietas 

para poedeiras com 57 semanas de idade. A granulometria do calcário não afetou 

produção de ovos, porcentagem de ovos perdidos, peso dos ovos, resistência, 

porcentagem e espessura da casca e densidade aparente dos ovos. 

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

com duas granulometrias do calcário (fina - 0,60 mm; e grossa - 1,00 mm) para 

poedeiras de 25 a 49 semanas de idade, verificaram que não houve efeitos sobre o 

consumo de ração, o peso dos ovos, a gravidade específica, a espessura da casca, a 

porcentagem de casca, a unidade Haugh, a digestibilidade de cálcio e fósforo e a 

porcentagem do trato digestório. Os autores mostraram que a produção de ovos, massa 

de ovos e conversão alimentar tiveram seus melhores resultados com 4,12% de cálcio na 

dieta. 

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

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

semanas de idade, verificaram que a substituição crescente do calcário de granulometria 

fina pelo calcário de granulometria grossa prejudicou o desempenho das poedeiras. 

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

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

semanas de idade e concluíram que o aumento nos níveis de cálcio nas dietas de 
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poedeiras melhorou o peso dos ovos e a espessura da casca independente da utilização 

de calcário em pedrisco. 

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

efeitos dos níveis nutricionais de cálcio e das granulometrias do calcário suplementados 

ou não com fitase sobre o desenvolvimento corporal e morformétrico do trato digestório 

de frangas nas fases de cria e recria. Os autores concluíram que o nível de cálcio de 

0,60% e calcário na granulometria grossa (DGM= 0,899 mm) em dietas suplementadas 

com 500 FTU’s de fitase foi ideal para melhorar o desenvolvimento esquelético, menor 

consumo de ração e maior comprimento do intestino delgado para poedeiras de 3 a 12 

semanas de idade. Vargas Jr. et al (2004) verificaram que o fornecimento de cinco 

diferentes níveis de cálcio (0,60; 0,70; 0,80; 0,90 e 1,00%) em rações para frangas de 

reposição leves e semipesadas, no período de 7 a 12 semanas de idade, não foi 

suficiente para afetar o consumo de ração e a resistência óssea. 

Roland (1986) e Scheideler (1998) indicaram que a proporção de 33% de 

calcário grosso/farinha de casca de ostra e 67% de calcário fino poderia ser a mais 

adequada considerando-se fontes de cálcio com granulometrias distintas. De acordo 

com Muirhead (1991) a presença de partículas maiores de fontes de cálcio favorece a 

ingestão dessas partículas pelas as aves momentos antes do período de escuro, fazendo 

com que haja cálcio disponível no momento da formação da casca do ovo com menor 

mobilização do cálcio ósseo. 

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

granulometria do calcário sobre a densidade óssea de poedeiras comerciais, compararam 

três níveis de cálcio (3,92; 4,02 e 4,12%), duas granulometrias do calcário (fina e 

grossa) e dois horários de fornecimento da ração (manha e tarde), para poedeiras leves 

de 25 a 49 semanas de idade. Os autores recomendaram a ração com 4,02% de cálcio no 

período da manhã, independentemente do nível fornecido à tarde e da granulometria do 

calcário para melhorar a densidade óssea em galinhas poedeiras. 

Araújo et al. (2011) relataram que a adição de 4,12% de cálcio e calcário na 

granulometria grossa (1,00 mm) melhora o desempenho de poedeiras comerciais, mas 

estudos são necessários para elucidar os mecanismos envolvidos na alteração do 

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

na granulometria do calcário das rações. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura do Departamento de 

Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, localizado 

na cidade de Fortaleza, que se situa na zona litorânea do Estado do Ceará com altitude 

de 15,49 m acima do nível do mar, 3º43’02” de latitude sul e 38º32’35” de longitude 

oeste.  

Foram utilizadas 240 poedeiras Hisex White com 82 semanas de idade e no 

segundo ciclo de postura, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, 

em esquema fatorial 5 x 2, resultando em 10 tratamentos com 4 repetições de 6 aves. 

As aves utilizadas no experimento foram selecionadas com base no peso e 

na produção a partir de um grupo de aves que na 70ª semana de idade foram submetidas 

a muda forçada pelo método do jejum conforme procedimentos indicados no manual de 

manejo da linhagem, as aves utilizadas no experimento foram selecionadas com base no 

peso e na produção para obtenção de parcelas experimentais uniformes (Sakomura & 

Rostagno, 2007).  

Foram estudados cinco fatores: granulometrias obtidas pelo aumento da 

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

iluminação, com e sem luz artificial. 

Para que os programas de luz fossem aplicados, as aves foram alojadas em 

dois galpões de postura posicionados paralelamente, sendo os mesmos dotados de 

gaiolas de arame galvanizado (0,25m x 0,45m x 0,40m), equipadas com comedouro 

linear em chapa galvanizada e bebedouro tipo “nipple”, numa densidade de duas 

aves/gaiola. Para evitar a influência da luz entre os galpões, foram instaladas cortinas de 

plástico preto nas laterais dos galpões. 

As aves submetidas ao uso de luz artificial receberam um programa de 

iluminação contínuo com 16 horas de luz (natural + artificial), sendo as lâmpadas 

acessas no final da tarde, por ocasião do ocaso, que na época ocorreu às 17h25min.  

A ração experimental foi formulada (Tabela 1) segundo as recomendações 

nutricionais propostas no manual de manejo da linhagem para alimentação das aves na 

fase de postura e a composição dos alimentos de acordo com Rostagno et al. (2005). 

Para obtenção das rações com diferentes granulometrias da fonte de cálcio, o calcário 
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fino foi substituído pelo grosso, obtendo-se os níveis de 0, 25, 50, 75 e 100% de 

calcário grosso nas rações. 

 

Tabela 1. Composição percentual e nutricional calculada da 

ração experimental. 

Ingredientes Quantidade (%) 

Milho 65,34 

Farelo de soja (45%) 23,24 

Calcário calcítico 9,15 

Fosfato monobicálcico 1,57 

Sal Comum 0,40 

Suplemento vitamínico e mineral¹ 0,30 

Composição nutricional calculada 

Energia Metab. (Mcal/kg) 2,73 

Proteína Bruta (%) 16,00 

Metionina total (%) 0,35 

Metionina + Cistina total (%) 0,63 

Lisina total (%) 0,80 

Treonina total (%) 0,63 

Triptofano total (%) 0,18 

Cálcio (%) 3,90 

Fósforo disponível (%) 0,40 

Sódio (%) 0,18 

1
 Níveis de garantia do produto (composição por kg do produto): Vit. A 

(min): 2.500,000 UI/kg, Vit. D3 (min): 3834.000 UI/kg, Vit. E (min): 

2.000 UI/kg, Vit. K3 (min): 500 mg/kg, Vit. B1 (min): 334 mg/kg, Vit. 

B2 (min): 1.500 mg/kg, Vit. B6 (min): 334 mg/kg, Vit. B12 (min): 3.333 

mg/kg, Niacina (min): 5.000 mg/kg, Pantotenato de Cálcio (min): 2.000 

mg/kg, Ácido Fólico (min): 100 mg/kg, Biotina (min): 6,67 mg/kg, 

Cloreto de Colina (min): 50g/kg, Metionina (min): 234 g/kg, Ferro (min): 

6.660 mg/kg, Cobre (min): 2.220 mg/kg, Manganês (min): 20 g/kg, Zinco 

(min): 17,34 g/kg, Iodo (min): 400 mg/kg, Selênio (min): 100 mg/kg, 

Halquinol: 12 g/kg. 

 

 

Os calcários utilizados foram obtidos do mesmo fornecedor, que 

comercialmente os diferenciava apenas quanto a granulometria em fino e grosso. Na 
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determinação da granulometria dos calcários conforme metodologia descrita por 

Zanotto & Bellaver (1996), obteve-se o tamanho e uniformidade das partículas dos 

calcários, apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Composição granulométrica do calcário 

Calcário 

Índice de Uniformidade 
Módulo de 

Finura 

DGM 

(mm) 
% Partícula 

Grossa 

%Partícula  

Média 

% Partícula  

Fina 

Grosso 9 59 32 2,53 0,60 

Fino 0 16 84 1,13 0,23 

DGM= Diâmetro geométrico médio. 

 

A temperatura e umidade relativa do ar dentro dos galpões foram medidas 

com termômetros de máxima e mínima e psicrômetro, respectivamente. Os dados foram 

registrados diariamente e as leituras realizadas às 08h00min e 16h00min. 

O período experimental foi de setembro de 2010 a janeiro de 2011 com 

duração de 147 dias, dividido em 7 períodos de 21 dias. No final de cada período, as 

sobras de ração foram retiradas do comedouro e pesadas. Os ovos foram coletados 

diariamente e a produção anotada, bem como um dia por semana todos os ovos de cada 

parcela eram identificados para que fossem em seguida pesados e, posteriormente, 

realizadas as análises de qualidade. 

As variáveis de desempenho estudadas foram consumo de ração (g/ave/dia), 

produção de ovos (%/ave/dia), peso dos ovos (g), massa dos ovos (g/ave/dia) e 

conversão alimentar (kg de ração/kg de ovos). Na avaliação da qualidade dos ovos foi 

verificada percentagem (%) de gema, albúmen e casca, Unidade Haugh, gravidade 

específica (g/cm³) e espessura de casca (mm).  

 A gravidade específica dos ovos foi determinada conforme procedimentos 

descritos por Freitas et al. (2004), sendo o sistema de pesagem montado sobre uma 

balança de precisão (0,01 g) para obtenção do peso do ovo no ar e na água. 

 Para determinar o cálculo da Unidade Haugh utilizou-se, a fórmula: UH = 

100 log (H + 7,57 - 1,7W
0,37

), em que H= altura do albúmen (mm) e W= peso do ovo 
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(g), 7,57= fator de correção para altura do albúmen e 1,7= fator de correção para o peso 

do ovo. 

No terceiro período experimental, foi realizada a avaliação do 

comportamento ingestivo diário de ração.  O ensaio teve duração de uma semana e foi 

observado o consumo nos horários das 6h00min às 12h00min, das 12h00min às 

17h00min e das 17h00min às 6h00min. Em cada horário, foi ofertado 400g de ração 

para cada repetição de todos os tratamentos e no final de cada horário, pesavam-se as 

sobras para determinar o consumo (g/ave). 

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

selecionada uma ave por parcela, com o peso semelhante ao peso médio da parcela. 

Uma vez identificadas, as aves foram encaminhadas ao abatedouro e sacrificadas por 

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

devidamente identificadas foram congeladas em freezer a -20°C, onde permaneceram 

até o momento da desossa. 

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

para descongelar em geladeira doméstica, temperatura de 4°C por 12 horas, e depois 

colocadas sobre as bancadas para que o material atingisse a temperatura ambiente. 

Posteriormente, coxas e sobrecoxas foram mergulhadas em água fervente por 10 

minutos e em seguida desossadas com auxílio de bisturi, conforme metodologia descrita 

por Bruno (2002). 

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

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

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

óssea foi realizada através do índice de Seedor, obtido dividindo-se o valor do peso 

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

Os parâmetros de resistência e deformidade óssea foram realizados no 

Laboratório de Mecânica dos Solos do Departamento de Engenharia de Transporte da 

Universidade Federal do Ceará, utilizando o osso in natura (tíbia esquerda) com auxílio 

de uma prensa mecânica. Os ossos foram colocados em posição horizontal, apoiados em 

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

compressão no centro de cada osso. A quantidade máxima de força aplicada no osso até 

sua ruptura foi considerada a resistência à quebra (kgf/cm
2
), sendo esta mensurada 
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através de um extensômetro digital. A deformidade (mm) também era mensurada 

através de um extensômetro analógico até o momento da ruptura do osso. 

A determinação das cinzas dos ossos foi realizada no Laboratório de 

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

Ceará. As tíbias (lado direito), após a desossa foram pesadas e encaminhadas para estufa 

de ventilação forçada a 55ºC por 72h. Em seguida, foram pesadas e trituradas em 

moinho de bola. As amostras moídas foram acondicionadas em sacos plásticos 

devidamente identificados para uma posterior determinação da matéria seca (MS) e 

matéria mineral (MM) de acordo com a metodologia descrita por Silva & Queiroz 

(2002). 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, utilizando-se 

o módulo ANOVA do SAS (2002) e segundo um modelo fatorial, onde foram incluídos 

no modelo os fatores granulometria do calcário, oferta de luz e as respectivas interações 

entre esses fatores. Além dos fatores anteriormente citados, inclui-se no modelo para 

análise o fator horário de avaliação para ingestão de ração e as respectivas interações. 

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

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

considerando os diferentes níveis de calcário grosso (0, 25, 50, 75 e 100%). Para os 

demais fatores do modelo a comparação entre as médias foi realizada pelo teste SNK a 

5% de probabilidade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve efeito significativo (P>0,05) da mudança da granulometria da 

fonte de cálcio da ração das poedeiras pelo aumento dos níveis de calcário grosso, do 

uso da luz artificial ou da interação entre esses fatores sobre o consumo de ração, 

produção de ovos, peso dos ovos, massa de ovo e conversão alimentar (Tabela 3). 

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

desempenho das aves se assemelham aos relatados por outros pesquisadores (Jardim 

Filho et al., 2005a; Ito et al., 2006; Saunders-Blades et al., 2009; Murata et al., 2009; 

Araújo et al., 2011). Segundo Saunders-Blades et al., (2009), a mudança na 

granulometria da fonte de cálcio não influencia significativamente o consumo de ração 

e, consequentemente, o desempenho, uma vez que as aves submetidas às diferentes 

granulometrias do calcário ingerem nutrientes suficientes para um bom desempenho. 

Tratando sobre a importância da luz na produção comercial de ovos, Freitas 

(2005) relatou que o relógio circadiano da ave é ajustado para zero à primeira captação 

da luz natural ou artificial depois de um período de escuro, de modo que a fase 

fotossensível ocorre em torno de 11 horas após o estímulo inicial e termina cerca de 2 a 

3 horas depois. Desse modo, períodos de luz relativamente curtos não atingem a fase 

fotossensível e, consequentemente, não estimulam a secreção de LH, que é fundamental 

para que ocorra a ovulação e formação do ovo. Por sua vez, períodos de luz mais longos 

iluminam a fase fotossensível, permitindo a secreção de LH e, consequentemente, 

ovulação e oviposição.  

Considerando essas afirmações, pode-se inferir que a ausência de influência 

significativa do prolongamento do período de luz com o uso de luz artificial no 

desempenho das poedeiras, pode estar associada ao comprimento do dia na região em 

que a pesquisa foi desenvolvida, onde durante o período experimental, o ocaso ocorria 

às 17h25min e o amanhecer às 05h12min, totalizando 12h13min de luz natural por dia, 

assim, o início do período sensível à luz das aves se iniciaria às 16h12min e, portanto, 

mesmo sendo submetidas apenas à luz natural as aves receberam pelo menos 1h13min 

de luz natural durante o seu período de fotossensibilidade, o que certamente foi 

suficiente para garantir o desempenho. 
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Os resultados obtidos na presente pesquisa se assemelham aos relatados por 

Gewehr & Freitas (2007). Segundo os pesquisadores, no teste de programas de luz para 

poedeiras leves em uma região próxima ao eixo do Equador (3º de latitude Sul e 60º 

longitude Oeste), observou-se que o uso de iluminação natural de (+/- 12 h) 

proporcionou desempenho semelhante ao programa com uso de luz artificial para 

oferecer 16 h de luz para as poedeiras, levando os pesquisadores a concluírem que a 

iluminação natural permite manter o desempenho zootécnico de poedeiras comerciais 

leves em condição tropical. 

Freitas et al. (2005), observaram que poedeiras leves expostas a um menor 

período de luz apresentaram redução no consumo de ração, porém, o desempenho foi 

semelhante em relação àquelas submetidas a luz natural crescente (12 para 13 horas de 

luz/dia) e àquelas submetidas a um programa de luz com 15 horas de luz constante 

(natural + artificial). Por sua vez, Freitas et al. (2010) relataram que, embora não tenha 

havido diferença significativa no consumo de ração, houve redução na produção de 

ovos de poedeiras semipesadas submetidas ao uso de luz natural crescente (12 para 13 

horas de luz/dia) quando comparadas àquelas submetidas a um programa de luz com 15 

horas de luz constante (natural + artificial), criadas nessa mesma região e época do ano 

das aves leves anteriormente citadas. 

De acordo com Freitas et al. (2010), geralmente, relaciona-se a produção de 

ovos com a ingestão de ração, mas nem sempre a redução na produção é resultante de 

alterações no consumo e, por isso, considerando os resultados obtidos, pode-se inferir 

que a ingestão de nutrientes é importante para dar sustentação a uma produção elevada, 

mas a fotoestimulação é fundamental para o desenvolvimento do aparelho reprodutor e 

estimular a produção de ovos. 
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Tabela 3. Desempenho de poedeiras alimentadas com diferentes níveis de calcário grosso e submetidas ou não ao uso de 

luz artificial 

Fatores estudados 
Consumo de ração  

(g/ave/dia) 

Produção  

(%/ave/dia) 

Peso do ovo  

(g) 

Massa dos ovos 

(g/ave/dia) 

Conversão alimentar  

(kg/kg) 

Calcário grosso (%) 

0 102,72 77,59 66,06 51,27 1,99 

25 106,83 77,42 65,47 50,75 2,14 

50 106,53 76,31 66,8 50,93 2,12 

75 107,02 77,94 65,99 51,42 2,07 

100 105,72 77,96 67,12 52,20 2,08 

Média 105,76 77,44 66,29 51,31 2,08 

Luz artificial 

Com 105,71 78,89 66,61 50,57 2,12 

Sem 105,82 76,00 65,97 52,06 2,04 

Média 105,77 77,45 66,29 51,32 2,08 

Efeitos – ANOVA
1
 

Calcário grosso NS NS NS NS NS 

Luz artificial NS NS NS NS NS 

Calcário x Luz NS NS NS NS NS 

Análise Regressão NS NS NS NS NS 

CV (%)
2
 3,64 10,98 3,42 11,04 10,36 

1
ANOVA = Análise de variância; 

2
CV = Coeficiente de variação; NS = Efeito estatístico não significativo (P>0,05) 
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Conforme os dados obtidos (Tabela 4) não houve efeito significativo 

(P>0,05) dos níveis de calcário grosso, do uso da luz artificial ou da interação entre 

esses fatores sobre a percentagem de gema, percentagem de albúmen, gravidade 

específica, espessura de casca, percentagem de casca e Unidade Haugh. 

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

qualidade dos ovos se assemelham aos relatados por outros pesquisadores (Jardim Filho 

et al., 2005a; Geraldo et al. 2006b; Ito et al., 2006; Saunders-Blades et al., 2009; Murata 

et al., 2009; Araújo et al., 2011). Segundo Murata et al. (2009), diferente do que tem 

sido sugerido de que o fornecimento de calcário com maior granulometria poderia 

propiciar maior disponibilidade de cálcio para a formação da casca, alguns resultados 

tem demonstrado que a substituição do calcário de textura fina pela grossa pode não 

promover melhoria na qualidade da casca do ovo em condições de consumo e 

disponibilidade adequados de cálcio. Saunders-Blades et al. (2009), relataram que, 

como a mudança na granulometria da fonte de cálcio não influenciou significativamente 

o consumo de ração, as aves submetidas às diferentes granulometrias do calcário 

ingerem nutrientes suficientes para produção de ovos com boa qualidade interna e da 

casca. 

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

ovos os resultados obtidos na presente pesquisa se assemelham aqueles relatados por 

Freitas et al. (2010), que também não observaram diferenças significativas na qualidade 

dos ovos de poedeiras semipesadas submetidas ao uso de luz natural crescente (12 para 

13 horas de luz/dia) em relação aos das aves submetidas a um programa de luz com 15 

horas de luz constante (natural + artificial). Gewehr & Freitas (2007) apresentaram 

vários relatos da ausência de efeitos do programa de luz sobre a qualidade da casca dos 

ovos, medida pela gravidade específica. 
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Tabela 4. Parâmetros da qualidade dos ovos de poedeiras alimentadas com diferentes níveis de calcário grosso e submetidas 

ou não ao uso de luz artificial 

Fatores estudados  
Gema 

(%) 

Albúmen 

(%) 

Unidade 

Haugh 

Gravidade Específica 

(g/cm³) 

Casca 

(%) 

Espessura da Casca 

(mm) 

Calcário grosso (%)       

0 24,70 66,49 82,04 1,065 7,69 0,29 

25 24,30 66,94 80,69 1,071 8,37 0,30 

50 24,36 66,93 79,88 1,062 7,65 0,29 

75 24,54 66,58 83,22 1,073 8,04 0,29 

100 24,35 66,64 81,17 1,073 8,43 0,31 

Média 24,45 66,72 81,40 1,069 8,04 0,30 

Luz artificial  

Com 24,36 66,78 81,29 1,069 8,12 0,30 

Sem 24,53 66,65 81,51 1,068 7,96 0,29 

Média 24,45 66,72 81,40 1,069 8,04 0,30 

Efeitos – ANOVA
1
  

Calcário grosso NS NS NS NS NS NS 

Luz artificial NS NS NS NS NS NS 

Calcário x Luz NS NS NS NS NS NS 

Análise Regressão NS NS NS NS NS NS 

CV (%)
2
 3,6 1,51 2,95 1,44 13,53 4,92 

              1
ANOVA = Análise de variância; 

2
CV = Coeficiente de variação; NS = Efeito estatístico não significativo (P>0,05)
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Na análise dos dados obtidos para qualidade óssea das poedeiras (Tabela 5), 

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

do uso da luz artificial ou da interação entre esses fatores sobre a densidade óssea 

medida pelo Índice de Seedor e a quantidade de matéria mineral na tíbia. Entretanto, a 

deformidade e a resistência à quebra da tíbia foram influenciadas significativamente 

pela mudança da granulometria da fonte de cálcio da ração das poedeiras, pelo aumento 

dos níveis de calcário grosso. 

 

Tabela 5. Parâmetros da qualidade óssea de poedeiras alimentadas com diferentes 

níveis de calcário grosso e submetidas ou não ao uso de luz artificial 

Fatores estudados 
Índice de Seedor 

(mg/mm) 

Deformidade 

(mm) 

Resistência 

(kgf/cm²) 

Matéria 

mineral (%) 

Calcário grosso (%)     

0 61,39 1,99 3,43 51,24 

25 61,22 3,17 6,46 52,82 

50 63,20 3,29 7,38 52,11 

75 60,19 2,75 5,47 52,64 

100 59,27 2,84 6,02 52,92 

Média 61,06 2,81 5,75 52,35 

Luz artificial 

Com 61,00 2,74 5,56 52,62 

Sem 61,12 2,87 5,95 52,07 

Média 61,06 2,81 5,75 52,35 

Efeitos – ANOVA
1
 

Calcário grosso NS * * NS 

Luz artificial NS NS NS NS 

Calcário x Luz NS NS NS NS 

Análise Regressão NS Q Q NS 

CV (%)
2
 8,22 21,85 24,74 6,03 

1
ANOVA = Análise de variância; 

2
CV = Coeficiente de variação; NS = Efeito estatístico não 

significativo (P>0,05); Q= Efeito quadrático significativo (Y= 2,15 + 0,038X – 0,0003X², r²= 0,71) e 

(Y= 3,80 + 0,106X – 0,0009X², r²= 0,70); *= Efeito quadrático significativo (P<0,05) 
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Conforme a análise de regressão houve efeito quadrático dos níveis de 

calcário grosso sobre a deformidade (Y= 2,15 + 0,038X – 0,0003X²; r²= 0,71) e a 

resistência à quebra da tíbia (Y= 3,80 + 0,106X – 0,0009X²; r²= 0,70). Com o aumento 

da proporção de calcário grosso na ração a deformidade óssea aumentou, atingindo o 

máximo estimado para 63,33% de calcário grosso (0,60 mm) em substituição do fino 

(0,23 mm) na ração, enquanto, para resistência óssea o ponto de máxima foi estimado 

para 58,88% de calcário grosso.  

A deformidade óssea mede a flexibilidade do osso em função da força 

aplicada sobre ele e o seu valor está diretamente relacionado à resistência a quebra do 

osso. Assim, baseando-se nos resultados obtidos para deformidade e resistência óssea a 

quebra das poedeiras, pode-se inferir que a adição de uma fonte de cálcio com partículas 

de maior tamanho pode contribuir para manter a integridade óssea das poedeiras ao final 

do ciclo de produção. Fleming et al. (1998) obtiveram maior resistência óssea para 

poedeiras velhas (acima de 66 semanas) alimentadas com partículas maiores do 

calcário. Entretanto, Jardim Filho et al. (2005b) relataram que a granulometria do 

calcário não teve efeito significativo sobre a deposição mineral e a resistência óssea 

medida na tíbia das poedeiras. Por sua vez, Araújo et al. (2011) relataram que a oferta 

de calcário com maior granulometria melhorou a resistência ósseas das poedeiras ao 

final do ciclo de produção (70 semanas), embora, a quantidade de matéria mineral não 

tenha variado significativamente nos ossos. Saunders-Blades et al. (2009) constataram 

que rações com maiores partículas de calcário podem reduzir os casos de osteoporose e 

melhorar o bem-estar das aves no final do ciclo de postura. 

Segundo Jardim Filho et al. (2005b), os diferentes resultados para a 

resistência óssea em função da granulometria do calcário encontrados na literatura 

podem ser devido a fatores como a idade da ave e o equipamento utilizado para medir a 

resistência óssea. Entretanto, diante dos resultados obtidos na presente pesquisa e os 

relatados por alguns pesquisadores (Fleming et al. 1998; Saunders-Blades et al., 2009; 

Araújo et al., 2011), pode-se inferir que a manutenção da qualidade óssea das aves 

parece ser o benefício obtido com a mudança da granulometria da fonte de cálcio da 

ração, uma vez que são frequentes os relatos de maior resistência à quebra dos ossos ao 

final do ciclo de produção das aves alimentadas com calcário de maior granulometria. 
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Quanto aos efeitos do programa de luz sobre os parâmetros ósseos de 

poedeiras os relatos na literatura são escassos.  Silversides et al. (2006) avaliaram o 

efeito do início a fotoestimulação sobre a qualidade óssea das aves e verificaram que a 

aplicação do estímulo luminoso mais cedo (18 semanas idade) em relação ao estímulo 

luminoso tardio (20 semanas de idade), promoveu alterações significativas na estrutura 

óssea das poedeiras ao longo do ciclo de produção, sem que houvesse diferenças 

significativas na resistência à quebra dos ossos ao final do ciclo de produção (74 

semanas). 

Por outro lado, se considerarmos que a qualidade óssea das poedeiras 

depende do nível de produção (Silversides et al., 2006) e intensidade de reabsorção 

óssea durante a fase de postura (Whitehead, 2004) onde esta última, por sua vez, 

depende da disponibilidade de cálcio para a formação da casca dos ovos (Fleming et al., 

1998; Saunders-Blades et al., 2009), pode-se inferir que os fatos, mesmo não tendo 

havido interação entre granulometria do calcário e o programa de luz, bem como não ter 

sido detectado diferenças significativas entre o consumo de ração e a produção de ovos 

das aves submetidas aos programas de luz testados, pode-se justificar os resultados 

obtidos para os parâmetros ósseos das aves em função dos efeitos do programa de luz. 

Conforme a análise dos dados obtidos para o comportamento ingestivo das 

aves (Tabela 6), a alteração na granulometria do calcário não influenciou no 

comportamento do consumo das aves nos diferentes horários do dia, bem como no 

consumo total durante o dia. Este fator também não apresentou interação com os demais 

avaliados.
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Tabela 6. Efeito dos níveis do calcário grosso e da luz artificial no consumo de ração das poedeiras (g/ave) em diferentes horários 

Níveis de calcário (%) 

Com Luz artificial   Sem Luz artificial 

6 às 12h 12 às 17h 17 às 6h Total 
 

6 às 12h 12 às 17h 17 às 6h Total 
 

0 34,43 26,61 34,06 95,10  22,39 32,50 41,07 95,96 

25 32,59 30,07 34,80 97,46  19,09 35,29 45,45 99,83 

50 35,98 28,98 34,47 99,43  27,90 36,50 42,32 106,72 

75 35,32 29,93 33,25 98,50  23,93 33,99 42,78 100,70 

100 36,94 32,94 34,34 104,22  25,84 33,75 39,18 98,77 

Média 35,05 29,71 34,18 98,94  23,83 34,40 42,10 100,33 

Efeitos   

Calcário NS 

Luz NS 

Horário * 

Calcário x Luz NS 

Calcário x Horário NS 

Luz x Horário * 

Calcário x Luz x Horário NS 

CV (%) 11,36 

NS = Efeito estatístico não significativo; * = Efeito estatístico significativo (P<0,05)  
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Os efeitos obtidos na presente pesquisa diferem em parte dos relatados por 

Araújo et al. (2011), onde em alguns horários do dia as aves modificaram a quantidade 

de ração ingerida em função da granulometria da fonte de cálcio sendo que a 

preferência, hora por partículas mais finas ou hora por partículas maiores, foi 

dependente do nível de cálcio da ração. 

Quanto ao efeito da luz, observou-se que a oferta de luz artificial não 

influenciou no consumo total das aves durante o dia, porém, houve interação 

significativa entre o programa de luz e o horário de consumo, demonstrando haver 

mudança no comportamento na ingestão de ração ao longo do dia, conforme as aves 

estavam sendo submetidas à luz artificial ou não. 

Com o desdobramento da interação (Tabela 7), observou-se que ao longo do 

dia, as aves submetidas ao uso de luz artificial consumiram menos ração no período de 

12h00min às 17h00min e consumo semelhante nos períodos de 6h00min às 12h00min e 

de 17h00min às 6h00min. Entretanto, as aves que não receberam luz artificial 

consumiram menos ração no período das 6h00min às 12h00min, aumentaram no 

período de 12h00min às 17h00min e maximizaram no período de 17h00min às 

6h00min. 

 

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

função do programa de luz recebido 

Períodos do dia 
Programa de luz Média 

Sem luz Com luz 

6 às 12h 23,83Cb 35,05Aa 29,44 

12 às 17h 34,40Ba 29,71Bb 32,06 

17 às 6h 42,10Aa 34,18Ab 38,14 

Média 33,44 32,98  

Médias seguidas por uma mesma letra maiúscula na coluna ou minúscula na linha não diferem entre si 

pelo teste SNK (5%) 

 

A mudança no comportamento do horário de ingestão de ração das aves que 

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

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

período de escuro as aves aumentavam a ingestão de ração a partir das 12h00min. Por 
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sua vez, o maior consumo no período de 17h00min às 6h00min e o menor no horário 

das 6h00min às 12h00min, podem ter ocorrido por um aumento na ingestão de ração 

logo após o amanhecer (05h12min). Assim, esse consumo era computado juntamente 

com o consumo de antes do escurecer (17h25min) aumentando os valores do período de 

17h00min às 6h00min. Por outro lado, como as aves estavam saciadas por ocasião da 

nova oferta de ração no período de 6h00min às 12h00min havia uma redução na 

ingestão de ração. 

Para as aves submetidas à luz artificial noturna, a redução do consumo no 

horário de 12h00min às 17h00min pode ser associada a uma estratégia das aves para 

reduzir a produção de calor metabólico durante o horário mais quente do dia, onde a 

temperatura média foi de 29ºC com umidade relativa do ar de 73%, uma vez que o 

prolongamento do fotoperíodo com a luz artificial possibilitou a ingestão de ração em 

horários de temperaturas mais amenas. Os dados obtidos por Araújo et al. (2011) 

também indicam a redução no consumo das aves entre meio dia e seis da tarde. 

Mudanças no comportamento das aves na ingestão de ração em função do 

programa de luz foram relatadas por Gewehr et al. (2005), Gewehr & Freitas (2007) e 

Freitas et al. (2010). Esses pesquisadores relataram que o consumo de ração semelhante 

entre aves expostas a programas de luz com menor duração do período luminoso em 

relação às submetidas a um programa com maior duração poderia ser atribuído a uma 

adaptação das poedeiras que compensariam essa diferença, passando a consumir mais 

ração durante o período de luz, para garantir uma ingestão de nutrientes capaz de 

atender as suas exigências nutricionais. Entretanto, Freitas et al. (2005) relataram menor 

consumo de ração para poedeiras leves submetidas ao uso de luz natural crescente (12 

para 13 horas de luz/dia) em relação aos das aves submetidas a um programa de luz com 

15 horas de luz constante (natural + artificial). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que, embora o programa de luz possa modificar o 

comportamento da ingestão de ração ao longo do dia, o uso de luz artificial e a 

granulometria do calcário não influência o desempenho e a qualidade dos ovos de 

poedeiras no segundo ciclo de produção, criadas a uma latitude 3º43’02” sul e 

38º32’35” de longitude oeste. Entretanto, o uso de calcário com maior granulometria se 

justifica para manter a qualidade óssea dessas aves.
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