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RESUMO 

 

SILVA, S. M. Uso da farinha de alga Lithothamnium calcareum na dieta de 
poedeiras comerciais. [Calcium marine algae in the diet of commercial laying hens]. 
2019. 76 f. Dissertação (Mestrado em ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2019.  

 
O estudo consistiu em dois experimentos com o objetivo de avaliar o efeito da 

inclusão da alga marinha calcária (Lithothamnium calcareum) sobre o desempenho 

produtivo, a qualidade interna e externa dos ovos, os parâmetros fisiológicos e 

comportamentais de poedeiras comerciais. No primeiro experimento foram utilizadas 

192 poedeiras da linhagem Bovans White distribuídas em um delineamento 

inteiramente casualizado em esquema de parcelas subdivididas (dieta controle sem 

adição da alga e dieta formulada com 1% do suplemento mineral Lithothamnium 

calcareum, substituindo parcialmente o calcário x idades: 26, 30, 34 e 38 semanas). 

A inclusão de 1% da alga marinha calcária resultou em efeitos positivos sobre o 

consumo de ração, peso dos ovos, massa de ovos, conversão alimentar por dúzia e 

massa de ovos, melhorando de modo geral o desempenho das aves. Para o segundo 

experimento foram utilizadas 312 aves da linhagem Bovans White a partir da 51ª 

semana de idade, durante 112 dias (quatro ciclos de 28 dias). Adotou-se o 

delineamento experimental inteiramente casualizado com três tratamentos e 13 

repetições em esquema de parcelas subdivididas. Os tratamentos avaliados foram: 

T1- Dieta controle; T2 - Dieta formulada com 1% Lithonutri, substituindo parcialmente 

o calcário; T3- Dieta formulada com calcário + 0,2% Bicarbonato de Sódio x idade (55, 

59, 63, 67 semanas). Com a inclusão de 1% de alga marinha calcária na dieta das 

aves, foram observados efeitos positivos sobre a produção de ovos, massa de ovos, 

porcentagem de ovos trincados, porcentagem de ovos vendáveis e espessura da 

casca. Os resultados sugerem ainda, que a utilização da alga marinha calcária 

permitiu a maior expressão de comportamentos relacionados ao conforto dos animais. 

 

Palavras-chave: qualidade de ovos, nutrição, bem-estar animal, estresse pelo calor  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, S. M. Uso da farinha de alga Lithothamnium calcareum na dieta de 
poedeiras comerciais. [Calcium marine algae in the diet of commercial laying hens]. 
2019. 76 f. Dissertação (Mestrado em ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2019.  

 

The study consisted of two experiments with the objective of evaluating the 

effect of the inclusion of limestone (Lithothamnium calcareum) on the productive 

performance, the internal and external quality of the eggs, the physiological and 

behavioral parameters of commercial laying hens. In the first experiment, 192 laying 

hens of the Bovans White strain were used in a completely randomized design in a 

subdivided plots scheme (control diet without addition of algae and diet formulated with 

1% of the Lithothamnium calcareum mineral supplement, partially replacing the 

limestone x ages: 26, 30, 34 and 38 weeks). The inclusion of 1% of seaweed resulted 

in positive effects on feed intake, egg weight, egg mass, feed conversion per dozen 

and egg mass, generally improving bird performance. In the two experimente it was 

used 312 laying hens Bovans White strain from 51 weeks of age for 112 days (four 

cycles of 28 days). The experimental design was completely randomized with three 

treatments and 13 replications in a subdivided plot scheme. The treatments evaluated 

were: T1- Control diet; T2 - Diet formulated with 1% Lithonutri, partially replacing 

limestone; T3- Diet formulated with limestone + 0.2% Sodium bicarbonate; (55, 59, 63, 

67 weeks). The inclusion of 1% of calcareous seaweed in the diet resulted in positive 

effects on egg production, egg mass, percentage of eggs cracked, percentage of 

salable eggs and shell thickness. The results also suggest that the use of seaweed 

allowed a greater expression of behavior related to animal wellfare. 

 
Key words: egg quality, nutrition, animal welfare, caloric stress. 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

A alimentação é sem dúvida o item de maior importância dentre os fatores que 

participam do custo de produção da atividade avícola. Na avicultura de postura, fora 

os custos com a dieta são somados os prejuízos decorrentes de danos que impedem 

a comercialização dos ovos. Perdas com a qualidade dos ovos, além de representar 

riscos à saúde do consumidor, são responsáveis por comprometer a confiança na 

segurança do produto e seus derivados. 

A qualidade dos ovos pode ser afetada por diversos fatores como genética, 

idade das aves, condição nutricional, clima, manejo e estresse. Importantes 

contribuições científicas foram feitas nessas áreas, embora só recentemente tenham 

se desenvolvido pesquisas para encontrar métodos que reduzam as perdas referentes 

ao estresse calórico, associadas ao bem-estar das aves. Isso tem motivado 

pesquisadores da área de nutrição a encontrar soluções, conciliando qualidade de 

ovos a baixos custos de produção.  

A evolução do setor avícola deu origem a uma poedeira precoce e 

extremamente eficiente, capaz de atingir elevada produtividade. Entretanto, tanta 

competência também tem suas desvantagens, a poedeira apresenta uma série de 

problemas metabólicos que são agravados por práticas de manejo que evidenciam a 

susceptibilidade das aves ao estresse calórico. Quando as aves ultrapassam o limiar 

de conforto térmico desenvolvem respostas fisiológicas compensatórias que acabam 

comprometendo a manutenção do equilíbrio ácido-base e a disponibilidade de 

carbonato de cálcio tão importante para a formação da casca, algo que se não for 

tratado resulta em efeitos negativos sobre o desempenho, levando até mesmo a morte 

dos animais.  

A poedeira moderna apresenta grandes dificuldades em ganhar peso, o que 

se deve ao baixo consumo de ração, característica que se agrava em dias quentes e 

por essa razão a dieta fornecida à poedeira deve possuir ingredientes com elevada 

biodisponibilidade para que a ave mesmo consumindo pouca ração tenha a disposição 

todos os nutrientes necessários para enfrentar o evento mais desafiador de sua vida, 

a postura, garantindo a longevidade da produção e a qualidade dos ovos.  

Nesse sentido, as práticas adequadas de manejo nutricional têm demonstrado 

elevado grau de eficiência no controle do estresse térmico, já que o sistema 

termorregulador das aves é influenciado pela dieta. Compostos como bicarbonato de 
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sódio (NaHCO3), cloreto de potássio (KCl), cloreto de cálcio (CaCl2) e cloreto de 

amônia (NH4Cl) são capazes de influenciar o equilíbrio ácido-base do animal.  

Em busca de um composto que acabe com as perdas decorrentes do estresse 

calórico e ao mesmo tempo promova melhora no desempenho animal, pesquisas tem 

avaliado a utilização da alga marinha calcária Lithothamnium calcareum, que por sua 

característica alcalinizante atua em prol da manutenção do equilíbrio ácido-base ao 

mesmo tempo que fornece minerais de altíssima biodisponibilidade adsorvidos em sua 

parede celular e facilmente assimilados e absorvidos pelo organismo em decorrência 

de sua estrutura porosa semelhante a favos de mel (MELO, 2006). Souza (2012) ao 

estudar a aplicação da alga Lithothamnium calcareum, na dieta de poedeiras leves, 

verificou que ao nível de inclusão de 1% de alga marinha calcária houve melhora na 

porcentagem de postura, bem como na porcentagem de ovos trincados, espessura da 

casca, número de poros e porcentagem de matéria mineral e cálcio da casca. Melo 

(2006) utilizando alga marinha em uma pesquisa desenvolvida com codornas, 

observou melhora na qualidade das cascas dos ovos, embora o autor acredite que 

mais estudos deverão ser realizados para sustentar essa hipótese.  

A alga marinha calcária Lithothamnium calcareum é uma fonte de mineral de 

origem orgânica (vegetal) rica em carbonato de cálcio e magnésio, também contém 

em sua estrutura mais de 20 oligoelementos, como ferro, manganês, boro, níquel, 

cobre, zinco, molibdênio, selênio e estrôncio (DIAS, 2000). A Lithothamnium 

calcareum pertence ao grupo das algas vermelhas não articuladas, ao filo 

Rhodophyta, a ordem Corallinale e a família Coralineacea (GRAHAM & WILCOX, 

2000). Crescem em grandes profundidades no ambiente marinho onde a luz ainda se 

faz presente, sua forma livre denominada rodolito está amplamente distribuída por 

toda plataforma continental brasileira, sendo desse modo uma fonte de minerais com 

potencial para a exploração a nível industrial (DIAS,2000). 

Devido à ausência de dados científicos na literatura, a respeito do uso da alga 

marinha calcária Lithothamnium calcareum, para galinhas poedeiras, foram 

conduzidos dois experimentos para avaliar o efeito da inclusão da alga marinha 

calcária sobre o desempenho produtivo, qualidade interna e externa dos ovos e seus 

efeitos sobre o comportamento de poedeiras comerciais submetidas a condições 

naturais de estresse por calor. 
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1.1 O Ovo 

 

O processo de formação do ovo ocorre em cerca de 25 horas. A maioria das 

aves possui apenas um ovário desenvolvido diferentemente do que é visto em 

mamíferos. O ovário está localizado na porção dorsal bem próximo a coluna vertebral, 

assim que eclodem as futuras poedeiras já carregam consigo inúmeros folículos 

arredondados e irregulares que darão origem às gemas de todos os ovos colocados 

ao longo de sua vida produtiva (COUTTS et al., 2007; JOHNSON, 2006) 

A formação da gema é mediada pela ação dos hormônios FSH (folículo 

estimulante) e LH (luteinizante), responsáveis pelo desenvolvimento do folículo, 

rompimento e posterior captação pelo infundíbulo, local para uma possível 

fecundação.  Durante o trajeto da gema pelo oviduto, ela será envolta por várias 

camadas de albúmen, produzidas por células especiais presentes no magno. Na 

sequência, gema e albúmen serão revestidas por membranas produzidas no istmo. 

Na porção final do oviduto se encontra a câmara calcígena, onde as células secretoras 

de minerais se encarregam da deposição de carbonato de cálcio e outros minerais 

para a formação da casca. Ao final do processo, o ovo recebe uma camada 

lubrificante, a cutícula, que facilita a postura (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013). 

O ovo apresenta quatro estruturas principais, 9,5% de casca e membranas, 

25,7% de gema e 63% de albúmen. Estruturas como a cutícula, a câmara de ar, as 

calazas (cordão chalazífero) e disco germinativo estão presentes, porém, em menor 

proporção. A formação dessas estruturas é fundamental para a reprodução das aves 

(BENITES et al., 2005). 

A gema é basicamente constituída por 50% de água e 50% de sólidos, desses 

solidos16% são proteína e 32% lipídeos, o restante é composto por vitaminas solúveis 

em lipídios A, D, E e K, glicose, lecitina e sais minerais, assim fica claro o quanto a 

gema é rica em gorduras e proteínas e pobre em carboidratos. Sua fração lipídica é 

constituída por 66,5% de triglicerídeos, 28,3% de fosfolipídios e apenas 5,2% de 

colesterol (ROBERTS, 2004). 

A gema sofre alterações conforme a dieta oferecida às aves, característica 

que permite a produção de ovos diferenciados, como por exemplo, ovos com 

diferentes tonalidades de gema e ovos enriquecidos com ômega-3. A coloração está 

intimamente relacionada à deposição de xantofilas, pigmentos carotenoides 

provenientes da alimentação. Durante os períodos de jejum dos animais haverá pouca 
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deposição de pigmentos, dando origem a camadas concêntricas mais claras, de modo 

inversamente proporcional, os períodos de alimentação correspondem a maior 

deposição de pigmentos na gema, resultando em camadas concêntricas mais 

escuras. Os pigmentos provenientes da alimentação são depositados rapidamente na 

gema através da corrente sanguínea (MADRID et al., 1996 e OLIVEIRA & OLIVEIRA, 

2013). 

O albúmen apresenta três camadas classificadas de acordo com a sua 

viscosidade. Cerca de 20% do albúmen é constituído por uma camada interna fluida 

e fina, 23% é formado por uma camada externa fluida e fina, a maior porção que 

corresponde a 57% do albúmen é formado por uma camada intermediaria espessa e 

densa. Contém, aproximadamente, 88,5% de água, os 11,5 % restantes são de 

sólidos totais, dos quais 13,5% são proteínas, com maiores concentrações de 

ovalbumina, conalbumina, ovomucóide, ovomucina e lisozima. As proteínas presentes 

nessa estrutura dispõem de propriedades antibacterianas que contribuem para a 

proteção do embrião e conservação dos ovos (SEIBEL, 2005; RAMOS, 2008 e 

OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013). 

A casca atua como uma embalagem natural, protege o embrião, promove 

trocas gasosas e auxilia na conservação do teor de água no interior do ovo. 

Corresponde em média a apenas 10% do peso total do ovo e é constituída por 90% 

de minerais, representado em sua maioria pelo carbonato de cálcio (98%) e em menor 

quantidade pelo carbonato de magnésio (0,9%) e fosfato de cálcio (0,9%), o restante 

é composto por substâncias orgânicas, constituídas basicamente por escleroproteína 

e colágeno. Todo o cálcio mobilizado para a formação da casca é proveniente do 

intestino passando posteriormente pelo plasma sanguíneo; caso o organismo aponte 

baixas concentrações do mineral as necessidades são supridas com a extração de 

cálcio a partir dos ossos. O processo de absorção, transporte e retirada de cálcio dos 

ossos se dá pelo estímulo e associação da vitamina D-dependente à calbidina. A 

casca é recoberta por inúmeros poros revestidos por uma cutícula constituída de 

material orgânico formado por glicoproteínas insolúveis em água, capaz de 

potencializar a capacidade protetora da casca contra a penetração de microrganismos 

e a perda de água. Do ponto de vista comercial, a casca é responsável por garantir a 

qualidade do ovo, para isso deve ser resistente para suportar os processos de postura, 

coleta, classificação e transporte, chegando ilesa ao consumidor final (ROBERTS & 

BRACKPOOL, 1994; ORDONEZ, 2005; e OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013).  
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1.2 Fontes de Cálcio 

 

O cálcio está envolvido em várias atividades desempenhadas pelo organismo, 

sobretudo na formação dos ossos durante a fase de crescimento da ave, participa 

ativamente do controle das funções celulares do tecido nervoso e muscular, 

coagulação sanguínea, atividades hormonais e formação da casca dos ovos 

(HUNTON, 2004).  

A absorção do cálcio se concentra em sua maioria no intestino delgado. Nas 

aves o duodeno e o jejuno são as frações do intestino com maior capacidade 

absortiva, o duodeno tem a maior capacidade de absorção ativa por unidade de 

comprimento, mas a maior parte do cálcio acaba sendo absorvido no jejuno devido a 

maior extensão desse segmento (BIRGE, 1969).  

Quando a dieta possui alto teor de cálcio, 90% dele é absorvido pela via 

paracelular. Em dietas com baixos níveis de cálcio, a via responsável pela maior parte 

da absorção é a transcelular. A absorção do cálcio pela via paracelular depende de 

altas concentrações de cálcio solúvel na dieta e do tempo de permanecia do cálcio no 

lúmen intestinal, nessas condições a absorção se torna rápida aumentando 

consideravelmente o cálcio iônico no sangue o que é responsável por reduzir o apetite 

das poedeiras, comprometendo consequentemente a produção de ovos por limitar a 

disponibilidade de outros minerais como o fósforo, zinco e manganês e alterar a 

palatabilidade da dieta.  

Em dietas com baixa concentração de cálcio a absorção ocorre em sua 

maioria pela via transcelular, nesse processo os transportadores de membrana 

carreiam o cálcio por transporte ativo e através da proteína de ligação de cálcio (Ca-

BP) é encaminhado para dentro da célula e por último é bombeado pela membrana 

basal para o meio extracelular. O cálcio pode permanecer dentro das células no 

interior de vesículas para ser utilizado como forma de armazenamento temporário o 

que caracteriza a via de transporte vesicular de cálcio. A difusão do cálcio através do 

citoplasma através das vias de transporte ativo transcelular e vesicular são altamente 

dependentes das proteínas ligadoras de cálcio que por sua vez tem sua produção 

reduzida mediante elevadas concentrações de cálcio dietético (SCOTT et al., 1982; 

LOBAUGH et al., 1981 e GERALDO et al., 2006). 

O processo de absorção do cálcio é regulado pela idade das aves, pela 

vitamina D₃ e pelo cálcio presente na dieta, a absorção do cálcio também pode ser 
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regulada pelo paratormônio (PTH) e pelo hormônio do crescimento (GH) que atuam 

de modo a aumentar a reabsorção do cálcio ósseo e renal elevando os níveis de cálcio 

sanguíneo e tem suas secreções estimuladas mediante baixos níveis de cálcio 

plasmático. A calcitonina possui efeito contrário ao paratormônio, é responsável por 

diminuir a concentração de cálcio sanguíneo (CHARLES, 1992). 

Para se iniciar a formação da casca, as células da glândula da casca 

localizadas na região do útero secretam um fluido supersaturado de cálcio e 

bicarbonato (Oliveira & Oliveira, 2013). Quando o cálcio dietético não está disponível, 

ele passa a ser mobilizado dos ossos através de mecanismos regulados pelo 

paratormônio, calcitonina, vitamina D3 e proteína de ligação do cálcio (BERTECHINI, 

2013). Quando a glândula da casca se ativa, durante a formação da casca, a absorção 

de cálcio pelo intestino é de 70%, já no período em que se encontra inativa essa 

absorção cai para 40%, se tornando menos eficiente com o decorrer do tempo 

(CLUNIES & LEESON, 1995). 

A principal fonte de cálcio na nutrição de aves é o calcário calcítico, uma fonte 

inorgânica muito utilizada na alimentação de poedeiras devido ao seu baixo custo. 

Dentre os calcários, ainda, temos a classificação de acordo com os teores de Mg em 

calcíticos, magnesianos e dolomíticos, com menos de 5%, entre 5 e 12%, e mais que 

12% de MgO, respectivamente. (BERTECHINI et al., 2013).  

O calcário calcítico é uma rocha sedimentar que apresenta em sua 

composição teores de cálcio superiores a 38% na forma dos minerais calcita e 

aragonita. Sua coloração pode variar do branco, cinzento ao creme ou amarelo 

(MONIZ, 1983). Além das fontes inorgânicas convencionais, fontes de cálcio de 

origem orgânica provenientes de algas calcárias têm sido utilizadas na nutrição animal 

por muitos séculos, são caracterizadas por apresentarem micronutrientes adsorvidos 

nas paredes celulares, sendo facilmente aproveitadas pelos seres vivos por 

apresentarem maior biodisponibilidade de cálcio, constituídas quase que 

exclusivamente por carbonato de cálcio e magnésio, além de conter mais de 20 

oligoelementos, em quantidades variáveis, tais como Fe, Mn, B, Ni, Cu, Zn, Mo, Se e 

Sr. (DIAS, 2000; MELO & MOURA, 2009; CARLOS et al., 2011). 

 

1.3 Fatores que afetam a qualidade dos ovos 
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 A qualidade externa do ovo é medida através da integridade, formato, cor e 

limpeza da casca, as principais alterações dessa estrutura estão relacionadas ao 

aumento de ovos quebrados, trincados, com a casca fina, sujos de sangue ou fezes. 

Os problemas com quebra por exemplo, dentro de uma planta de processamento com 

97% de ovos do tipo A corresponde a 61% das alterações típicas de casca, o que 

representa enormes prejuízos ao produtor. O ovo também pode sofrer com mudanças 

na qualidade interna, com alterações de clara e gema. Mudanças na qualidade da 

gema estão relacionadas ao aspecto, textura, cheiro, cor, integridade da membrana, 

presença de manchas de sangue e carne. Quanto ao albumén, alterações 

relacionadas a transparência, consistência e pH permitem mensurar sua qualidade. 

Todos os problemas de qualidade comprometem a estabilidade química do ovo 

alterando seu valor nutricional (COUTTS et al., 2007 e JACOB et al., 2011). 

A qualidade dos ovos pode ser afetada por fatores como genética, idade das 

aves, condição nutricional, clima, estresse e manejo, de modo que, conhecendo o 

problema, fica fácil eliminá-lo (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013).  

 

1.3.1 Idade das aves 

 

As aves no início da produção precisam completar seu desenvolvimento físico 

ao mesmo tempo em que entram na fase de postura, mobilizando o cálcio dos ossos 

para a formação da casca dos ovos. Esse momento fisiológico é um dos mais críticos 

da vida do animal, e sem um aporte nutricional adequado, a ave pode entrar em 

balanço negativo de cálcio, comprometendo todo seu ciclo de produção, na formação 

e na qualidade dos ovos (RODRIGUES et al., 2005).  

Com o avanço da idade os animais passam a produzir ovos maiores e mais 

pesados, se comparados aos animais de início de postura (GARCIA et al., 2010). O 

aumento no volume dos ovos pode estar intimamente ligado ao maior intervalo entre 

as ovulações, já que a gema proveniente da síntese hepática passa a ser depositada 

em um número restrito de folículos (SUAREZ et al., 1997). 

Scott e Silversides (2000), em estudo, comparando diferentes linhagens de 

poedeiras comerciais, observaram que independente da linhagem, o avanço da idade 

resultava na produção de ovos maiores e na diminuição da unidade Haugh e altura do 

albúmen. 
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Em estudo realizado por Menezes et al. (2012), no qual foram avaliadas a 

qualidade de ovos de galinha Dekalb White sob diferentes temperaturas, tempo de 

armazenamento do ovo, idade das aves e densidade populacional, notaram uma  

redução na altura do albúmen, unidade Haugh e porcentagem de casca das aves à 

medida que as galinhas envelheciam (35, 40, 45 e 50 semanas). A qualidade 

decresceu de modo linear e as aves com 50 semanas apresentaram os menores 

valores para altura de albúmen (4.487 mm), unidade Haugh (74.487) e porcentagem 

de casca (9.997) comparadas com as aves de 35 (5.836 mm, 83.218 uH, 11.075 %), 

40 (5.455 mm, 80.667uH, 10.042%), 45 (5.153 mm, 78.551 uH, 10.198 %) semanas 

respectivamente, concluíram desse modo que a idade apresentava influência direta 

sobre a qualidade dos ovos.  

Fletcher et al. (1981) conduziram dois experimentos com o intuito de 

determinar a influência da idade das aves sobre os componentes e teor de sólidos da 

gema e do albúmen. Foram avaliadas aves de 26 a 58 semanas e de 29 a 62 semanas. 

Os resultados indicaram que à medida que a idade de um lote avançava, o peso do 

ovo, o peso da casca seca e a deformação da casca aumentam, enquanto que a 

porcentagem de gema, o percentual de casca, o percentual de albumina e o 

percentual de sólidos do albúmen diminuíam.  

Pope et al. (1960), atribuíram o declínio da qualidade da casca dos ovos com 

o aumento da idade das aves (exaustão no final do ciclo produtivo) e com a elevação 

da temperatura ambiente. Os níveis de cálcio e fósforo no sangue estão associados 

com a formação dos ovos. Deobald et al. (1936) observaram que o nível de cálcio no 

sangue das aves aumenta quando estas entram em produção e que o fósforo se 

comporta da mesma forma. O aumento da temperatura ambiente de 22ºC para 33ºC 

levou a uma redução de 25 a 30 % de cálcio no sangue e, consequentemente, uma 

redução na qualidade da casca (CONRAD, 1939).  

 

1.3.2 Clima e estresse  

 

A temperatura e a umidade influenciam a condição de conforto térmico das 

aves. Em condições ambientais com temperatura de até 21ºC a perda de calor se dá 

por meio dos processos de radiação, condução e convecção, diante de condições de 

temperatura mais elevadas ocorre aumento da perda de calor através do processo 

evaporativo no caso das aves realizado exclusivamente pela respiração, a capacidade 
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em remover o calor interno pelas vias aéreas através da evaporação é dificultado 

quando se tem uma elevação na umidade relativa do ar, o que compromete desse 

modo a capacidade da ave em suportar o calor e, na tentativa de manter a 

homeotermia a ave aumenta sua frequência respiratória, o que conduz a alterações 

fisiológicas que comprometem o seu desempenho. As poedeiras como animais 

homeotermos, possuem uma série de neurônios responsivos ao calor localizados no 

hipotálamo que garantem a homeostase térmica fazendo com que o animal tenha 

respostas de perda de calor ou conservação do mesmo, de modo que exista influência 

recíproca entre os sensores de frio e de calor sobre o sistema que controla a 

temperatura corporal. Dessa forma, as temperaturas se tornarão estáveis quando as 

atividades dos neurônios responsivos ao calor e ao frio se igualarem. Quando a 

temperatura ambiente ultrapassa o limiar de conforto térmico as aves podem 

apresentar uma vasodilatação de estruturas periféricas desprovidas de penas ao 

mesmo tempo que mantem as asas afastadas do corpo e arrepiadas na intenção de 

baixar a temperatura corporal através da perda de calor não evaporativa. Outro 

mecanismo compensatório observado é a hiperventilação. As aves aumentam a taxa 

respiratória, o que resulta em grandes perdas de dióxido de carbono (CO₂) e água 

(H₂O). A redução da pressão parcial de CO₂ leva a redução de ácido carbônico 

(H₂CO₃) e de hidrogênio (H+). Na tentativa de garantir o equilíbrio ácido e base os rins 

aumentam a eliminação de bicarbonato (HCO₃-) e diminuem a eliminação de H+. O 

desequilíbrio ácido base caracteriza o quadro de alcalose respiratória (NORTH & 

BELL,1990; BAÊTA & SOUZA, 2010; MACARI & FURLAN, 1999; BORGES et al., 

2003; OLIVEIRA, et al., 2006; LAVOR et al.,2008; BROSSI et al, 2009).  

O aumento na excreção de água resulta em seu maior consumo e 

consequente excreção pelos rins. Juntamente com essa água são eliminados potássio 

(K+) e bicarbonato (HCO₃-).  O sódio (Na+), o potássio (K+) e o cloro (Cl-) estão 

envolvidos em processos metabólicos, incluindo o antagonismo arginina-lisina, 

condução nervosa, excitação, contração muscular, síntese de proteínas teciduais, 

manutenção da homeostasia intracelular, reações enzimáticas, balanço osmótico e 

equilíbrio ácido-base, quando esses íons não estão em homeostasia ocorre 

comprometimento das funções celulares, resultando em queda de desempenho e 

morte. Os rins e os pulmões são indispensáveis na manutenção do pH plasmático 

inibindo ou induzindo a eliminação ou estimulando a reabsorção do H+ ou bases 

produzidas em excesso (BORGES et al., 2003). 
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A alcalose respiratória provoca um aumento na excreção urinária de K+, 

dessa forma o K+ presente nos rins em concentrações elevadas acaba competindo 

com os ânions tampões do líquido tubular renal o que impede a eliminação do H+ que 

acaba sendo reabsorvido o que pode provocar uma acidose (BACILA, 1980).  

Na alcalose respiratória ocorre diminuição na reabsorção do bicarbonato e na 

excreção de H+ pelo aumento do Cl-, algo que poderia levar a uma acidificação do 

sangue em resposta a alcalose, porém observaram que isso não acontece em frangos 

submetidos ao estresse crônico, o que está relacionado a redução nos níveis séricos 

de Cl- (SALVADOR et al., 1999). 

A manutenção do equilíbrio acido-básico pode ser conseguida com a adição 

de sais à ração ou água ingeridas pelos animais. Esses são na verdade compostos 

alcalinos ou ácidos capazes de aumentar ou diminuir o valor do balanço eletrolítico. O 

bicarbonato de potássio (KHCO3), carbonato de potássio (K2CO3) e o bicarbonato de 

sódio (NaHCO3) são exemplos dos principais compostos alcalinos utilizados no 

controle do equilíbrio eletrolítico. Enquanto que os compostos ácidos envolvidos são 

o cloreto de potássio (KCl), cloreto de amônio (NH4Cl) e o cloreto de cálcio (CaCl2) 

(BORGES, 1999) 

Baêta & Souza (2010) consideram que as aves estão sub condições de 

conforto térmico quando a temperatura ambiente está entre 20ºC e 30ºC. Os autores 

puderam observar que o estresse térmico, responsável pela alcalose respiratória, por 

conduzir a um desequilíbrio eletrolítico e mineral, afeta significativamente o 

desempenho das aves, resultando em perdas na produção, comprometimento na 

quantidade dos ovos, aumento do número de ovos deformados, ovos pequenos, de 

casca fica e sem casca, elevando consideravelmente o óbito entre os animais. 

Em trabalhos com poedeiras mantidas em condições de calor, Costa et al. 

(2012) e Vercese et al. (2012), constataram uma diminuição no consumo de ração e 

aumento da ingestão de água. O consumo de ração é reduzido como forma da ave 

reduzir a produção de calor interno pois, tanto a digestão quanto a absorção de 

nutrientes geram energia que é liberada na forma de calor (incremento calórico), como 

consequência as aves passam a queimar gordura corporal como fonte de energia por 

gerarem menos incremento calórico que as proteínas e os carboidratos. A queda no 

consumo limita a disponibilidade de nutrientes essenciais, resultando na perda do 

potencial produtivo e qualidade dos ovos, sobretudo pela redução no teor de cálcio 

ionizável no organismo comprometendo a produção de carbonato na glândula da 
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casca, culminado na produção exacerbada de ovos com alterações de qualidade, 

sobretudo ovos sem casca ou de casca fina. Como resposta a alcalose respiratória 

ocorre um aumento na ingestão hídrica, o rim passa a reter H+ e eliminar K+ e HCO-

3, caracterizando um quadro de acidose em resposta a alcalose, segundo Melo (2006) 

essa elevação no pH afeta a moela e o pró-ventrículo acelerando a taxa de passagem 

do cálcio que acaba sendo excretado sem ser aproveitado.  

Segundo Lopes (2012) a alga marinha calcária assim como o bicarbonato de 

sódio, ajuda a promover resistência a variação de pH, ambos atuam como substância 

alcalinizante, o íon carbonato eleva o pH da solução, neutraliza o H+ formando ácido 

carbônico cuja dissociação resulta em íons hidrogênio e íons carbonato, essencial na 

composição da casca do ovo.  

Em uma situação de estresse por calor, a ave necessita de uma fonte de cálcio 

altamente biodisponível, garantindo sua assimilação pelo organismo animal. A alga 

marinha calcária teve sua biodisponibilidade avaliada através da solubilidade por 

Assoumani (1997), nesse estudo o autor pode observar que com o pH de 1,5 a alga 

solubiliza 96% contra 67% do calcário e 61% das conchas de ostras.  

 

1.4 Controle nutricional do estresse calórico 

 

A estratégia mais utilizada no controle do estresse calórico é a utilização de 

sais na água ou na ração fornecidas às aves. Entre os principais sais utilizados pelos 

produtores se destacam o cloreto de potássio (KCl) e o bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) (BORGES,1999). Algumas pesquisas (LOPES, 2012 e MELO, 2006) 

observaram que a utilização de fontes minerais de origem orgânica em especial a alga 

marinha calcária Lithothamnium calcareum, têm demonstrado melhoras no 

desempenho de animais submetidos a condições de estresse térmico e, talvez, todo 

seu potencial pode estar associado ao seu possível poder em manipular o balanço 

ácido-base, mesmo em baixa inclusão dietética.  

A adição do cloreto de potássio (KCl) à dieta de frangos de corte estressados 

pelo calor foi associada a respostas favoráveis sobre o desempenho. Smith & Teeter 

(1992) suplementando frangos de corte submetidos a uma temperatura variando de 

de 26,7 a 36,7ºC com 0,2% de KCl adicionados à água de consumo puderam observar 

aumento de 35,4% na ingestão de água e acréscimo de 7% no ganho de peso se 

comparado aos animais que não foram suplementados.  
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Smith & Teeter (1989) adicionaram 0,48% de KCl à água de frangos de corte 

submetidos a temperaturas de 26,6 a 36,7ºC, não verificaram efeitos sobre o consumo 

de ração e rendimento de carcaça, porém foram observados aumentos no consumo 

de água, no ganho de peso e melhora na eficiência alimentar. Borges et al. (1999) em 

um experimento com frangos de corte submetidos ao estresse calórico com 

temperaturas de 25 a 35ºC e suplementados com dietas contendo 0,50 e 1,00% KCl 

na ração; 0,25 e 0,50% KCl na água de bebida, não observaram influência sobre o 

ganho de peso, consumo de ração e água, conversão alimentar e na mortalidade dos 

animais. 

Silva et al. (1994) relacionaram a utilização do bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) na dieta das aves à redução dos efeitos causados pelo estresse calórico, 

a adição de 0,5 e 1,0% de bicarbonato de sódio na dieta de aves submetidas a 

temperaturas ambiente variando de 34 a 41ºC. Observaram melhora no consumo de 

ração, no ganho de peso e na conversão alimentar. Salvador et al. (1999) avaliou os 

efeitos da suplementação de bicarbonato de sódio (NaHCO3) na ração (0,5 e 1,0%) e 

na água de consumo (0,25, 0,50 e 0,75%) de frangos de corte sob condições de 

estresse calórico, não foram observadas diferenças entre os tratamentos (P<0,05) 

para ganho de peso, consumo de ração, consumo de água, conversão alimentar, 

relação consumo de água e ração, mortalidade e umidade das excretas. 

A utilização da alga marinha calcária tem se destacado em pesquisas que 

buscam alternativas para a redução dos efeitos causados pela alcalose respiratória, 

resultado do estresse térmico sofrido pelas aves. Melo (2006) observou os efeitos da 

utilização da alga marinha calcária na dieta de codornas japonesas em postura criadas 

em condições de estresse térmico, os animais que receberam dietas contendo alga 

marinha apresentaram melhora no desempenho e qualidade dos ovos.  

Segundo Carlos et al. (2011) a capacidade de atuação da alga marinha 

calcária se relaciona a sua biodisponibilidade, os micronutrientes presentes em sua 

estrutura estão adsorvidos na parede celular e, a estrutura porosa da alga garante 

maior superfície de atuação se tornando uma fonte de fácil absorção por parte dos 

organismos animais e vegetais. 

 

1.5 Principais aspectos sobre a alga Lithothamnium calcareum 
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Da ordem das Corallinales e da família Corallinaceae, o Lithothamnium 

calcareum faz parte do grupo das algas vermelhas ou rodofíceas e é a espécie 

comumente extraída na costa da França e do Brasil. Fonte de macro e microminerais, 

as coralináceas são algas vermelhas que tem como principal característica a 

precipitação, em suas paredes celulares, de carbonato de cálcio e magnésio, na forma 

de cristais de calcita (DIAS, 2000 e ALMEIDA et al., 2012). 

A família Corallinaceae apresenta duas divisões: a forma crustosa e nodular 

que compõe a subfamília Melobesioideae e a forma articulada que compõe a 

subfamília Corallinoideae. A subfamília Melobesioideae pode viver sobre algas ou 

mesmo sobre rochedos, também pode se desenvolver de forma livre sem estar 

aderida a nenhum substrato, o que é chamado de rodolito (CABIOCH, 1970). 

A alga marinha calcária se desenvolve em profundidades que variam em torno 

de 200 m. São vegetais fotossintéticos e necessitam da luz solar para sua manutenção 

e crescimento. As algas marinhas calcárias crescem lentamente e isso impede que a 

parte viva da alga seja explorada industrialmente e que qualquer cultura seja tentada. 

Apenas as formas livres denominadas rodolitos, nódulos e seus fragmentos 

(bioclastos) são passíveis de serem explorados em larga escala, pois se depositam 

sobre sedimentos não consolidados o que os torna de fácil dragagem (DIAS, 2000).  

As algas calcárias são constituídas por carbonato de cálcio e carbonato de 

magnésio e mais de 20 oligoelementos, presentes em quantidades variáveis, 

principalmente Fe, Mn, B, Ni, Cu, Zn, Mo, Se e Sr. A calcificação das algas coralinas 

ocorre pelo processo de fixação fotossintética de CO2. Durante o transporte de Ca+ 

pela membrana o H+ que está sendo exportado participa da conversão do bicarbonato 

(HCO3-) em CO2 que será utilizado pelas células no processo de fotossíntese. A 

calcificação é uma adaptação que permite que a alga sobreviva em locais com pH 

mais alcalino obtendo carbono inorgânico suficiente para realização da fotossíntese. 

A atividade fotossintética das algas marinhas em associação com o fitoplâncton leva 

a precipitação da calcite através da diminuição na tensão de CO2 dando origem ao 

calcário biogênico ou biodentrítico, como é conhecido o calcário obtido a partir da 

extração da alga Lithothamnium (GRAHAM & WILCOX, 2000; DIAS, 2000; GOETZ, 

2008). 

O calcário biogênico tem sido utilizado desde a idade antiga pelos gauleses 

para fertilizar o solo e corrigir sua acidez (CABIOCH, 1970). A partir da segunda guerra 

mundial a utilização do Lithothamnium tomou proporções industriais, a princípio 
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apenas como fertilizante do solo, com o tempo pequenas quantidades foram 

destinadas para complementar a ração animal (MELO & MOURA, 2009). Atualmente 

a indústria tem destinado esse produto até mesmo para a nutrição e uso em 

cosméticos (GOETZ, 2008; COSTA NETO et al., 2010).  

Kempf (1970) publicou um estudo sobre a plataforma continental brasileira 

com base nos dados levantados pelos pesquisadores do Instituto Oceanográfico – 

UFPe desde a década de 60. Por meio do processo de dragagem puderam observar 

que a costa brasileira situada na região da Amazônia é composta por um fundo 

arenoso e lamacento, no entanto, as demais regiões possuem uma notável 

predominância de algas calcárias. Segundo Martins & Coutinho (1981), a região com 

maiores concentrações de alga marinha calcária está localizada entre o delta do 

Parnaíba e Cabo Frio e se torna mais restrita a plataforma externa conforme se 

aproxima da região sul do país.  

O Brasil possui em sua plataforma continental a maior cobertura de 

sedimentos carbonáticos do mundo e, apesar disso, esse recurso não é explorado 

economicamente. Atualmente a França, apesar de possuir uma pequena extensão em 

termos de plataforma continental, é o principal produtor de algas marinhas calcárias 

(DIAS, 2000). No Brasil o Lithothamnium tem sido empregado exclusivamente na 

agricultura, porém sua utilização como suplemento na nutrição animal vem 

despertando o interesse de diversas linhas de pesquisas (MELO, 2006; MELO & 

MOURA, 2009; SOUZA, 2012; LOPES, 2012; CARLOS et al., 2011).  

Pelícia et al. (2006) em um estudo com poedeiras comerciais, observaram o 

efeito da associação de diferentes fontes de calcário sobre o desempenho e qualidade 

dos ovos, e constataram que a inclusão da alga marinha calcária na dieta das aves é 

possível em até 45% em substituição ao calcário calcítico, sem comprometer o 

desempenho e a qualidade dos ovos.  

Segundo Souza (2012), em um estudo com poedeiras comerciais de segundo 

ciclo, a utilização da alga Lithothamnuim calcareum na dieta melhorou a percentagem 

de postura, percentagem de ovos trincados, a espessura da casca, o número de poros 

da casca e a percentagem de matéria mineral e de cálcio da casca. 

Em um trabalho com codornas japonesas para se avaliar o efeito da farinha 

de alga Lithothamnium calcareum sobre o desempenho e a qualidade dos ovos, Melo 

et al. (2006; 2008) mostraram evidências de melhora na qualidade da casca de 

codornas na fase de produção, e observaram um significativo aumento no tamanho 
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da gema, porém não houve aumento na produção de ovos. Diferentemente do que foi 

observado por Perali et al. (2003) que constataram um aumento na produção de ovos 

para o grupo de aves que receberam a dieta contendo alga marinha calcária 

Lithothamnium calcareum. 
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CAPÍTULO II – DESEMPENHO E QUALIDADE DE OVOS DE POEDEIRAS 

COMERCIAIS SUBMETIDAS A DIETA CONTENDO ALGA MARINHA CALCÁRIA 

(LITHOTHAMNIUM CALCAREUM)  

 

RESUMO – Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão da alga marinha calcária 

Lithothamnium calcareum na dieta de poedeiras comerciais em início de produção 

sobre o desempenho produtivo e a qualidade interna e externa dos ovos. O 

experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado em esquema de 

parcelas subdivididas (Dieta formulada com 1% do suplemento mineral Lithothamnium 

calcareum, substituindo parcialmente o calcário x idades: 26, 30, 34 e 38 semanas). 

Cada repetição foi composta por 8 aves alojadas com 19 semanas de idade. O 

experimento foi dividido em quatro ciclos de 28 dias e ao final de cada um deles 3 

ovos de cada repetição foram coletados durante três dias, totalizando 9 ovos por 

repetição, a produção de ovos registrada diariamente e no último dia de cada ciclo foi 

pesada a ração, para obtenção dos resultados de qualidade dos ovos e desempenho 

respectivamente. Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância (P<0,05). Os parâmetros 

avaliadas foram: o desempenho dos animais através dos registros das médias gerais 

do consumo de ração (g/ave/dia), produção de ovos (%/ave/dia), peso médio dos ovos 

(g), massa de ovos (g/ave/dia) e conversão alimentar por massa de ovo e por dúzia 

de ovo; qualidade interna e externa dos ovos, através da unidade Haugh, altura de 

albúmen, resistência e espessura da casca. A inclusão de 1% da alga marinha calcária 

resultou em efeitos positivos sobre o consumo de ração, peso dos ovos, massa de 

ovos, conversão alimentar por dúzia e massa de ovos, melhorando de modo geral o 

desempenho das aves.  

 

Palavras-chave: qualidade de ovos, nutrição, suplemento mineral.   
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PERFORMANCE AND QUALITY OF EGGS OF COMMERCIAL LAYING 

SUBMITTED TO THE DIET CONTAINING CALCIUM MARINE ALGAE 

(LITHOTHAMNIUM CALCAREUM) 

 

ABSTRACT - The objective of this study was to evaluate the effect of the 

inclusion of lime seaweed Lithothamnium calcareum on the diet of commercial laying 

hens on production performance, internal and external quality of eggs. The experiment 

was carried out in a completely randomized design in a subdivided plots scheme (Diet 

formulated with 1% of the mineral supplement Lithothamnium calcareum, partially 

replacing limestone x ages: 22, 26, 30, 34 and 38 weeks). Each replicate consisted of 

eigth birds housed at 19 weeks of age. The experiment was divided in four periods of 

28 days and at the end of each of them three eggs of each repetition were collected 

during three consecutive days, and on the last day of each cycle the feed was weighed, 

to obtain egg quality and performance results, respectively. The data were submitted 

to analysis of variance and the means were compared by the Tukey test at 5%. The 

characteristics evaluated were: feed intake (g / bird / day), egg production (% / bird / 

day), egg weight (g), egg mass (g / bird / day) and feed conversion per egg mass and 

per dozen eggs; internal and external quality of the eggs, through the Haugh unit, 

albumen height,  and egg strength and thickness. The inclusion of 1% of seaweed 

resulted in positive effects on feed intake, egg weight, egg mass, feed conversion per 

dozen and egg mass, generally improving bird performance. 

 

Key words: egg quality, nutrition, mineral supplement. 
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2.1 Introdução 

 

Vivemos na era tecnológica e, tanta informação motivou o surgimento de um 

novo perfil de consumidor, com expectativas cada vez maiores com relação a 

qualidade dos produtos, especialmente no que se refere as preocupações com a 

saúde. Por outro lado, o produtor tem a frente um grande desafio, manter-se 

competitivo, buscando sempre alternativas que o tornem eficiente de modo a reduzir 

seus custos de produção ao mesmo tempo em que deve oferecer um produto de 

qualidade que atenda as exigências desse novo mercado. Desta maneira, um 

importante aliado para alcançar essa meta é a nutrição animal, sobretudo no que se 

diz respeito ao uso dos minerais. 

A utilização da alga marinha calcária (Lithothamnium calcareum) está 

relacionada com a melhora no desempenho da ave e da qualidade externa dos ovos, 

minimizando os custos de produção e fortalecendo as barreiras naturais do próprio 

ovo, algo que confere proteção eficiente e duradoura contra a entrada de 

microrganismos responsáveis pela queda de qualidade (SOUZA, 2012). Segundo 

Assoumani (1997) isso se deve a maior disponibilidade de nutrientes adsorvidos nas 

paredes celulares da alga e que graças a sua estrutura porosa e a ausência de 

antagonismo iônico, o cálcio e outros micronutrientes presentes na alga marinha 

calcária são facilmente assimilados e absorvidos pelo organismo animal.  

De acordo com Dias (2000), a alga marinha calcária pode ser utilizada como 

uma fonte alternativa de cálcio, mas é seu uso como aditivo, administrado em porções 

fracionadas na dieta animal, que vem chamando a atenção. Ainda, Algarea (1997), 

relaciona sua utilização com a melhora na conversão alimentar, fixação eficiente do 

fósforo, recuperação de fraturas e aumento na resistência na casca dos ovos. 

Com base no exposto, o objetivo deste estudo foi o de avaliar o desempenho 

e a qualidade interna e externa de ovos de poedeiras comerciais que receberam dieta 

com adição de alga marinha calcária. 

 

2.2 Material e métodos  

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Aves do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária 
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e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Campus Fernando Costa, Pirassununga-

SP.  

Foram utilizadas 192 poedeiras da linhagem Bovans White alojadas em um 

galpão aberto, com cobertura de telha de barro, construído de alvenaria, com pé direito 

de 2,50 m de altura, equipado com gaiolas de postura metálicas, sobrepostas e 

distribuídas em duas fileiras, com um corredor central de 2,00 m de largura, entre as 

fileiras de gaiolas, e dois corredores laterais de 1,5m de largura. Cada gaiola, 

considerada unidade experimental, possuía quatro compartimentos (duas aves por 

compartimento), com comedouro frontal e externo e um bebedouro tipo nipple. 

O alojamento ocorreu com 19 semanas, com um período de adaptação de 

três semanas, sendo que durante este período as aves receberam a mesma dieta. 

Durante a adaptação, a produção de ovos foi registrada e ao final desse período as 

aves foram pesadas, permitindo a distribuição por taxa de postura e peso corporal. O 

experimento teve início na 22ª e se estendeu até a 38ª semana de vida das aves.  

As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado em 

esquema de parcelas subdivididas (dieta controle sem adição da alga e dieta 

formulada com 1% do suplemento mineral Lithothamnium calcareum, substituindo 

parcialmente o calcário x idades: 26, 30, 34 e 38 semanas). Cada tratamento continha 

um total de 96 aves divididas em doze repetições de oito aves cada, desse modo ao 

todo foram utilizadas vinte e quatro gaiolas.  

Os tratamentos consistiam na inclusão de 1% da alga marinha calcária 

Lithothamnium calcareum na ração e um tratamento controle sem a adição da alga. 

As dietas eram à base de milho e farelo de soja, formuladas segundo as 

recomendações de Rostagno et al. (2017) e a dieta basal segue demonstrada na 

Tabela 1. A alga marinha calcária utilizada nesse experimento foi extraída de 

depósitos naturais reconhecida junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais. Pode ser encontrada na forma de um pó fino ou farelado (3-5mm) 

de coloração bege claro. De acordo com seus níveis de garantia assegurados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento possui: Cálcio (mín): 320 g/kg, 

Magnésio (mín): 30 g/kg, Matéria Mineral (mín): 920 g/kg, Umidade (máx): 20 g/kg.  

As práticas referentes aos cuidados com as aves, ao decorrer do experimento, 

foram realizadas de maneira a garantir o fornecimento de água ad libitum e uma oferta 

diária de ração fracionada em duas refeições, ofertadas no período da manhã e à 

tarde. Os ovos eram coletados diariamente às 14:00h, cada unidade experimental 
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tinha seus ovos contados e classificados em íntegros, quebrados, sujos de fezes e 

sujos de sangue. O programa de luz utilizado foi o mesmo para todo o período 

experimental, consistia em 17 h de luz diariamente, entre natural e artificial e de 7 h 

de escuro. 

 

Tabela 1 - Composição percentual de ingredientes e nutrientes da ração basal de 
postura. 

Inclusão Percentual (%) 

Ingredientes    Inclusão Percentual (%) 

Milho 
   

52,78 

Farelo de soja 
   

30,50 

Calcário 
   

9,04 

Óleo de soja 
   

5,03 

Fosfato 
   

1,67 

Sal 
   

0,43 

Premix Vit. Min e aa¹ 
   

0,40 

Met 
   

0,19 

Lithonutri ²    0,00 

Total 
   

100,00 

Níveis calculados 

EM,kcal/kg    2,950 

PB, %    18,50 

Ca, %    4,00 

Pd, %    0,41 

Lis, %    0,88 

AAS, %    0,70 

Met, %    0,45 

Ter, %    0,62 

Na, %    0,21 

¹ Suplementado por kg de ração: Ferro (mín.) 0,04 g / kg: Cobre (mín.) 10 mg / kg; Manganês (mín) 0,08 g / kg; 
Zinco (mín) 0,1 g / kg; Iodo (mín) 0,832 mg / kg; Selénio (mín) 0,3 mg / kg; Vitamina A (mín.) 7.000,00 UI / kg; 
Vitamina D3 (mín.) 2.500,00 UI / kg; Vitamina E (mín.) 8,00 UI / kg; Vitamina K3 (mín) 1,58 mg / kg; Vitamina B1 
(mín) 1,00 mg / kg; Vitamina B2 (mín) 4,00 mg / kg; Niacina (mín) 20,1 mg / kg; Ácido pantotênico  (min) 7,22 
mg / kg; Vitamina B6 (mín) 1,00 mg / kg; Ácido fólico (mín) 0,297 mg / kg; Biotina (mín): 0,02 mg / kg; Vitamina 
B12 (mín) 9,6 mcg / kg; Colina (mín) 0,3 g / kg; Metionina (mín) 0,7 g / kg; colistina 30 mg / kg.  
²Inclusão de 1% da alga marinha calcária, com substituição parcial do calcário.  
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 As variáveis foram analisadas em quatro ciclos com intervalos de 28 dias.  A 

primeira análise ocorreu na 26ª semana (28 dias após o início do fornecimento das 

rações experimentais). As demais análises foram realizadas na 30ª, 34ª e 38ª 

semanas. 

A cada ciclo foram analisados ovos coletados durante três dias consecutivos 

e as sobras de ração foram pesadas. Para obtenção da porcentagem de ovos 

produzidos por ave, diariamente o número de ovos foi registrado ao longo de cada 

ciclo de 28 dias, de modo que o total de ovos produzidos foi dividido pelo número de 

galinhas de cada unidade experimental, esse valor foi dividido por 28 (valor referente 

a duração do ciclo) e, por fim multiplicado por 100, para converter o resultado em 

porcentagem. 

Para realização do cálculo de consumo de ração, foram pesadas as sobras 

de ração de cada unidade experimental separadamente (descontando as taras 

correspondentes) e o valor obtido foi subtraído da ração fornecida durante cada ciclo 

de 28 dias e dividido pelo número de aves da unidade experimental, sendo expresso 

em gramas consumidas por ave por dia. 

Nos três últimos dias de cada ciclo, as unidades experimentais tiveram todos 

seus ovos pesados e esse valor foi dividido pelo número de ovos coletados para a 

obtenção do peso médio dos ovos (g). Com a multiplicação do peso do ovo e a 

produção de ovos diária foram obtidos os valores para massa dos ovos (g/ave/dia). 

O cálculo da conversão alimentar por dúzia de ovos foi dado pela divisão entre 

o consumo de ração expresso em gramas e a produção de ovos, o resultado foi 

multiplicado por 12. A conversão alimentar por massa de ovos foi obtida através da 

divisão entre o consumo de ração expresso em gramas e a massa dos ovos.  

A análise de qualidade interna e externa dos ovos foi realizada durante os três 

últimos dias de cada período, em que foram coletados aleatoriamente três ovos por 

repetição para determinação da unidade Haugh, altura de albúmen e resistência à 

quebra da casca dos ovos utilizando-se o equipamento Digital Egg Tester (DET6000). 

Para a obtenção dos valores de espessura da casca (mm) estas foram medidas 

através da utilização de um paquímetro digital.  

As condições de temperatura e umidade foram monitoradas por termômetro 

de máxima e mínima, as leituras foram realizadas duas vezes no período da manhã 

(08h00) e a tarde (14h00) para a obtenção das temperaturas máximas e mínimas e 

umidade relativa média ao longo dos ciclos experimentais.  
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As variáveis foram analisadas através do programa computacional Statistical 

Analisis System (SAS, 2009). Foram verificadas a normalidade dos resíduos (Shapiro-

wilk) e a homogeneidade das variâncias (Levene). O dado foi considerado discrepante 

“outlier” quando os desvios padrão em relação à média eram maiores que +3 ou menor 

que -3. Para remover os efeitos da não normalidade quando necessário as variáveis 

foram submetidas a transformação logarítimica ou raiz quadrada. Em caso de dados 

heterogêneos foi utilizada a correção de Welch’s. Os dados de desempenho e 

qualidade de ovos foram analisados de acordo com o procedimento MIXED SAS 

(2009) e submetidos a análise de variância, comtemplando como causas de variação 

o efeito de tratamento, efeito de tempo (idade das aves) e a interação entre tratamento 

e tempo que foram considerados fixos, foi adicionado o fator medidas repetidas no 

tempo para as diferentes idades das aves em cada coleta de dados. Para a 

comparação das médias entre os tratamentos foi utilizado o teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

2.3 Resultados e discussão  

 

Durante todo o período experimental a temperatura do ar dentro do galpão 

manteve-se em média em 22,4±3,1ºC, com umidade relativa de 57,2±8,5. Na Figura 

1, observa-se o gráfico referente às variações climáticas percebidas ao longo dos 

ciclos.  
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Figura 1 - Gráfico das variações climáticas observadas ao longo dos ciclos avaliados, 

com médias referentes aos registros semanais de temperaturas máxima e mínima e 

umidade relativa do ar. 

 Os resultados de produção de ovos, consumo de ração diário, peso médio dos 

ovos, massa de ovos, conversão alimentar (por grama de ovos e por dúzia de ovos) 

estão expostos na (Tabela 2). Todas as variáveis de desempenho avaliadas foram 

influenciadas (P<0,05) pelos tratamentos utilizados, com exceção da porcentagem de 

ovos produzida. Houve redução (P<0,05) no consumo de ração, e melhora na 

conversão alimentar por dúzia, peso e massa dos ovos dos animais que receberam a 

dieta contendo alga marinha calcária. A idade das aves influenciou todas as variáveis 

avaliadas com exceção da porcentagem de ovos produzidos. Interações significativas 

entre os tratamentos e a idade das poedeiras (P<0,05) não foram observadas em 

nenhuma das variáveis com exceção da conversão alimentar por massa de ovos 

(Tabela 3).  

 

 

 

Tabela 2 - Médias observadas e valores dos erros experimentais para os efeitos 
principais (Com e sem alga marinha calcária) sobre os parâmetros de desempenho. 

Tratamento PPO(%) CR(g) CA/Dz PO(g) MO CA/G 

CT 98,55 0,100ᵃ 1,23ᵃ 60,17ᵇ 58,29ᵇ 1,720 

AM 98,50 0,099ᵇ 1,21ᵇ 61,15ᵃ 59,69ᵃ 1,659 

Idade das aves (sem) 

26 (sem.) 98,09 0,095ᶜ 1,18ᶜ 58,77ᵇ 56,82ᵇ 1,693 

30 (sem.) 98,64 0,100ᵃᵇ 1,23ᵃᵇ 60,97ᵃ 59,55ᵃ 1,699 

34 (sem.) 98,43 0,102ᵃ 1,26ᵃ 61,30ᵃ 59,67ᵃ 1,720 

38 (sem.) 98,90 0,099ᵇ 1,21ᵇᶜ 61,60ᵃ 59,92ᵃ 1,647 

Efeito       

T 0,747 0,0289 0,0298 0,0307 0,0198 0,0004 

I 0,103 <,0001 <,0001 <,0001 0,0008 0,0196 

T x I 0,157 0,0780 0,1212 0,0924 0,2928 0,0093 

EPM * 0,17 0,0004 0,006 0,31 0,41 0,01 

CT controle; AM alga marinha. T tratamento; I idade; T X I interação entre tratamento e idade. * Erro padrão da 
média. * Média seguidas de letras distintas diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05). PPO 
percentual de ovos produzidos; CR consumo de ração em gramas;CA/Dz conversão alimentar por dúzia de ovo; 
PO peso dos ovos; MO massa dos ovos; CA/G conversão alimentar por massa. 
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No presente experimento foi observado uma redução no consumo de ração das 

aves que receberam a dieta contendo a inclusão de 1% da alga marinha calcária, esse 

achado corrobora com Carlos et al. (2011), que embora não tenham encontrado uma 

diferença significativa no consumo de ração, puderam observar uma redução no 

consumo de ração de frangos de corte de 1 a 42 dias de idade que receberam rações 

contendo a alga Lithothamnium calcareum nas formas em pó e granulada 

apresentaram uma redução de 86,29 g e 48,59 g respectivamente no consumo de 

ração se comparadas com a ração referência. Euler et al. (2010), em uma pesquisa 

realizada para avaliar o desempenho, digestibilidade e morfometria da vilosidade ileal 

de coelhos alimentados com níveis de inclusão da alga marinha calcária 

“Lithothamnium”, observou redução de 7,8% do consumo médio diário das dietas com 

inclusão da alga em relação a dieta controle. Esses achados sugerem que os animais 

que receberam dietas contendo a alga marinha foram mais eficientes que o grupo 

controle sem a adição da alga. No presente trabalho, comparando as diferentes 

idades, o consumo de ração foi menor em aves com 26 semanas em relação as 

demais idades. Bertechini (2010) observou para o consumo de ração, diferença 

significativa (P<0,05) entre as idades das aves, com maior ingestão com o aumento 

da idade das aves, o que corrobora com os achados do presente experimento.  

As aves que receberam a dieta contendo alga marinha calcária apresentaram 

aumento significativo no peso médio dos ovos (P<0,05), o que contradiz os achados 

de Bertechini (2010) que ao avaliar a inclusão da alga marinha Lithothamnium 

calcareum na dieta de poedeiras de diferentes idades (38, 42, 46 semanas e 80, 84, 

88 semanas), não observou diferença significativa para o tamanho dos ovos, embora, 

tenha notado aumento de 0,30% no peso dos ovos das aves mais jovens e de 1,26% 

Tabela 3 - Desdobramento da interação entre a inclusão da alga marinha calcária 
e a idade das poedeiras sobre a conversão alimentar por massa de ovo.  

CONVERSÃO ALIMENTAR POR MASSA  

IDADE 

Tratamentos 26 

semanas 

30 

semanas 

34 

semanas 

38 

semanas 

*EPM P 

CT 1,764ᴬᵃ 1,745ᴬᵃ 1,726ᴬᵃ 1,647ᴮᵃ 0,023 0,0093 

AM 1,623ᴮᵇ 1,653ᴮᵇ 1,713ᴬᵃ 1,646ᴮᵃ 

CT controle; AM alga marinha. *Erro padrão da média.  Médias seguidas de letras minúsculas (maiúsculas) 
diferente na coluna (linha), diferem entre si significativamente pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05). 
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em aves mais velhas. Souza (2012), em um estudo com diferentes níveis de inclusão 

da alga marinha calcária Lithothamnium calcareum na dieta de poedeiras leves de 112 

a 118 semanas de idade, não observou aumento significativo no tamanho dos ovos, 

porém, notou um acréscimo de 0,56 % no peso dos ovos das aves que receberam 

dietas com inclusão de 1% da alga marinha calcária e de 2,87% no peso dos ovos das 

poedeiras que receberam dietas com 2% de inclusão da alga marinha calcária em 

relação a dieta referência. 

Com relação às diferentes idades, observou-se que o peso dos ovos foi menor 

em poedeiras com 26 semanas de idade. Petersen et al. (1986) citados por Anthony 

et al. (1989) relataram uma influência da idade e do peso corporal das aves sobre a 

maturidade sexual, peso do ovo e seus componentes. French & Tullett, (1991) 

afirmaram que as galinhas mais velhas produzem ovos maiores, com gemas maiores. 

A deposição do conteúdo lipídico da gema é influenciada pela idade, aves velhas 

mostram uma maior capacidade de transferir lipídeos para os folículos ovarianos 

(BURNHAM et al., 2001). Tais dados atestam os resultados observados neste 

experimento já que o peso do ovo aumentou com o avançar da idade das galinhas.   

Os resultados para massa de ovos foram influenciados (P<0,05) pelos 

tratamentos, as aves que receberam a dieta contendo inclusão de 1% da alga marinha 

calcária apresentaram ovos com maior massa em relação ao grupo controle, 

resultados semelhantes foram observados por Bertechini (2010), que relatou um 

aumento (P<0,05) na massa dos ovos com a inclusão da alga marinha calcária. Entre 

as idades das poedeiras, observou-se um menor valor para massa de ovos de 

poedeiras com 26 semanas e bem como o peso dos ovos houve um aumento dessa 

variável ao longo dos ciclos. 

Foram observados no presente experimento melhora significativa (P<0,05) na 

conversão alimentar por massa de ovos produzidos e na conversão alimentar por 

dúzia de ovos produzidos para os animais que receberam dieta contendo alga marinha 

calcária. Com interações significativas observadas para os tratamentos e a idade das 

aves para a conversão alimentar por massa de ovos (Tabela 3). Dentro das idades os 

ovos das aves que receberam a dieta contendo inclusão de 1% da alga marinha 

calcária apresentaram uma melhor conversão alimentar por massa de ovos (P<0,05) 

em comparação com o grupo controle, a 26 e a 30 semanas de vida das aves, 

equiparando ao grupo controle quando as aves apresentavam 34 e 38 semanas de 

idade. Com relação as idades, o grupo controle apresentou o seu melhor valor para 
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conversão alimentar quando as aves se encontravam com 38 semanas, mantendo-se 

com uma conversão alimentar menos eficiente nos três primeiros ciclos, o tratamento 

com inclusão de 1% de alga marinha calcária apresentou piora na conversão alimentar 

por massa na 34ª semana, recuperando sua eficiência na 38ª semana (P<0,05). 

Efeitos de melhora na conversão alimentar foram observados por Pope et al. (2002), 

em frangos de corte também suplementados com Lithothamnium calcareum, os quais 

apresentaram maior ganho de peso.  

Os resultados sugerem uma redução dos efeitos negativos sobre o 

desempenho causados por possíveis alterações ambientais. A qualidade do ovo é 

afetada por fatores como o estresse calórico, temperaturas ambientais elevadas 

(>26ºC) podem desencadear alterações no equilíbrio ácido-base das aves e prejudicar 

a formação do ovo e sua qualidade. A exaustão do CO2, que conduz a uma alteração 

no equilíbrio ácido-base caracterizado pela alcalose respiratória, leva também a um 

desequilíbrio eletrolítico e mineral, afetando principalmente a concentração de cálcio 

no sangue, o que resulta em ovos pequenos e de casca fina (MACARI et al., 1994). O 

mecanismo nutricional para o controle do estresse calórico deve ser capaz de realizar 

a manipulação química do equilíbrio ácido-base, a alga marinha calcária assim como 

outras fontes de minerais orgânicos tem sido relacionadas ao  controle do estresse 

calórico, caracterizada por possuir uma potente ação alcalinizante, tem se mostrado 

capaz de atuar no equilíbrio ácido-base de modo tão eficiente quanto os compostos 

tradicionalmente usados para esse fim (BORGES et al., 2003;  LOPEZ, 2012 e 

LAGANÁ, 2007). 

 Na tabela 4, pode se observar que não houve interação (P>0,05) em 

nenhuma das variáveis avaliadas. A inclusão da alga marinha calcária, não influenciou 

a altura de albúmen, Unidades Haugh, resistência e espessura da casca, embora a 

idade das aves tenha influenciado significativamente todas as variáveis avaliadas. 

 A unidade Haugh é uma medida que está intimamente ligada aos valores 

referentes à altura do albúmen, a redução dessas medidas pode ser atribuída a fatores 

como seleção genética, tempo de armazenamento dos ovos e idade das aves. Quanto 

mais denso o albúmen maior será a qualidade do ovo, com o envelhecimento das 

aves ocorre um aumento na quantidade de albúmen líquido, esse aumento pode estar 

relacionado ao maior tempo de permanência do ovo na glândula da casca, algo 

comum em aves mais velhas que necessitam de um tempo maior para realizarem a 

calcificação dos ovos (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013). A redução na altura de albúmen 



43 
 

e unidade Haugh sofreu uma redução no terceiro ciclo algo que pode ser explicado 

pela mudança de estações que ocorreu nesse período, os animais estavam em uma 

condição climática favorável e passaram por picos de temperaturas que podem ter 

influenciado na qualidade interna dos ovos. Segundo Rossi & Pompei (1995) não só 

a estrutura dos ovos, mas sua qualidade interna pode ser afetada por mudanças 

climáticas, principalmente se está ocorrer de modo abrupto.  

 

 

A resistência à quebra tem alta correlação com a espessura da casca, de 

forma que se a casca for mais espessa teremos um maior valor de resistência do ovo 

à quebra (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013). Com o avanço da idade das aves houve 

uma redução na espessura da casca dos ovos e na resistência à quebra o que 

corrobora com os achados de Guenter et al. (2008), que avaliaram os efeitos da raça, 

idade e tamanho dos ovos sobre a qualidade da casca dos ovos de 1.200 galinhas, e 

observaram que em aves jovens o tamanho do ovo influencia na espessura da casca, 

porém, essa influência diminui conforme as galinhas envelhecem, o aumento no peso 

Tabela 4- Médias observadas e valores dos erros experimentais para os efeitos 
principais (Com e sem alga marinha calcária) sobre os parâmetros de qualidade 
interna e externa dos ovos. 

Tratamento ALT.A (mm) ESP.C 

(mm) 

R.C (kgf) U.H 

CT 7,45 0,405 4,75 84,77 

AM 7,39 0,401 4,77 84,45 

Idade das aves (sem) 

26 (sem.) 8,11ᵃ 0,411ᵃ 4,94ᵃ 89,24ᵃ 

30 (sem.) 8,36ᵃ 0,422ᵃ 5,04ᵃ 90,89ᵃ 

34 (sem.) 5,51ᵇ 0,405ᵇ 4,59ᵇ 70,44ᵇ 

38 (sem.) 7,70ᵃ 0,403ᵇ 4,46ᵇ 87,88ᵃ 

Efeito 

T 0,7151 0,0633 0,8503 0,8163 

I <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 

T X I 0,0690 0,0803 0,4326 0,3168 

EPM* 0,13 0,002 0,07 0,92 

CT controle; AM alga marinha. T tratamento; I idade; T X I interação entre tratamento e idade *Erro padrão da 
média. * Média seguidas de letras distintas diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05). ALT.A 
altura de albúmen; ESP.C espessura da casca; R.C resistência da casca; U.H unidade Haugh. 
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do ovo representou somente 5% do aumento no número de ovos de casca fina entre 

36 e 66 semanas de idade. 

A idade da galinha foi responsável quase que exclusivamente pelo aumento 

da quantidade de ovos com casca fina, embora, o tamanho dos ovos seja um fator 

que não deve ser ignorado, o aumento do tamanho dos ovos em aves mais velhas 

não é responsável pela redução da espessura da casca, quando as aves envelhecem, 

a tendência é que os ovos de todos os tamanhos apresentem a casca fina. A redução 

na espessura e resistência da casca também foi observada por Vilela et al. (2016), 

que conduziu um trabalho  com poedeiras de três idades distintas (30, 50 e 70 

semanas) e perceberam que a partir da 50ª semana de vida das aves estas 

começaram a apresentar uma diminuição na espessura da casca de seus ovos, o que 

se intensificou na 70ª semana.  

 

2.4 Conclusão 

 

O desempenho das aves foi melhorado com a inclusão de 1% de alga marinha 

calcária na dieta das aves em início de produção, foram observados efeitos positivos 

sobre o consumo de ração, peso dos ovos, massa de ovos, conversão alimentar por 

dúzia e massa de ovos.  
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CAPÍTULO III – UTILIZAÇÃO DA ALGA MARINHA CALCÁRIA SOBRE O 

COMPORTAMENTO, DESEMPENHO E QUALIDADE DE OVOS DE POEDEIRAS 

COMERCIAIS 

 

RESUMO – Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão da alga marinha calcária 

(Lithothamnium calcareum) sobre o desempenho produtivo, a qualidade interna e 

externa dos ovos, os parâmetros fisiológicos e comportamentais de poedeiras 

comerciais. Foram utilizadas 312 aves da linhagem Bovans White a partir da 51ª 

semana de idade, durante 112 dias (quatro ciclos de 28 dias). Adotou-se o 

delineamento experimental inteiramente casualizado com três tratamentos e 13 

repetições em esquema de parcelas subdivididas. Os tratamentos avaliados foram: 

T1- Dieta controle; T2 - Dieta formulada com 1% Lithonutri, substituindo parcialmente 

o calcário; T3- Dieta formulada com calcário + 0,2% Bicarbonato de Sódio; x idades 

das aves (55, 59, 63, 67 semanas). Foram avaliadas as seguintes características: 

(consumo de ração (g/ave/dia), produção de ovos (%/ave/dia), peso médio dos ovos 

(g), massa de ovos (g/ave/dia) e conversão alimentar por massa de ovo e por dúzia 

de ovo), qualidade interna e externa dos ovos (altura de albúmen, unidade Haugh, 

resistência e espessura da casca). Além disto, avaliou-se parâmetros fisiológicos 

(frequência respiratória e temperaturas da pele, reto, crista, barbela e canela) e 

comportamentais das aves (comendo, bebendo, sentada, postura, parada, 

movimentos de conforto, explorando penas, bicagem agressiva e não agressiva e 

movimentos de estresse por calor). Os dados foram submetidos a análise de variância 

e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Com a inclusão de 1% de alga 

marinha calcária na dieta das aves, foram observados efeitos positivos sobre a 

produção de ovos, massa de ovos, porcentagem de ovos trincados, porcentagem de 

ovos vendáveis e espessura da casca. Os resultados sugerem ainda, que a utilização 

da alga marinha calcária permitiu a maior expressão de comportamentos relacionados 

ao conforto dos animais. 

 

Palavras-chave: bem-estar animal, estresse pelo calor, nutrição, bicarbonato 

de sódio. 
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INFLUENCE OF CALCARY SEAWEED ON THE BEHAVIOR, PERFORMANCE 

AND EGG QUALITY OF LAYING HENS 

 

The objective of this experiment was to evaluate the effect of diet 

supplementation with algae Lithothamnium calcareum on the performance, internal 

and external quality of eggs, physiological and behavioral parameters of laying hens. 

It was used 312 laying hens Bovans White strain from 51 weeks of age for 112 days 

(four cycles of 28 days). The experimental design was completely randomized with 

three treatments and 13 replications in a subdivided plot scheme. The treatments 

evaluated were: T1- Control diet; T2 - Diet formulated with 1% Lithonutri, partially 

replacing limestone; T3- Diet formulated with limestone + 0.2% Sodium bicarbonate; 

(55, 59, 63, 67 weeks). We evaluated feed intake, egg production, egg weight, egg 

mass and feed conversion per egg mass and per dozen eggs), internal and external 

egg quality (albumen height, Haugh units, strength, thickness and weight of the shells), 

physiological (respiratory rate and temperature of the skin, rectal, comb, wattles and 

shank) and behavioral (eating, drinking, sitting, posture, stopping, comfort movements, 

exploring feathers, aggressive and non-aggressive pivoting, and heat stress 

movements). The data were submitted to analysis of variance and the means were 

compared by the Tukey test at 5%. The inclusion of 1% of calcareous seaweed in the 

diet resulted in positive effects on egg production, egg mass, percentage of eggs 

cracked, percentage of salable eggs and shell thickness. The results also suggest that 

the use of seaweed allowed a greater expression of behavior related to animal wellfare. 

 

Keywords: animal welfare, caloric stress, nutrition, sodium bicarbonate. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



49 
 

3.1 Introdução  

 

O Brasil é um país de dimensões continentais expressivas e por isso está 

sujeito a grandes variações climáticas. De acordo com a região ou a época do ano as 

aves são submetidas a condições de estresse térmico o que desencadeia uma série 

de alterações fisiológicas e metabólicas que podem culminar em grandes perdas no 

desempenho e qualidade dos ovos. 

Apesar das poedeiras possuírem um desenvolvido mecanismo de 

termorregulação, assim que a umidade relativa do ar e a temperatura ambiente 

ultrapassam o limiar do conforto térmico elas começam a ter problemas para dissipar 

o calor, e passam a desenvolver respostas fisiológicas compensatórias.  

A vasodilatação periférica das regiões desprovidas de penas e altamente 

irrigadas (crista, barbela, pernas e pés) é uma das maneiras que a ave encontra para 

promover a perda de calor não evaporativo. Para intensificar a circulação periférica a 

ave aumenta a superfície de contato afastando as asas do corpo e eriçando as penas. 

Outra resposta fisiológica é o aumento da taxa respiratória, que leva a perda de 

dióxido de carbono (CO₂) e água (H₂O) acarretando um desequilíbrio ácido base 

denominado alcalose respiratória (MACARI & FURLAN,1999).  

A fim de se fornecer uma condição de conforto térmico às aves, são utilizados 

equipamentos tais como ventiladores, nebulizadores, aspersores entre outros. Porém, 

a utilização do manejo nutricional como forma de prevenção do estresse térmico tem 

se mostrado uma ferramenta efetiva na produção de poedeiras comerciais devido a 

sua capacidade em estabelecer o equilíbrio no balanço eletrolítico. Compostos como 

o bicarbonato de sódio (NaHCO₃), cloreto de potássio (KCl), cloreto de cálcio (CaCl₂), 

e cloreto de amônia (NH₄Cl), têm sido usados no controle do estresse térmico por 

atuar sobre o equilíbrio ácido-base das aves (BORGES, 2003).  

Por outro lado, a alga marinha calcária Lithothamnium calcareum possui 

capacidade alcalinizante e, por esta razão, também pode ser empregada no controle 

do estresse pelo calor (LOPES, 2012). A alga marinha calcária apresenta uma 

estrutura porosa de alta biodisponibilidade que permite um transporte mais rápido pelo 

organismo e uma quebra lenta mesmo em ambientes ácidos, isso sugere que a alga 

marinha calcária teria um maior tempo de ação se comparada a seu equivalente 

inorgânico mais utilizado, o bicarbonato de sódio. Com o objetivo de encontrar 

alternativas para reduzir os problemas que o estresse pelo calor pode causar no 
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desempenho e qualidade de ovos de poedeiras comerciais, o presente estudo buscou 

avaliar o efeito da suplementação dietética da alga marinha calcária Lithothamnium 

calcareum em poedeira submetidas a condições naturais de calor.  

 

3.2 Material e métodos  

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Aves do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnia da Universidade de São Paulo, Campus Fernando Costa, Pirassununga-

SP.  

Foram utilizadas 312 poedeiras da linhagem Bovans White, alojadas em um 

galpão aberto, com cobertura de telha de barro, construído de alvenaria, com pé direito 

de 2,50 m, equipado com gaiolas de postura metálicas sobrepostas e distribuídas em 

duas fileiras, com um corredor central de 2,00 m de largura, entre as fileiras de gaiolas, 

e dois corredores laterais de 1,5m de largura (Figura 2). O galpão contava com dois 

ventiladores e um sistema de nebulização e para o experimento foram utilizadas 

apenas as cinco primeiras fileiras de gaiolas de cada lado (Figura 3). Cada gaiola 

possuía quatro compartimentos (duas aves por compartimento), com dimensões de 

1,0m x 0,45m x 0,45 m e comedouro frontal externo e um bebedouro tipo nipple (Figura 

4). 

 

 

Figura 2 Visão externa do galpão (a). Vista interna do galpão, corredor central (b). 
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Figura 3 – Croqui da vista horizontal da porção do galpão onde estavam alojadas as 

poedeiras, com dimensões dos corredores (cm), onde: 1 – Porta de entrada; 2 – 

Ventiladores; 3 – Localização do data logeer; 4 – Baldes de ração; 5 – Abertura lateral; 

*em cinza estão representadas as gaiolas utilizadas no experimento (a). Visão frontal 

da gaiola (b). Corredor lateral direito (c). 

 

 

Figura 4 – Dimensões das gaiolas (cm), planta baixa e corte transversal. 
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Do final do primeiro experimento para o início do segundo se passaram 13 

semanas, nesse período as aves receberam a mesma dieta. Durante duas semanas 

antes do início do experimento, foi registrada a produção de ovos e um dia antes do 

fornecimento das dietas experimentais os animais foram pesados, permitindo a 

distribuição por taxa de postura e peso corporal. O experimento teve início na 51ª 

semana e se estendeu até a 67ª semana de vida das aves.  

As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado em 

esquema de parcelas subdivididas (dieta controle sem adição da alga; dieta formulada 

com 1% do suplemento mineral Lithothamnium calcareum, substituindo parcialmente 

o calcário e dieta formulada com calcário + 0,2% Bicarbonato de Sódio x idade das 

aves: 55, 59, 63, 67 semanas). Cada tratamento continha um total de 104 aves 

divididas em 13 repetições de oito aves cada, desse modo ao todo foram utilizadas 39 

gaiolas (unidades experimentais).  

As dietas eram compostas à base de milho e farelo de soja, formuladas 

segundo as recomendações de Rostagno et al. (2017) (Tabela 5). As práticas 

referentes aos cuidados com as aves, no decorrer do experimento, foram realizadas 

segundo o preconizado pelo guia de manejo da linhagem, de maneira a garantir o 

fornecimento de água e ração foram ad libitum sendo que o arraçoamento ocorria no 

período da manhã e à tarde. Os ovos eram coletados diariamente, sempre no período 

da tarde (às 14h00m). Para tanto, cada unidade experimental tinha seus ovos 

registrados e classificados em íntegros, quebrados, sujos de sangue e excretas.  

O programa de luz utilizado foi o mesmo durante todo o período experimental, 

consistia em 17 horas de luz diariamente, entre natural e artificial, e de 7 horas de 

escuro.  

As variáveis foram analisadas em quatro ciclos com intervalos de 28 dias.  A 

primeira análise ocorreu na 55ª semana (28 dias após o início do fornecimento das 

rações experimentais). As demais análises foram realizadas na 59ª, 63ª e 67ª 

semanas, de modo que foram avaliados desempenho: consumo de ração g/ave/dia, 

produção de ovos (percentagem de ovos/ave/dia), peso médio dos ovos (g), massa 

de ovos e conversão alimentar (por dúzia e massa de ovos); qualidade interna e 

externa dos ovos: altura de albumén, unidade Haugh, resistência e espessura da 

casca, % de ovos quebrados e trincados; parâmetros fisiológicos: frequência 

respiratória e temperaturas da pele, reto, crista, barbela e canela e comportamentais: 
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comendo, bebendo, sentada, postura, parada, movimentos de conforto, explorando 

penas, bicagem agressiva e não agressiva e movimentos de estresse por calor. 

 

 

 

Tabela 5 - Composição percentual de ingredientes e nutrientes da ração basal de 
postura. 

Inclusão Percentual (%) 

Ingredientes    Inclusão Percentual (%) 

Milho 
   

52,78 

Farelo de soja 
   

30,50 

Calcário 
   

9,04 

Óleo de soja 
   

5,03 

Fosfato 
   

1,67 

Sal 
   

0,43 

Premix Vit. Min e aa¹ 
   

0,40 

Met 
   

0,19 

Lithonutri ²    0,00 

Bicarbonato de Sódio³    0,00 

Total 
   

100,00 

Níveis calculados     

EM, ckal/kg    2,950 

PB, %    18,50 

Ca, %    4,00 

Pd, %    0,41 

Lis, %    0,88 

AAS, %    0,70 

Met, %    0,45 

Ter, %    0,62 

Na, %    0,21 

¹ Suplementado por kg de ração: Ferro (mín.) 0,04 g / kg: Cobre (mín.) 10 mg / kg; Manganês (mín) 0,08 g / kg; 
Zinco (mín) 0,1 g / kg; Iodo (mín) 0,832 mg / kg; Selénio (mín) 0,3 mg / kg; Vitamina A (mín.) 7.000,00 UI / kg; 
Vitamina D3 (mín.) 2.500,00 UI / kg; Vitamina E (mín.) 8,00 UI / kg; Vitamina K3 (mín) 1,58 mg / kg; Vitamina B1 
(mín) 1,00 mg / kg; Vitamina B2 (mín) 4,00 mg / kg; Niacina (mín) 20,1 mg / kg; Ácido pantotênico  (min) 7,22 
mg / kg; Vitamina B6 (mín) 1,00 mg / kg; Ácido fólico (mín) 0,297 mg / kg; Biotina (mín): 0,02 mg / kg; Vitamina 
B12 (mín) 9,6 mcg / kg; Colina (mín) 0,3 g / kg; Metionina (mín) 0,7 g / kg; colistina 30 mg / kg. . ² Dieta com 
inclusão de farinha de alga formulada com 1% Lithonutri,substituindo parcialmente o calcário. ³ Dieta com 
inclusão de 0,2% de bicarbonato de sódio substituindo parcialmente o calcário. 
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O consumo de ração foi obtido pela pesagem das sobras de ração de cada 

unidade experimental separadamente (descontando as taras correspondentes), o 

valor obtido foi subtraído da ração fornecida e dividido pelo número de aves da 

parcela. Para obtenção da porcentagem de ovos produzidos por ave diariamente, o 

número de ovos foi registrado ao longo de cada ciclo de 28 dias, de modo que o total 

de ovos produzidos foi dividido pelo número de aves de cada unidade experimental, 

esse valor foi dividido por 28 (valor referente a duração do ciclo) e, por fim, multiplicado 

por 100, para converter o resultado em porcentagem. 

Nos quatro últimos dias de cada ciclo, as unidades experimentais tiveram 

todos seus ovos pesados por uma balança (Shimadzu®) com precisão de 0,01g., esse 

valor foi dividido pelo número de ovos coletados da parcela para a obtenção do peso 

médio dos ovos (g), esse valor foi multiplicado pela porcentagem de ovos produzidos 

para se obter a massa dos ovos (g/ave/dia) (Figura 5). 

 

 

Figura 5 – Balança com precisão de 0,01g, onde os ovos de cada unidade 
experimental eram pesados para obtenção do peso médio dos ovos (g).  
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O cálculo da conversão alimentar por dúzia de ovos foi dado pela divisão entre 

o consumo de ração expresso em gramas e a produção diária de ovos multiplicado 

por 12. Para a conversão alimentar por massa de ovos foi feito a divisão entre o 

consumo de ração expresso em gramas e a massa dos ovos. 

A análise de qualidade interna e externa dos ovos foi realizada durante os 

quatro últimos dias de cada período, em que foram coletados aleatoriamente três ovos 

por repetição, totalizando 12 ovos, para determinação da Unidades Haugh, altura de 

albúmen e resistência dos ovos utilizando-se equipamento Digital Egg Tester 

(DET6000). Para a obtenção dos valores de espessura da casca, foi utilizado 

paquímetro digital de precisão de medição de espessura (Figura 6).  

 

 

Figura 6 – Aparelho testador digital do ovo (DET6000), responsável por determinar os 

parâmetros de altura de albúmen (mm), Unidade Haugh, resistência da casca (Kgf), 

coloração da gema (a).  Micrômetro paquímetro digital de precisão de medição de 

espessura (b).  

 

Os ovos coletados foram avaliados através de ovoscopia por meio da 

utilização de um aparelho ovoscópio e classificados em duas categorias: normais e 

trincados (trincas grau 1, 2 e 3), conforme pode ser observado na (Figura 7). Para se 
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obter a porcentagem de ovos normais e trincados, o valor resultante da quantidade de 

ovos de cada unidade experimental de cada categoria avaliada foi multiplicado por 

100 e dividido pelo número total de ovos coletados de cada parcela, durantes os 

quatro dias de avaliação.  

As variáveis meteorológicas de temperatura do ar e umidade relativa do ar 

foram monitoradas diariamente no interior do galpão, através de um aparelho data 

logger. O índice de temperatura e umidade (ITU) foi calculado a partir da equação 

desenvolvida por THOM (1959): 

ITU=Ta+0,36Tpo+41,5 

ITU = índice de temperatura e umidade, adimensional; 

Ta = temperatura do ar (ºC); 

Tpo = temperatura de ponto de orvalho (ºC);  

Foram utilizados valores correspondentes à três leituras nos períodos da 

manhã (07h18m), do meio dia (12h18m) e da tarde (17h18m) sendo que o 

equipamento responsável pelas medições foi instalado entre o primeiro e o segundo 

andar das gaiolas. 

 

 

Figura 7 – Aparelho utilizado para ovoscopia (a). Ovo apresentando trinca grau 1 (b). 

Ovo normal (c). Ovo apresentando trinca grau três (d).  
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Durante todo o período experimental os dados referentes aos parâmetros 

fisiológicos foram coletados ao final de cada ciclo, de duas aves por repetição. 

Ressalta-se que foram utilizadas para essa avaliação apenas seis repetições de cada 

tratamento, de modo a selecionar ao acaso animais pertencentes as diferentes fileiras 

que compõem o galpão nos períodos da manhã (7h30m) e da tarde (14h00), um dia 

antes e um dia após a avaliação comportamental. Os animais eram retirados 

cuidadosamente de suas gaiolas e conduzidos à uma sala mantida a temperatura 

ambiente local onde eram verificadas a frequência respiratória, temperaturas 

superficiais e retal. A frequência respiratória foi medida com o auxílio de cronômetros  

digitais através da contagem dos movimentos abdominais realizados pelas aves 

durante 15 segundos (HARRISON & BIELLIER, 1968). O valor encontrado foi 

multiplicado por quatro para a obtenção do número de batimentos realizados por 

minuto.  As temperaturas de crista, barbela, canela e pele foram aferidas com o auxílio 

de um termômetro infravermelho. A temperatura retal foi mensurada através de um 

termômetro digital com faixa de temperatura de 32,0 a 42,9ºC. Na Figura 8, são 

apresentadas estas aferições.  

 

 

Figura 8 – Termômetro infravermelho utilizado para a realização das aferições das 

temperaturas superficiais das aves (a). Procedimento de aferição da temperatura retal 

(b). 
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As avaliações dos parâmetros comportamentais foram realizadas por meio de 

amostragem scan com anotações instantâneas e o período amostral foi de 5 minutos, 

dividido em instantes ou pontos de um minuto. Com um período de intervalo de 2 

minutos, foram observados três indivíduos de tratamentos distintos de uma só vez e 

anotadas, separadamente, as atividades comportamentais de cada ave, com o auxílio 

de um cronômetro. Vale ressaltar que essa regra não se aplicou apenas para o box 

59 que teve sua avaliação realizada separadamente devido ao seu posicionamento 

no galpão. O período de intervalo entre o box 59 para os boxes 61 e 64 foi de 1 minuto, 

tempo suficientemente necessário para se posicionar em frente aos dois boxes e 

realizar a avaliação. Foram observadas duas aves por repetição escolhidas 

aleatoriamente sendo que os animais tiveram o dorso e a cabeça marcados com 

bastão para facilitar sua identificação. O procedimento de marcação foi realizado um 

dia antes de cada avaliação para evitar qualquer influência no comportamento das 

aves. Na Figura 9, observa-se a disposição dos boxes avaliados ao longo do galpão 

e os boxes que tiveram sua avaliação realizada simultaneamente.   

 

 

Figura 9 – Croqui da disposição das unidades experimentas para observação 

comportamental, onde: 1 – entrada; 2 – corredor esquerdo; 3 – corredor central; 4 – 

corredor direito; S – fileira superior de gaiolas; i – fileira inferior de gaiolas; amarelo – 

tratamento controle (sem adição de alga marinha ou bicarbonato); azul – tratamento 

com adição de alga marinha; rosa – tratamento com adição de bicarbonato de sódio 

(a). Representação do conjunto de boxes que foram avaliados simultaneamente (b).  
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As observações foram realizadas durante quatro dias consecutivos, sempre 

ao final de cada ciclo. Duas aves por repetição (foram utilizadas para essa avaliação 

apenas dez repetições) tiveram seus comportamentos registrados por um período de 

2h39m pela manhã (das 7h30m às 10h09m) e a tarde (das 13h30m às 16h09m). Antes 

do início da avaliação comportamental foi definido um etograma baseado em Rudkin 

& Stewart (2003) e Macari e Furlan (1999), conforme a tabela 6 onde estão descritos 

os parâmetros comportamentais avaliados.  

Tabela 6 - Etograma comportamental para galinhas poedeiras criadas em sistema 
californiano. 

Comportamentos Descrição 

Sentada 
Comportamento em que o corpo da ave se encontra em 
contato com a parte inferior da gaiola. 

Comendo Ave consumindo ou bicando alimentos no comedouro. 

Bebendo 
Comportamento caracterizado quando a ave consome 
água do bebedouro. 

Explorando penas 
Ave explora o empenamento com o bico, tanto para a 
limpeza e manutenção, quanto para a investigação. 

Bicagem não 
agressiva 

Bica levemente outras aves ou mesmo a estrutura da 
gaiola. 

Bicagem agressiva 
Bica outras aves com força de modo a provocar reações 
agressivas e ou defensivas, geralmente direcionada na 
região inferior dorsal do pescoço, cabeça e crista.  

Movimentos de 
conforto 

Esticar de asas e pernas do mesmo lado do corpo em 
conjunto, sacudir e ruflar de penas, bater de asas. 

Movimentos de 
estresse térmico 

Ave agachada com as asas afastadas do corpo como 
forma de aumentar a dissipação de calor, bico aberto 
mostrando-se ofegante.  

Postura 
Ave sentada no fundo da gaiola com a confirmação da 
presença do ovo. 

Parada 
Ave não se encontra realizando nenhum movimento, ou o 
comportamento não se enquadra em nenhum dos 
comportamentos anteriores. 

Rudkin e Stewart (2003); Macari e Furlan (1999). 
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Em relação aos movimentos de estresse térmico, embora a condição de 

gaiola limite de certo modo esses movimentos, o comportamento de afastar as asas 

foi possível de ser observado, sendo expresso de um modo mais sutil, conforme pode 

ser observado na Figura 10. 

 

 

Figura 10 Aves com as asas afastadas, comportamento indicativo de estresse por 
calor.  

 

As variáveis foram analisadas através do programa computacional Statistical 

Analisis System (SAS, 2009). Foram verificadads a normalidade dos resíduos 

(Shapiro-wilk) e a homogeneidade das variâncias (Levene). O dado foi considerado 

discrepante “outlier” quando os desvios padrão em relação à média eram maiores que 

+3 ou menor que -3. Para remover os efeitos da não normalidade quando necessário 

as variáveis foram submetidas a transformação logarítimica ou raiz quadrada. Em 

caso de dados heterogêneos foi utilizada a correção de Welch’s. Os dados de 

desempenho e qualidade de ovos foram analisados de acordo com o procedimento 

MIXED SAS (2009) e submetidos a análise de variância, comtemplando como causas 

de variação o efeito de tratamento, efeito de tempo (idade das aves) e a interação 

entre tratamento e tempo foram considerados fixos, foi adicionado o fator medidas 

repetidas no tempo para as diferentes idades das aves em cada coleta de dados. Para 
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a comparação das médias entre os tratamentos foi utilizado o teste Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

3.3 Resultados e discussão 

 

Na tabela 7, pode-se observar que não houve interações significativas 

(P>0,05) para o consumo de ração, conversão alimentar por dúzia e massa de ovos, 

para peso dos ovos e ovos quebrados. Comparando a idade das aves, o peso dos 

ovos foi maior em aves mais velhas (67 semanas) em relação as demais idades, o 

que corrobora com French & Tullett, (1991) que afirmaram que galinhas mais velhas 

sofrem um decréscimo na atividade dos órgãos reprodutores, fator responsável pela 

redução na taxa de postura, produção de ovos maiores e de maior massa e piora na 

conversão alimentar por massa e por dúzia de ovos com o decorrer do tempo.  

 

 

Tabela 7- Médias observadas e valores dos erros experimentais para os efeitos 
principais sobre os parâmetros de desempenho. 

Trat. PPO CR CA/Dz PO MO CA/G OQ OV 

CT 94,15ᵇ 0,101 1,285 63,31 59,26ᵇ 1,699 0,59 92,66ᵇ 

AM 95,74ᵃ 0,101 1,274 63,52 60,38ᵃ 1,685 0,39 94,43ᵃ 

BC 95,87ᵃ 0,101 1,273 63,68 60,69ᵃ 1,666 0,55 93,76ᵇ 

 Idade das Aves (sem) 

55 (sem.) 97,52ᵃ 0,101 1,240ᵇ 63,09ᵇ 61,26ᵃ 1,636ᵇ 0,48 96,01ᵃ 

59 (sem.) 94,54ᵇ 0,100 1,276ᵃ 62,44ᵇ 58,66ᵇ 1,704ᵃ 0,70 92,47ᵇ 

63 (sem.) 95,27ᵇ 0,104 1,305ᵃ 63,13ᵇ 60,13ᵃᵇ 1,726ᵃ 0,55 93,89ᵇ 

67 (sem.) 93,70ᵇ 0,101 1,289ᵃ 64,69ᵃ 60,39ᵃᵇ 1,669ᵃ 0,30 92,10ᵇ 

 Efeito 

T 0,0045 0,2243 0,3212 0,1801 0,0169 0,1675 0,0957 0,0298 

I <,0001 0,0613 <,0001 <,0001 0,0007 <,0001 0,0510 <,0001 

T x I 0,0071 0,1696 0,3841 0,8040 0,0442 0,1134 0,7277 0,0328 

EPM* 0,56 0,0007 0,007 0,25 0,36 0,01 0,55 0,46 

CT controle; AM alga marinha; BC bicarbonato de sódio. T tratamento; I idade; T X I interação entre tratamento 
idade *Erro padrão da média. Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05). PPO percentual de ovos produzidos; CR consumo de ração em 
gramas;CA/Dz conversão alimentar por dúzia de ovo; PO peso dos ovos; MO massa dos ovos; CA/G conversão 
alimentar por massa; OQ percentual de ovos quebrados; OV percentual de ovos vendáveis. 



62 
 

Interações significativas entre os tratamentos e a idade das aves foram 

observadas para o percentual de ovos produzidos, massa de ovos e porcentagem de 

ovos vendáveis (Tabela 8).  

 

 

Para os diferentes tratamentos, houve diferença no percentual de ovos 

produzidos nas diferentes idades das poedeiras, observa-se que os animais dos 

diferentes tratamentos apresentaram redução no percentual de ovos produzidos com 

o avanço da idade. Este achado está de acordo com diversos trabalhos nos quais 

observaram uma redução na produção de ovos com o avanço da idade, sobretudo 

após o pico de produção (BUXADÉ & FLOX, 2000 e GARCIA, 2004). Dentro das 

idades das aves, os grupos que receberam as dietas contendo alga marinha calcária 

e bicarbonato de sódio apresentaram uma maior porcentagem de ovos (63 e 67 

semanas) não diferindo entre si. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Souza (2012), em poedeiras comerciais, que observou um aumento na porcentagem 

Tabela 8- Desdobramento da interação entre a inclusão da alga marinha calcária e 
a idade das poedeiras sobre a conversão alimentar por massa de ovo.  

PERCENTUAL DE OVOS PRODUZIDOS 

IDADE 

Tratamentos 55 sem. 59 sem. 63 sem. 67 sem.   

    *EPM P 

CT 97,84ᴬᵃ 94,26ᴮᵃ 93,23ᴮᵇ 91,29ᴮᵇ 0,37 0,0071 

AM  97,11ᴬᵃ 94,05ᴮᵃ 96,62ᴬᴮᵃ 95,16ᴮᵃ 

BC 97,62ᴬᵃ 95,29ᴮᵃ 95,95ᴮᵃ 94,64ᴮᵃ 

MASSA DOS OVOS 

CT 61,73ᴬᵃ 58,10ᴮᵃ 58,75ᴮᵇ 58,45ᴮᵇ 0,54 0,0442 

AM  60,61ᴬᵃ 58,49ᴮᵃ 60,65ᴬᵃ 61,76ᴬᵃ 

BC 61,42ᴬᵃ 59,38ᴮᵃ 61,00ᴬᴮᵃ 60,96ᴬᴮᵃ 

PERCENTUAL DE OVOS VENDÁVEIS 

CT 96,46ᴬᵃ 92,75ᴮᵃ 91,86ᴮᵇ 89,59ᴮᵇ 0,59 0,0328 

AM  95,84ᴬᵃ 92,30ᴮᵃ 95,34ᴬᵃ 94,23ᴬᵃ 

BC 95,74ᴬᵃ 92,36ᴮᵃ 94,47ᴬᵃ 92,47ᴮᵃ 

CT controle; AM alga marinha; BC bicarbonato de sódio. *Erro padrão da média. Médias seguidas de letras 
minúsculas (maiúsculas) diferente na coluna (linha), diferem entre si significativamente pelo teste de Tukey a 
5% (P<0,05). 



63 
 

de postura a partir da inclusão de 1% da alga marinha calcária. Trabalhando com 

codornas japonesas Melo (2006), relatou um aumento na produção de ovos de 9,7% 

para as aves que receberam dieta contendo alga marinha calcária em relação ao 

grupo que recebeu a dieta controle sem a adição da alga.  

Tanto ovos de galinhas que receberam dietas contendo alga marinha calcária 

quanto os ovos das que receberam dietas contendo bicarbonato de sódio 

apresentaram uma redução na massa dos ovos com 59 semanas e posterior aumento 

quando as aves apresentavam 63 e 67 semanas. O grupo controle apresentou 

redução da massa dos ovos com o avanço da idade. Dentro das idades, ovos 

pertencentes ao grupo controle apresentaram ovos com menor massa em 

comparação com os demais tratamentos. Os resultados corroboram com os achados 

de Bertechini (2010) que revelou um aumento dessa variável em 2,5 pontos 

percentuais em relação à testemunha na adição de 3% de alga marinha calcária na 

dieta de poedeiras comerciais. Esses achados estão relacionados ao aumento na 

produção de ovos presente nas aves que receberam dietas com inclusão de 1% da 

alga marinha calcária. 

Com relação a idade das aves, com o tempo houve redução no percentual de 

ovos vendáveis para o grupo controle. Dentro das idades o grupo controle apresentou 

menor percentual de ovos vendáveis com 63 e 67 semanas em comparação com os 

demais tratamentos. Para as aves que receberam dietas com alga marinha calcária 

com relação a idade houve uma redução no percentual de ovos vendáveis com 50 

semanas com posterior aumento quando as aves apresentavam 63 e 67 semanas.  

Para poedeiras que receberam dietas com bicarbonato de sódio ocorreu 

redução no percentual de ovos vendáveis com 50 semanas seguido de aumento com 

63 semanas de idade e posterior redução.  

Como ovos vendáveis foram considerados os ovos de casca íntegra e livres 

de sujidades (manchas de sangue e fezes). Souza (2012) observou uma redução na 

porcentagem de ovos trincados na dieta de aves que receberam a alga marinha 

calcária. Os resultados para percentual de ovos vendáveis estão relacionados a 

melhora na qualidade da casca que pode ser atestada pelo aumento na espessura da 

casca, redução na porcentagem de ovos trincado e embora não significativo menores 

valores para o percentual de ovos quebrados para os animais que receberam dietas 

contendo 1% de inclusão da alga marinha calcária. Relatos que afirmam uma redução 
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na porcentagem de ovos sujos de sangue e fezes com a inclusão da alga marinha 

calcária na dieta de poedeiras não foram encontrados na literatura. 

Na tabela 9, estão os dados referentes a qualidade dos ovos, pode se 

observar que não houve interação (P>0,05) entre os tratamentos e a idade das aves 

e não houve diferença significativa para os tratamentos para nenhuma variável, com 

exceção da espessura da casca (Tabela 10).  

 

 Tabela 9- Médias observadas e valores dos erros experimentais para os efeitos 
principais sobre os parâmetros de qualidade interna e externa dos ovos. 

Tratamentos ALT.A (mm) ESP.C (mm) R. C (kgf) U.H 

CT 7,32 0,393 3,92 83,89 

AM 7,44 0,412 4,01 84,36 

BC 7,46 0,401 3,94 84,18 

Idade das aves (sem) 

55 (sem.) 8,04ᵃ 0,407 4,15ᵃ 88,07ᵃ 

59 (sem.) 7,31ᵇ 0,402 3,97ᵇ 83,68ᵇ 

63 (sem.) 7,18ᵇ 0,399 3,91ᵇᶜ 82,82ᵇ 

67 (sem.) 7,10ᵇ 0,399 3,79ᶜ 82,01ᵇ 

Efeito 

T 0,3674 <,0001 0,2455 0,7387 

I <,0001 0,0003 <,0001 <,0001 

T X I 0,2884 <,0001 0,6079 0,4598 

EPM* 0,07 0,001 0,03 0,42 

CT controle; AM alga marinha; BC bicabonato de sódio. T tratamento; I idade; T X I interação entre tratamento 
e idade. *Erro padrão da média. Médias seguidas de letras distintas na mesma colina diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05). ALT.A altura de albúmen; ESP.C espessura da casca; R.C resistência da 
casca; U.H unidade Haugh. 

 

Para aves suplementadas com dietas com inclusão de 1% da alga marinha 

calcária não houve diferença na espessura da casca nas diferentes idades das 

poedeiras. Este achado permite concluir que a inclusão da alga na dieta supriu as 

necessidades das aves em cada idade, contribuindo para a manutenção da qualidade 

da casca ao longo da pesquisa. Ovos de galinhas que receberam dieta controle 

sofreram redução na espessura da casca com o avanço da idade. Dentro das idades 

ovos do grupo controle apresentaram menor espessura de casca, em comparação 
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com ovos de galinhas que receberam alga marinha e bicarbonato de sódio. Aves que 

receberam dietas contendo bicarbonato de sódio foram tão eficientes quanto as que 

receberam alga marinha e, não apresentaram queda na espessura ao longo do tempo. 

Os resultados estão de acordo com os achados de Souza (2012) e Hamilton (1985), 

os autores encontram maiores valores para espessura de casca nos ovos dos animais 

submetidos a dieta com alga marinha calcária. Esses achados podem ser atribuídos 

as características da alga marinha calcária, o que permitiu uma maior retenção do 

cálcio e outros elementos pelo organismo das aves, essa consideração se sustenta 

com o fato de que a espessura da casca dos ovos das aves que receberam a dieta 

contendo a inclusão de 1% de alga marinha calcária não sofreu redução ao longo dos 

ciclos, algo esperado com o avanço da idade devido a diminuição da capacidade de 

retenção de cálcio que é observado em aves mais velhas.  

 

 

Segundo Hamilton (1978) a diminuição da espessura da casca dos ovos de 

poedeiras mais velhas está relacionada a diminuição da atividade enzimática da 

anidrase carbônica que pode estar ligada ou não ao comprometimento na absorção 

intestinal do cálcio, redução de sua retenção no organismo e mobilização óssea.  

Com relação as idades, com o tempo observou-se redução na altura de 

albúmen, unidade Haugh, resistência da casca e cor da gema. De acordo com Oliveira 

& Oliveira (2013), a redução da altura do albúmen, consequentemente da Unidade 

Haugh, pode ser atribuída a fatores como seleção genética, tempo de armazenamento 

dos ovos e idade das aves. A altura de albúmen em galinhas mais jovens é maior, à 

Tabela 10- Desdobramento da interação entre a inclusão da alga marinha calcária 
e a idade das poedeiras sobre a espessura da casca.  

ESPESSURA DA CASCA 

IDADE 

Tratamentos 55 sem 59 sem 63 sem 67 sem   

    *EPM P 

CT 0,40ᴬᵃ 0,39ᴮᵇ 0,38ᶜᵇ 0,38ᶜᵇ 0,002 <,0001 

AM  0,41ᴬᵃ 0,41ᴬᵃ 0,41ᴬᵃ 0,41ᴬᵃ 

BC 0,40ᴬᵃ 0,40ᴬᵃᵇ 0,40ᴬᵃ 0,40ᴬᵃ 

CT controle; AM alga marinha; BC bicarbonato de sódio. T tratamento; I idade; T x I interação entre tratamento 
e idade. *Erro padrão da média.  Médias seguidas de letras minúsculas (maiúsculas) diferente na coluna (linha), 
diferem entre si significativamente pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05). 
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medida que essa ave envelhece há uma queda significativa na altura do albúmen. A 

qualidade do albúmen está relacionada diretamente com o albúmen denso. O 

aumento na concentração do albúmen líquido está relacionada ao tempo de 

armazenamento dos ovos e alterações no pH, entretanto, pode se tratar de uma 

alteração fisiológica observada em ovos postos recentemente, outro fato que explica 

esse acontecimento é o maior tempo de permanência do ovo na glândula da casca, 

algo comum em aves mais velhas que necessitam de um tempo maior para realizarem 

a calcificação dos ovos.   

A resistência da casca à quebra mede a força que deve ser empregada para 

criar uma fratura na casca. Os valores de resistência têm alta correlação com a 

espessura da casca, de forma que se a casca for mais espessa teremos um maior 

valor de resistência do ovo à quebra (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2013). Com o tempo foi 

observado redução (P<0,05) na espessura da casca e consequentemente na sua 

resistência, o que corrobora com os achados de Guenter et al. (2008), esses autores 

afirmam que com o avanço da idade das aves há uma redução na espessura da casca 

dos ovos. Essa redução foi observada por Vilela et al. (2016), que conduziram um 

trabalho  com poedeiras de três idades distintas (30, 50 e 70 semanas) e perceberam 

que a partir da 50ª semana de vida há uma diminuição na espessura da casca de seus 

ovos, o que se intensificou na 70ª semana.  

Não houve interação (P>0,05) entre tratamento e idade da poedeira para as 

porcentagens de ovos normais e trincados (Tabela 11). Comparando a idade das aves 

não foram observadas influência do tempo sobre essas variáveis. As aves que 

receberam dieta contendo alga marinha calcária apresentaram um percentual de ovos 

normais significativamente superior e um percentual de ovos trincados 

significativamente inferior as que receberam as dietas controle e com bicarbonato de 

sódio. Os resultados corroboram com os achados de Souza (2012), que notou uma 

redução na porcentagem de ovos trincados a partir da inclusão de 1% da alga marinha 

calcária, segundo o autor os resultados são interessantes já que a perda de ovos 

devido a problemas com trinca representa uma das principais causas de prejuízo na 

produção de ovos.  

A tabela 12 apresenta os dados de temperatura do ar (ºC), umidade relativa 

do ar (%) e índice de temperatura e umidade (ITU) referentes a cada ciclo de 28 dias, 

no período de janeiro a maio de 2018. Os valores da temperatura e umidade relativa 

do ar para o período experimental mantiveram-se em média a 26,35 ± 1,97 e 71,95 ± 



67 
 

5,58 respectivamente, correspondendo a um índice de temperatura e umidade (ITU) 

em média de 75,04 ± 2,55. De acordo com Tinôco (1998) citado por Oliveira et al., 

(2006), um ambiente confortável para aves adultas está entre as temperaturas de 16 

e 23ºC e a uma umidade relativa do ar de 50 e 70%, todavia, estes valores são 

raramente encontrados em condições de produção comercial. Segundo Santos et al., 

(2012), tendo em vista que a temperatura interna das aves varia de 40 a 41 ºC, a 

temperatura ambiente indicada para poedeiras em idade de produção pode oscilar 

entre 15 e 28ºC. Donald (1998) considera como ideal uma faixa de umidade relativa 

do ar entre 50 e 60%. Em condições de elevada temperatura ambiente a ave perde a 

capacidade de perder calor pelos processos de radiação, condução e convecção, 

aumentando a necessidade de reduzir o calor interno por meio da evaporação, quanto 

maior a umidade relativa do ar mais dificuldade a ave enfrentará na realização desse 

processo de perda de calor pelas vias aéreas. Na tentativa de contornar o problema a 

ave aumenta a frequência respiratória, algo que leva a uma alcalose respiratória com 

consequente comprometimento do desempenho (NORTH & BELL, 1990; BAÊTA & 

SOUZA, 2010; OLIVEIRA et al., 2006).  

 

Tabela 11– Porcentagem de ovos normais, trincados e quebrados 

Tratamentos Ovos Normais (%) Ovos Trincados (%) 

CT 67,15ᵇ 32,85ᵃ 

AM 77,60ᵃ 22,39ᵇ 

BC 70,69ᵇ 29,30ᵃ 

Idade das aves (semanas) 

55 (sem.) 67,02 32,97 

59 (sem.) 75,47 24,53 

63 (sem.) 69,79 30,20 

67 (sem.)  74,98 25,02 

Efeito 

T <,0001 <,0001 

I 0,0691 0,0539 

T x I 0,4151 0,4154 

EPM* 1,52 1,31 

CT controle; AM alga marinha; BC bicarbonato de sódio. T tratamento; I idade; T x I interação entre tratamento 
e idade. *Erro padrão da média. Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05) 
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Diante dos resultados observados para ITU obtidos neste experimento 

podemos concluir que as aves estavam sob os efeitos de um estresse térmico 

moderado. Conforme as considerações do National Weather Service (1976) citado por 

Amaral et al. (2009) e Silva et al. (2011), as aves se mantiveram nos três primeiros 

ciclos sob condições de alerta, valores de ITU de 75 a 78 representam alerta, decisões 

para reduzir as perdas com a produção devem ser tomadas, acima deste valor é 

considerado perigo, devendo tomar medidas de segurança, valores de ITU de 71,6 a 

74,5 representam condições de conforto térmico aos animais, valores de ITU mais  

baixos foram conseguidos no quarto ciclo pela aproximação do inverno. 

Na tabela 13 estão representados os resultados da análise dos índices 

fisiológicos. Não foram observadas interações (P>0,05) entre os períodos avaliados e 

os tratamentos experimentais para nenhuma das variáveis em questão. Os 

tratamentos avaliados não influenciaram (P>0,05) as variáveis fisiológicas, no entanto, 

foram observadas maiores valores (P<0,05) para as temperaturas da crista, barbela, 

canela e pele no período da tarde, o que se deve provavelmente a alta na temperatura 

ambiente que ocorre com mais intensidade nesse horário.  

De acordo com Brossi et al. (2009), as aves têm como principal via de 

dissipação de calor a ofegação, o aumento da temperatura ambiente dificulta o 

funcionamento deste mecanismo e pode levar a um desequilíbrio ácido base, 

denominado alcalose respiratória. Afim de evitar a alcalose respiratória as aves 

utilizam suas regiões desprovidas de penas e altamente irrigadas (crista, barbela, 

Tabela 12- Temperatura do ar (ºC), umidade relativa do ar (%) e índice de 
temperatura e umidade (ITU) referentes a cada ciclo de 28 dias, no período de 
janeiro a maio de 2018. 

Ciclos Temperatura do ar 

(ºC) 

Umidade Relativa do 

ar (%) 

ITU 

Média DP¹ Média DP¹ Média DP¹ 

1 29,05 ± 2,81 71,49 ± 5,80 78,04 ± 3,36 

2 25,86 ± 1,40 76,67 ± 5,18 75,00 ± 1,65 

3 26,17 ± 1,06 75,37 ± 5,11 75,32 ± 1,29 

4 24,32 ± 1,26 64,26 ± 4,55 71,81 ± 1,83 

¹ DP = desvio padrão. 
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pernas e pés), a vasodilatação promovida por essas estruturas permite a circulação 

de sangue para promover a dissipação do calor (SANTOS, 2009). 

 

 

O presente trabalho corrobora com os achados de Garcia et al., (2015) e 

demonstra que as aves utilizaram o mecanismo de vasodilatação das regiões 

desprovidas de penas para dissipar o calor, já que foram encontradas temperaturas 

mais elevadas (P<0,05) em crista, barbela, canela e pele durante o período da tarde 

em que a temperatura ambiente é maior e prejudica a dissipação de calor. Com base 

nos resultados observados no presente experimento podemos afirmar que as aves 

mantiveram sua frequência respiratória em ambos os períodos dentro dos padrões 

fisiológicos normais, bem como sua temperatura retal. A frequência respiratória de 

galinhas poedeiras pode oscilar de 23 mov/min em ambientes considerados 

termoneutros (20ºC) a 273 mov/min quando as aves estão sujeitas a temperaturas 

ambientes elevadas (KASSIN & SYKES, 1982). A temperatura retal das poedeiras 

varia de 40 a 41 ºC (SANTOS et al. 2012). As alterações dos parâmetros fisiológicos 

vão influenciar diretamente o comportamento expresso pelas aves definindo a 

qualidade dos ovos e desempenho dos animais.  

Os resultados para a frequência média em que as aves expressaram seus 

comportamentos estão demonstrados na Tabela 14. Não foram encontradas 

interações entre os fatores avaliados para nenhuma das variáveis (P>0,05), com 

Tabela 13- Índices fisiológicos de poedeiras comerciais submetidas a diferentes 
dietas experimentais  

Tratamentos FR₁ TSC₂ TSB₃ TSCA₄ TSP₅ TR₆ 
CT 29,86 37,33 31,52 30,72 38,26 40,51 

AM  27,97 36,68 31,53 30,00 37,80 40,62 

BC  28,86 36,68 31,34 31,01 38,25 40,58 

Período       

Manhã 28,72 35,07ᵇ 29,80ᵇ 28,91ᵇ 36,22ᵇ 40,60 

Tarde 29,08 38,72ᵃ 33,13ᵃ 32,25ᵃ 39,98ᵃ 40,54 

Efeito 

T 0,0692 0,7315 0,9834 0,6438 0,8995 0,4120 

P 0,5813 <,0001 0,0006 0,0003 <,0001 0,4179 

T x P 0,3246 0,9248 0,4876 0,4980 0,8760 0,9144 

EPM* 0,57 0,66 0,81 0,78 0,80 0,05 
CT controle; AM alga marinha; BC bicarbonato de sódio. T tratamento; I idade; T x I interação entre tratamento 
e idade. *Erro padrão da média. Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05). ₁ Frequência Respiratória (mov/min), ₂Temperatura superficial da crista (ᵒC), 

₃Temperatura superficial da barbela (ᵒC), ₄Temperatura superficial da canela (ᵒC), ₅Temperatura superficial da 

pele (ᵒC), ₆Temperatura retal (ᵒC).  
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exceção da frequência de postura (P<0,05) o desdobramento da interação pode ser 

observado na Tabela 15. Não foram observadas influências dos tratamentos (P>0,05) 

sobre as variáveis sentada, comendo, bebendo, movimentos de estresse, bicagem 

não agressiva, bicagem agressiva, movimentos de conforto e parada. Para o 

comportamento explorando penas e postura os maiores valores (P<0,05) foram 

encontrados para as aves que receberam dietas contendo alga marinha calcária. O 

período do dia em que as aves foram observadas influenciou no comportamento 

explorar penas, bicagem não agressiva, parada e postura de ovos. 

 

 

As aves apresentaram uma maior frequência (P<0,05) na expressão do 

comportamento de explorar penas no período da manhã. Hurnik (1995) explica que o 

comportamento de explorar penas está intimamente relacionado ao conforto e a saúde 

das aves, pois é a partir dele que as aves arrumam e distribuem o óleo proveniente 

da glândula uropigiana sobre suas penas, é um comportamento natural, presente em 

qualquer sistema de criação e em qualquer condição ambiental, varia apenas em 

Tabela 14- Frequência média (%) em que as aves expressaram seus 
comportamentos nos diferentes tratamentos  

 Tratamentos Período Efeito EPM* 

CT AM BC Manhã Tarde T P TxP 

₁SE 24,37 25,04 26,59 25,40 25,35 0,8095 0,9942 0,5269 1,29 

₂CO 24,38 21,50 24,25 21,47 25,27 0,3756 0,0547 0,2370 1,59 

₃BE 2,87 2,87 3,28 1,52ᵇ 4,50ᵃ 0,7498 <,0001 0,7497 0,42 

₄EP 5,37ᵇ 8,84ᵃ 6,34ᵇ 7,93ᵃ 5,77ᵇ 0,0033 0,0083 0,9068 0,63 

₅ ME 3,56 1,22 2,28 1,18 3,52 0,0602 0,1281 0,6044 1,23 

₆BNA 3,18 2,62 2,59 1,97ᵇ 3,62ᵃ 0,6278 0,0126 0,0898 0,47 

₇BA 0,20 0,04 0,21 0,02 0,28 0,7083 0,1911 0,4885 0,13 

₈MC 0,00 0,23 0,15 0,16 0,09 0,2750 0,5686 0,8759 0,10 

₉P 36,03 37,46 34,31 40,2ᵃ 31,6ᵇ 0,4250 0,0003 0,2399 1,66 

₁₀PO 0,04ᵇ 0,18ᵃ 0,00ᵇ 0,15ᵃ 0,00ᵇ 0,0030 0,0010 0,0035 0,02 

CT controle; AM alga marinha; BC bicarbonato de sódio. T tratamento; I idade; T x I interação entre tratamento 
e idade. *Erro padrão da média. Médias seguidas de letras distintas na mesma linha diferem significativamente 

pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05). ₁ sentadas (%), ₂ comendo (%), ₃ bebendo água (%), ₄ explorando penas 

(%), ₅ movimentos de estresse (%), ₆ bicagem não agressiva (%), ₇ bicagem agressiva (%), ₈ movimentos de 
conforto (%), ₉ parada (%), ₁₀ postura (%);  
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intensidade de execução. Ele exige a realização de  movimentos de cabeça e asas, 

esse aumento na atividade física resulta em uma maior produção de calor, aves que 

se encontram em desconforto térmico tende a reduzir esse comportamento e passam 

a apresentar as asas afastadas do corpo para facilitar as trocas de calor com o meio 

(BARBOSA FILHO, 2004).   

 

 

Segundo Borges et al. (2003), o estresse calórico resulta em perdas no 

desempenho e qualidade dos ovos devido ao desequilíbrio ácido-base consequente 

da alcalose respiratória, o controle do estresse calórico pode ser conseguido através 

de um manejo nutricional que permita a manipulação química do equilíbrio ácido-base, 

um dos compostos tradicionalmente usados com esse objetivo é o bicarbonato de 

sódio (NaHCO₃).  Os resultados observados no presente experimento mostraram uma 

maior frequência (P<0,05) na expressão do comportamento de explorar penas para 

aves que receberam a dieta contendo a alga marinha calcária, isso sugere que as 

aves que receberam a dieta contendo alga marinha calcária se tornaram mais 

adaptáveis às condições de estresse térmico.  

As aves expressaram o comportamento de beber água com mais intensidade 

(P<0,05) no período da tarde devido as altas temperatura registradas nessa faixa do 

dia, o que corrobora com os achados de ALVES, (2006). De acordo com Barbosa Filho 

(2004), os animais aumentam o consumo de água a fim de aumentar a perda de calor 

corporal.  

Tabela 15- Desdobramento da interação entre a inclusão da alga marinha calcária 
e a idade das poedeiras para o comportamento de postura.  

POSTURA 

Período 

Tratamentos Manhã Tarde   

  *EPM P 

CT 0,08ᴬᵇ 0,00ᴮᵃ 0,02 0,0035 

AM  0,37ᴬᵃ 0,00ᴮᵃ 

BC 0,00ᴬᵇ 0,00ᴬᵃ 

CT controle; AM alga marinha; BC bicarbonato de sódio. T tratamento; I idade; T x I interação entre tratamento 
e idade. *Erro padrão da média.  Médias seguidas de letras minúsculas (maiúsculas) diferente na coluna (linha), 
diferem entre si significativamente pelo teste de Tukey a 5% (P<0,05). 
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A bicagem não agressiva pode ser dividida em duas categorias, a bicagem de 

penas e a bicagem de objetos, consideradas como um redirecionamento do 

comportamento de forragear e tomar banho, que é um comportamento natural das 

aves e pode ser percebido em qualquer condição ambiental e em qualquer sistema  

de criação (ABRAHANSON & TAUSON, 1995 e MOLLENHORST et al., 2005). Alves 

(2006) atestou uma maior frequência desse comportamento no período da tarde entre 

às 15 e 16h, o que corrobora com os resultados obtidos no presente experimento.  

Barbosa Filho et al. (2007), avaliando o comportamento de duas linhagens 

distintas de poedeiras criadas em sistema alternativo (cama e ninho) e em sistema 

convencional (gaiolas) por meio de sequência de imagens observaram que aves 

criadas em cama submetidas a condições de conforto térmico expressaram o 

comportamento “parada” em um número bem reduzido de vezes, sendo mais 

observado no período da tarde, em condições de estresse térmico o comportamento 

“parada” aumenta drasticamente, as diferenças observadas entre os períodos da 

manhã e da tarde que eram evidentes nas condições de conforto já não são mais 

percebidas, embora a linhagem Hy-Line W36 tenha apresentado uma maior 

expressão desse comportamento no período da manhã, segundo o autor essas são 

medidas comportamentais que influenciam diretamente na fisiologia dos animais, de 

modo a não aumentar a produção de calor através de movimentos.  

Nas aves criadas em gaiolas os comportamentos expressos em condições de 

conforto térmico nos períodos da manhã e da tarde foram os de “comer”, “investigar 

penas” e beber água, quando submetidas a condições de estresse térmico os 

comportamentos de “sentar”, “parada” e “beber água”, foram mais percebidos, com 

grande redução no comportamento de “comer”. No presente experimento esse 

comportamento foi expresso em um elevado número de vezes, com predominância 

(P<0,05) para o período da manhã, o que indica que as aves reduziram suas 

atividades com a intenção de baixar a produção de calor, sendo que esse 

comportamento indica que as aves estavam sofrendo o efeito do estresse causado 

pelas condições ambientais e intensificado pelo sistema de criação em gaiolas. O 

comportamento de postura das aves se concentra em todo período da manhã, salvo 

algumas exceções (linhagens), isso se deve ao tempo de formação do ovo, meia hora 

após a ovoposição ocorre a ovulação, depois ocorre a deposição dos componentes 

internos do ovo (membrana e albúmen) num processo que leva em torno de 4 horas, 

a calcificação do ovo consome cerca de 20 horas, após esse processo a ave está 
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pronta para pôr mais um ovo (COUTS et al., 2007). Barbosa Filho et al. (2007) 

observaram o comportamento de postura durante as horas de avaliação apenas nas 

aves submetidas a condições de conforto térmico, o que sugere uma maior 

porcentagem de produção em aves que não estão sob os efeitos do estresse térmico. 

Os resultados referentes a postura obtidos no presente experimento revelam uma 

maior frequência na observação do comportamento de postura (P<0,05) em aves 

alimentadas com dietas contendo alga marinha calcária. A baixa frequência de 

observação desse comportamento que se deve em parte pelo método de avaliação 

adotado impedi uma conclusão precisa sobre esses achados. 

 

3.4 Conclusão 

 

Com a inclusão de 1% de alga marinha calcária na dieta das aves, foram 

observados efeitos positivos sobre a produção de ovos, massa de ovos, porcentagem 

de ovos trincados, porcentagem de ovos vendáveis e espessura da casca. Os 

resultados sugerem ainda, que a utilização da alga marinha calcária permitiu a maior 

expressão de comportamentos relacionados ao conforto dos animais, atuando de 

modo similar ao bicarbonato de sódio. 
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