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Introdução

    Um dos grandes méritos da avicultura atual 
está relacionado ao melhoramento genético das 
aves de postura, que tem proporcionado altas 
produções às linhagens, sendo estas melhoradas 
geneticamente para produzir o máximo de ovos 
a um custo mínimo. A melhoria da 
produtividade das aves é de fundamental 
importância na avicultura para obtenção de 
resultados econômicos favoráveis, portanto 
qualquer fator que aumente o desempenho das 
aves deve merecer destaque entre os 
pesquisadores [1]. 
    O ovário da galinha apresenta folículos de 
tamanhos variados e a hierarquia destes é 
estabelecida principalmente pela regressão dos 
folículos pequenos (<6-8mm), com conseqüente 
recrutamento de novos. Os folículos que 
ultrapassam 8 mm de diâmetro continuam o
desenvolvimento até a ovulação [2], e segundo 
Yu & Marquardt (1973) [3] a hierarquia 
consiste em 4-6 folículos em desenvolvimento, 
porém o número é variável de ave para ave.
    Segundo Roland (1998) [4] perdas de até 
15% podem ser totalizadas desde a produção até 
o consumidor devido à má qualidade da casca, o 
que está relacionado com a nutrição da ave.
    A adição de minerais orgânicos na dieta de 
matrizes e poedeiras resulta em melhora no 
desempenho e qualidade interna e externa do 
ovo, a partir de oito semanas de inclusão [5].
    Este trabalho teve como objetivo avaliar os 
aspectos produtivos e morfológicos do ovário de 
poedeiras comerciais tratadas com Minerais 
Orgânicos.

Material e métodos

A. Animais
    Foram utilizadas 2400 poedeiras Dekalb, com
68 semanas de idade, procedentes de uma granja 

comercial localizada na cidade de Glória de 
Goitá, na zona da mata do Estado de 
Pernambuco. Durante todo o período do 
experimento (4 meses, divididos em 4 períodos, 
de 4 semanas cada) foi administrado o 
suplemento.
    Os animais foram divididos, ao acaso em 2 
grupos, cada um constituído por 1200 aves, a 
saber:
Grupo I – Controle, aves sem administração do 
suplemento (Minerais orgânicos);
Grupo II – Aves submetidas à administração do 
suplemento (Minerais orgânicos).
    Foi avaliado o desempenho zootécnico 
(consumo médio de ração, percentagem de 
produção, conversão alimentar, massa e peso 
dos ovos), e a morfologia do ovário, todas estas 
análises foram realizadas no período de 72 a 84 
semanas.

B. Microscopia de Luz
    Após a ortonásia das aves por deslocamento 
cervical, foi feita a coleta dos fragmentos do 
ovário, e estes foram fixados em líquido de 
BOÜIN por 6 horas. Posteriormente os 
fragmentos foram desidratados em álcool etílico 
em concentrações crescentes, diafanizados pelo 
xilol, impregnados pelo parafina líquida em 
estufa regulada à temperatura de 59 C e 
incluídos em parafina. Em seguida, os blocos 
foram cortados em micrótomo, ajustado para 5 
micrômetros (m).
    Os cortes obtidos foram colocados em 
lâminas previamente untadas com albumina de 
MAYER, e mantidos em estufa regulada à 
temperatura de 37 C, durante 24 horas, para 
secagem e colagem, segundo a metodologia de 
[6]. As lâminas foram analisadas em 
Microscópio de Luz e os cortes foram 
fotografados em Microscópio Biológico 
Trinocular.



C. Análise Estatística
    Os resultados foram avaliados por Análise de 
Variância e quando significativa, esta será 
complementada pelo teste de Comparações 
Múltiplas Tukey e Kramer. Os dados foram 
tabulados e processados em programa estatístico 
SAS (Statistical Analysis System, 2001). 
Adotando-se o nível de significância de 5% (p 
0,05).

Resultados e Discussão

    No presente trabalho não foi observado efeito 
significativo (P>0,05) dos grupos estudados 
sobre o desempenho produtivo e qualidade dos 
ovos. Porém com relação à coloração da gema 
houve uma diferença significativa, onde o grupo 
II obteve uma coloração mais intensa, 
provavelmente foi devido a um melhor 
aproveitamento do pigmento pelo fígado.
    Já a percentagem da gema foi maior com o 
avanço da idade sem apresentar diferenças entre 
os grupos estudados. Esses resultados estão de 
acordo com os observados por Barber et al. 
(2002) e Sechinato et al. (2004) [7, 8], que não 
encontraram benefícios aos parâmetros de 
produção com a suplementação de minerais 
orgânicos. Por outro lado, os dados discordam 
dos observados por Rutz et al. (2006) e Surai 
(2002) [9, 10], que observaram uma melhora no 
desempenho produtivo. Com relação aos pesos 
das aves, ovários e a produção semanal dos 
ovos, também não houve diferença significativa.
Em relação à morfologia do ovário, nota-se um 
aumento na dinâmica folicular tanto 
microscopicamente quanto macroscopicamente 
no grupo II (Fig. 2A, 2B e Fig. 3B) quando 
comparado ao grupo I ((Fig. 1A e Fig. 3A). 
    O ovário possui folículos de vários tamanhos, 
variando desde folículos pequenos pouco 
desenvolvidos até folículos grandes capazes de 
ovular [11].Tanto em poedeiras como em 
matrizes pesadas, o número de folículos grandes 
em desenvolvimento declina com a idade, 
embora o peso e o volume da gema aumentem 
com o avançar da idade da ave. 
    O controle da hierarquia folicular que permite 
a ovulação diária é estabelecido pelos folículos 
pequenos (6 a 8 mm). O folículo amarelo que 
ultrapassar 8mm em diâmetro entra em 
hierarquia,continua a desenvolver e ovula. 
Entretanto, eventos moleculares dentro de 
folículos menores (menores que 8mm) fazem 
com que muitos folículos entrem em atresia, 
enquanto outros folículos são selecionados para 
entrar em hierarquia [12]. Assim o grupo II que 
recebeu a suplementação mineral teve um maior 
número de folículos em desenvolvimento em 
relação ao grupo I.
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Figuras 1. Fotomicrografias do ovário de aves evidenciando um aumento na dinâmica folicular nas imagens 2A e 2B do Grupo II em relação às 
imagens 1A e 1B do Grupo I.Coloração H.E . Aumento ± 325µm.

Figura 2. Fotografias dos ovários das aves mostrando a dinâmica folicular, onde se observa o desenvolvimento folicular mais acentuado na 
imagem 3B do Grupo II em relação à imagem 3A do Grupo I.
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