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Introdução

A poedeira precisa ter suas necessidades 
nutricionais atendidas diariamente, as quais 
variam com a idade, a linhagem, o peso corporal, 
a taxa de produção, o tamanho do ovo e o clima 
como principais fatores. Quando isto não 
acontece, podem ocorrer perdas de produtividade. 
Se as aves estiverem consumindo além de suas 
necessidades, nutrientes estarão sendo 
desperdiçados, pois não haverá melhora na 
produção. Por outro lado, se a dieta for deficiente 
em nutrientes, o desempenho e a qualidade de 
ovos serão prejudicados [1].

O ovo é um dos mais completos alimentos 
conhecidos, possuindo um excelente balanço de 
proteínas, gorduras, carboidratos, minerais e 
vitaminas, sendo, portanto, altamente nutritivo 
[2]. 

A utilização de compostos orgânicos de 
zinco, cobre, manganês e, individualmente ou em 
combinação, melhora no desempenho das aves 
alimentadas com produção orgânica de cobre e a 
combinação destes três metais em um complexo 
orgânico. No entanto, não foi observado o 
desempenho melhora com o uso de qualquer do 
zinco orgânico ou a combinação de cobre e zinco 
quelatos [3].

Alguns autores descreveram que não houve 
diferenças significativas no percentual de 
produção de aves que foram suplementadas com 
minerais orgânicos [4].

A suplementação de poedeiras com minerais 
orgânicos melhora o desempenho produtivo, a 
qualidade interna dos ovos, a qualidade da casca 
(desde que manganês e zinco orgânicos sejam 

adicionados) e aumenta o peso da gema e do 
albúmen [5].

O objetivo do presente estudo foi avaliar o 
desempenho produtivo de poedeiras comerciais
suplementadas com minerais orgânicos.

Material e métodos

Foram utilizadas 2400 poedeiras Dekalb, com 
42 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 (10 meses 
ou 40 semanas, divididos em 4 períodos, de 10 
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 (Bioplex® Repro); Grupo II – Aves 
submetidas à administração do suplemento 
(Bioplex® Repro).

As aves receberam luz natural (12 horas 
diárias) durante o período do experimento. As 
rações oferecidas para os animais foram à base de 
milho e farelo de soja, sendo isocalóricas e 
isoprotéicas, uma delas sem o produto (Bioplex® 
Repro) como diferencial e a outra ração teste, 
contendo o produto, na proporção de 0,1%. Sendo 
administrado ao grupo tratado 800g do produto 
para cada 1 tonelada de ração. Foi Avaliado o 
desempenho zootécnico (consumo médio de 
ração, percentagem de produção, conversão 
alimentar, massa dos ovos, peso das aves e peso 
dos ovos), todas estas análises foram realizadas no 
período de 52 a 82 semanas.
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Os resultados foram avaliados por Análise de 
Variância e quando significativa esta foi 
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 
as variáveis de desempenho analisadas (Tabela 1). 
Esses resultados estão de acordo com os 
observados por Barber et al. (2002) & Sechinato 
et al. (2004), [6, 7], que não encontraram 
benefícios aos parâmetros de produção com a 
suplementação de minerais orgânicos. O consumo 
de ração e a conversão alimentar não foram 
influenciados pela suplementação de minerais 
orgânicos em comparação com as aves do grupo I.

Por outro lado, os dados discordam dos 
observados por Rutz et al. (2006) & Surai (2002), 
[8, 9] que observaram uma melhora no 
desempenho produtivo. 

Pan et al. (2004) [10], trabalhando com 
poedeiras comerciais de ovos marrons, 
observaram que a adição de seleniometionina 
melhorou o peso da ave, conversão alimentar, 
produção de ovos, peso do ovo, coloração da 
gema e consistência do albúmen (Unidade 
Haugh). Estes resultados estão de acordo com os 
nossos resultados nas variáveis: peso das aves e 
peso dos ovos; esta apenas na terceira coleta (72 
semanas de idade). 
Conclusão

Baseado nos nossos resultados concluiu-se 
que, a suplementação de minerais orgânicos não 
alterou o desempenho produtivo de poedeiras 
comerciais.
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Tabela 1. Desempenho produtivo de poedeiras suplementadas (GII) e não suplementadas (GI) com Bioplex® de 52 a 
82 semanas de idade.

Variáveis 52 sem.
GI

52 sem.
GII

62 sem.
GI

62 sem.
GII

72 sem.
GI

72 sem.
GII

82 sem.
GI

82 sem.
GII

Produção de ovos (%)
Peso de ovos (g)
Peso das aves (g)

Peso do oviduto (g)
C.A (CR x GP, g/dia)

M.O (g/dia)
C.M.O (Kg/Kg)

Cosumo de ração 
(Kg/ração/dia)

97,75 ns

58,39 ns

1283,6 ns

51,95ns

1,40 ns

56,69 ns

1,88 ns

126 ns

96,83ns

57,59 ns

1369,8*

50,50ns

1,42 ns

56,16 ns

1,90 ns

124 ns

95,42 ns

60,10 ns

1391 ns

62,15ns

1,54 ns

57,25 ns

1,86 ns

123 ns

94,42 ns

60,54 ns

1413 ns

57,25ns

1,50 ns

56,27 ns

1,90 ns

121 ns

88,17 ns

58,83 ns

1314 ns

67,45ns

1,68 ns

50,25 ns

2,12 ns

113 ns

86,75 ns

61,72*

1441,6*

66,90 ns

1,62 ns

50,31 ns

2,12 ns

111 ns

87,00 ns

60,63 ns

1230 ns

66,80ns

1,72 ns

52,74 ns

2,02 ns

110 ns

86,50 ns

59,65 ns

1371,7*

72,10 ns

1,69 ns

51,59 ns

2,07 ns

108 ns

ns(não-significativo) *(significativo a 5% T-Student)


