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RESUMO
Objetivou-se buscar o melhor horário de fornecimento e melhor nível de cálcio, visando otimizar o desempenho e qualidade dos ovos de codornas em final de
produção. Foram utilizadas 360 codornas japonesas, em
produção, com 54 semanas de idade, em delineamento inteiramente ao acaso com três tratamentos: T1 - 3,75% de
cálcio (Ca) pela manhã (das 8,00 às 16,00 horas) e 1,25%
de Ca à tarde (das 16,00 horas ás 8,00 horas); T2 - 2,5% de
Ca pela manhã e 2,5 de Ca à tarde; e T3 - 1,25 de Ca pela
manhã e 3,75% de Ca à tarde, com seis repetições de vinte aves por parcela. As rações isoprotéicas e isocalóricas

foram balanceadas para fornecer às aves 2,5% de cálcio
em média. Não foram constatadas diferenças estatísticas
(P>0,05) para peso médio dos ovos (g), percentagem de
postura (%), massa de ovos (g/ave/dia), consumo de ração
(g), conversão alimentar por quilograma e por dúzia de
ovos, gravidade específica, índice gema, Unidades Haugh,
espessura, percentagem e resistência à quebra da casca.
Pode-se concluir que a variação dos níveis de cálcio durante os períodos considerados não alterou o desempenho
e a qualidade dos ovos de codornas.

PALAVRAS-CHAVES: Cálcio, codornas, horário, produção de ovos, qualidade de ovos.
ABSTRACT
Effect of the schedule of supply of rations containing different calcium levels on
performance and eggs quality of Japanese quails (coturnix japonica) in production end
phase
It was aimed to determine the best schedule of supply and the better calcium level, aiming to optimize the
quality and production of quail’s egg. 360 Japanese quails
(54 weeks old) were used. The quails were divided in three
treatments T1, 3.75% of Ca in the morning (0800 until
1600 hours) e 1.25% of Ca on afternoon (1600 until 0800
hours); T2, 2.5% of Ca in the morning e 2.5 of Ca in the

afternoon e T3, 1.25 of Ca in the morning end 3.75% of Ca
in the afternoon with six replicates each. The diets were
formulated to contain 20% of protein, 2,900 kcal ME/kg
and 2.5% of calcium. The average egg weight (g), egg
production (%), egg mass (g/quail/day), diet consumption
(g), feed conversion for dozen, feed conversion per kilogram of produced eggs, specific gravity, yolk index, HauCiência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 677-683, out./dez. 2007
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gh Units, shell thickness and shell percentage, were not
affected by schedule or calcium supplementation. It was
concluded that the variation of calcium supplementation

during the considered period did not alter the performance
and the egg quality.

KEY-WORDS: Calcium, quails, schedule, production of eggs, quality of eggs.

INTRODUÇÃO
A criação comercial de codornas japonesas
(Coturnix japonica) vem crescendo bastante nos
últimos anos. Para aumentar a produtividade
das aves, alguns programas de melhoramento
genético de codornas de postura vêm sendo desenvolvidos, já que são comumente utilizadas,
para produção de ovos, linhagens sem qualquer
seleção genética.
Com os trabalhos de melhoramento genético das linhagens comerciais, as aves tornaram-se
mais exigentes quanto ao manejo, à nutrição, à
sanidade e à ambiência (WASHBURN, 1982). E,
concomitante a esse desenvolvimento no melhoramento, torna-se necessária a determinação das
exigências nutricionais em minerais das linhagens, para permitir a expressão de todo potencial
genético e produtivo.
ROLAND (1988) relatou, em estudo de
campo com galinhas, perdas de até 13% dos
ovos, em virtude da baixa qualidade da casca na
propriedade, mas que podem totalizar até 20%,
quando considerado o percurso até o consumidor
final. Em países de clima tropical, como no Brasil,
esta situação se torna relevante, visto que a casca
tende a ficar mais fina diante das altas temperaturas (SMITH, 1990).
A qualidade da casca tornou-se um fator
que preocupa os produtores de ovos, pois, para
os consumidores, ela é de suma importância.
Assim, conhecer o metabolismo do cálcio pode
ajudar na melhoria da qualidade da casca do ovo
(MAGGIONI et al., 1997).
De acordo com ETCHES (1996), estudos
relacionados ao processo de formação da casca
demonstraram que há variação nas exigências e
eficiências de absorção de cálcio pelas aves nos
diferentes estágios de formação do ovo. Sabese que, do total de cálcio da casca, 98% dela é
formada por carbonato de cálcio, dos quais 60%
Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 677-683, out./dez. 2007

constituídos por bicarbonato e 38% por cálcio.
Durante o processo de formação da casca, 70%
do cálcio provêm da alimentação e 30% dos ossos
medulares, ambos transportados através do tecido
sangüíneo.
Estudos vêm sendo realizados na tentativa
de oferecer quantidades diferentes de cálcio ao
longo do processo de formação da casca do ovo
para atender da melhor maneira possível às necessidades fisiológicas da ave (MAGGIONI et
al., 1996; KESHAVARZ, 1998a,b).
Segundo STURKIE (1986), a concentração
de cálcio no sangue da ave é de 20 a 30 mg%. Durante as quinze horas finais de formação da casca,
o cálcio é secretado pela glândula da casca em
aproximadamente 100 a 150 mg/h. Assim, nessa
taxa, o cálcio sangüíneo da ave seria depletado em
oito a dezoito minutos, se não houvesse reposição.
Nessa hora, as fontes de cálcio são os ossos e a
absorção intestinal. O cálcio absorvido no intestino pode ser depositado no osso ou ir diretamente
para a deposição da casca. No entanto, as aves
apresentam baixo consumo no período noturno,
que está escuro. Como a maior parte da casca
ocorre nesse período, há mobilização do cálcio
do osso durante a noite, para suprir esse mineral
na formação da casca (ETCHES, 1996).
De acordo com tal afirmação, conclui-se
que a ave alimentada ao longo do dia depositará o
cálcio absorvido nos ossos, ou o excretará, aumentando a mobilização de cálcio ósseo no período
noturno, por não haver disponibilidade suficiente
do nutriente no trato gastrintestinal.
LESSON & SUMMERS (1991) relataram
que, se permitida às aves a livre escolha de alimentos, elas aumentam o consumo de cálcio no
período da tarde e, segundo ETCHES (1996),
esse consumo acentua-se duas horas antes do
término da fotofase, acumulando cálcio no papo,
para tê-lo disponível visando absorção durante a
formação da casca.
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Estudos com cálcio e fósforo têm sido baseados em ganho de peso, conversão alimentar,
cinza e resistência óssea (BAILEY et al., 1986),
sendo que a exigência para otimizar o desempenho das aves é inferior à exigência para maximizar
a resistência óssea (ROSTAGNO et al., 1996).
As aves, geralmente, têm a capacidade de
regular o consumo de cálcio para atender seu
requerimento (SILVA, 1990). Logo, em rações
com altos níveis de cálcio, há uma redução no
consumo (TAHER et al., 1984), o que poderia
alterar o tamanho corporal e, conseqüentemente,
afetar o desempenho.
GILBERT et al. (1981) observaram uma
redução do consumo de ração com a redução do
cálcio da dieta. Entretanto, LESSON & SUMMERS (1997) não observaram diferenças no
tamanho estrutural em termos absolutos.
Cerca de 10% do peso do ovo é composto
pela casca (ETCHES, 1996). A ave necessita de
aproximadamente 2,0 gramas de Ca para formar
uma casca com qualidade (SCOTT, 1991) e 0,5
gramas para a formação da gema (LENARDS et
al., 1981). Como cerca de 50% a 60% do cálcio
dietético é utilizado no processo de formação da
casca, a poedeira necessita de um consumo diário
em torno de 4,0 gramas de cálcio (MILES, 2000).
Atualmente, as exigências desse mineral são
consideradas para um aproveitamento de 70%,
mas isso não ocorre durante todo ciclo ovulatório
da ave.
Diante do exposto, objetivou-se com o
presente trabalho avaliar o efeito do horário de
fornecimento de rações contendo diferentes níveis de cálcio sobre o desempenho de codornas
japonesas em final de produção, para otimizar a
produção e qualidade dos ovos.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no Aviário
Experimental da Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Brotas da Agência Paulista de
Tecnologia dos Agronegócios do Centro-Oeste.
Foram utilizadas 360 codornas japonesas
em produção, com 54 semanas de idade, criadas
em idênticas condições de manejo e alimentação,
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distribuídas em um delineamento inteiramente
casualizado em três tratamentos experimentais
com seis repetições de vinte aves por parcela
(Tabela 1).
TABELA 1. Tratamentos experimentais de codornas japonesas alimentadas em dois horários com rações formuladas
com diferentes fracionamentos de cálcio.
Tratamentos
1
2
3

Período da manhã *
Cálcio (%)
3,75
2,50
1,25

Período da tarde** Cálcio (%)
1,25
2,50
3,75

*Dieta fornecida das 8 às 16 horas
**Dieta fornecida das 16 às 8 horas

Alojaram-se as codornas em um galpão de
alvenaria de 4,0 m de largura e 12,0 m de comprimento, sendo as laterais formadas por 0,50 m de
muretas e 1,50 m de telas de arame galvanizado,
com oitões fechados, cortinas laterais e cobertura
de telha francesa, com gaiolas metálicas específicas para produção de ovos. Utilizaram-se dezoito
gaiolas com dimensões de 100 cm de comprimento, 34 cm de largura e 16 cm de altura, contendo quatro divisórias internas de 25 cm cada,
permitindo a acomodação de vinte codornas por
gaiola. Equipou-se cada compartimento de gaiola com um bebedouro tipo nipple e comedouro
tipo calha localizado frontalmente à gaiola. Para
melhor conforto térmico das aves, colocaram-se
cortinas nas laterais do galpão. O programa de
luz utilizado foi de dezessete horas.
As rações experimentais foram fornecidas à
vontade e formuladas à base de milho e farelo de
soja, todas isoprotéicas e isocalóricas. Seguiramse as recomendações do NRC (1994) variando-se
os níveis de cálcio. Adotou-se a composição dos
ingredientes utilizados, segundo ROSTAGNO et
al. (2000), como apresentado na Tabela 2.
Os ovos de cada parcela foram coletados e
contados diariamente para avaliação da produção
e, uma vez por semana, procedeu-se à pesagem
deles, assim como das rações, para o controle do
consumo.
Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 677-683, out./dez. 2007
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TABELA 2. Composição percentual e calculada das rações experimentais, utilizadas no experimento.
Ingredientes (kg)

Milho moído
Farelo de soja
Farelo de trigo
Óleo bruto de soja degomado
Calcário calcítico
Fosfato bicálcico
Sal refinado (NaCl)
Suplemento vitamínico (2)
DL-Metionina
Suplemento mineral (1)
Antioxidante (BHT)
Total
Composição calculada
Proteína bruta (%)
Energia metabolizável (kcal/kg de ração)
Cálcio (%)
Fósforo disponível (%)
Lisina (%)
Metionina (%)
Treonina (%)
Triptofano (%)

Ração 1
(1,25% cálcio)
55,648
28,564
11,625
2,175
1,177
0,350
0,200
0,146
0,100
0,015
100,00
20
2900
1,250
0,350
1,006
0,450
0,748
0,242

Composição percentual
Ração 2
(2,50% cálcio)
60,600
31,813
0,319
5,356
1,305
0,350
0,200
0,142
0,100
0,015
100,00
20
2900
2,50
0,350
1,035
0,450
0,765
0,243

Ração 3
(3,75% cálcio)
53,763
33,032
2,477
8,595
1,321
0,350
0,200
0,146
0,100
0,015
100,00
20
2900
3,750
0,350
1,052
0,450
0,765
0,247

(1) Enriquecimento por kg de ração: cobre : 8.000 mg; ferro: 50.000 mg; Manganês: 70.000 mg; Zinco: 50.000 mg; Iodo: 1.200 mg; Selênio: 200 mg;
Veículo QSP: 1.000 g.
(2) Enriquecimento por kg de ração: Vitamina A: 7.000.000 UI; Vitamina D3: 2.000.000 UI; Vitamina E: 5.000 mg; Vitamina K3: 1.600 mg; Vitamina
B2: 3.000 mg; Vitamina B12: 8.000 mcg; Niacina: 20.000 mg: Ácido pantotênico: 5.000 mg; Antioxidante: 15.000 mg; Veículo QSP: 1.000 g.

Avaliou-se a qualidade dos ovos a cada 28
dias, por três dias consecutivos, tomando-se uma
amostra de quatro ovos por parcela por dia. Para
efeito da análise dos resultados, estabeleceu-se
um período experimental de oito semanas.
As características de desempenho avaliadas
foram peso dos ovos, produção de ovos, massa de
ovos, consumo de ração, conversão alimentar por
dúzia e por massa de ovos produzidos e mortalidade. Avaliou-se a qualidade dos ovos por meio da
mensuração da gravidade específica, índice gema,
Unidades Haugh, espessura de casca, percentagem de casca e resistência da casca à quebra.
Os dados obtidos foram analisados através
do pacote computacional SISVAR, descrito por
FERREIRA (1998).
Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 677-683, out./dez. 2007

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As médias de temperatura mínima e máxima ambiental no galpão durante o período experimental foram 14 oC e 25 ºC, respectivamente.
Não se constataram diferenças estatísticas
(P>0,05) para peso médio dos ovos (g), percentagem de postura (%), massa dos ovos (g/ave/
dia), consumo de ração (g), conversão alimentar
por quilograma de ovos e por dúzia de ovos e
mortalidade, conforme dados apresentados na
Tabela 3.
O consumo de ração de codornas não foi
influenciado pelo nível de cálcio da dieta, concordando com relatos de VARGAS JR et al.
(2001), os quais observaram que os diferentes
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níveis de cálcio não foram suficientes para afetar, de forma significativa, o consumo de ração
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e a resistência óssea de frangas leves e semipesadas.

TABELA 3. Peso de ovos, produção de ovos, massa de ovos, consumo de ração, conversão alimentar por dúzia (CA/dz),
conversão alimentar por quilograma (CA/kg) e mortalidade de codornas japonesas, no período de oito semanas, alimentadas com rações formuladas com diferentes níveis de cálcio e com fornecimento em diferentes períodos do dia.
Parâmetros

Tratamentos

Médias

CV (%)

T1

T2

T3

Peso dos ovos (g)

11,05

10,94

10,90

10,96

3,81

Produção dos ovos (%)

79,67

77,17

73,50

76,78

9,39

Massa dos ovos (g)

8,78

8,45

8,02

8,41

9,96

Consumo da ração (g)

26,99

26,72

26,54

26,75

7,37

CA (kg/dz)

0,41

0,43

0,44

0,42

12,96

CA (kg/kg)

3,06

3,30

3,36

3,24

12,89

Mortalidade (%)

1,33

1,00

1,00

1,11

26,83

As conversões alimentares (kg ração/dúzia
de ovos e kg ração/kg ovos) não foram influenciadas (P>0,05) pelos fatores estudados, concordando com os resultados obtidos por CLUNIES et al.
(1992) e ITO (2002), que estudaram o efeito do
fracionamento de cálcio no desempenho de poedeiras comerciais e não encontraram diferenças
significativas para peso de ovos, massa de ovos,
consumo de ração e conversão alimentar.
WALDROUP & HELLWIG (2000) não
encontraram diferenças estatísticas para a produção de ovos ao compararem aves alimentadas
com rações contendo 3,25% de cálcio durante
todo dia e aves submetidas ao fracionamento de
cálcio, 3,25% no período da manhã e 6,50% no
período da tarde.
ITO (2002), fornecendo 4,0 g de cálcio,
observou que o sistema de fracionamento 3:1
resultou em ovos com peso inferior aos demais
tratamentos (2:2 e 1:3), discordando dos dados
deste experimento, em que não foi observada diferença significativa para o parâmetro peso de ovos.
Ainda, nesse mesmo esquema de fracionamento,
o autor observou menores resultados de índice

gema quando comparado ao fracionamento 2:2,
discordando novamente dos dados aqui obtidos.
A análise de variância não indicou haver
diferenças significativas (P>0,05) para gravidade específica, índice gema, Unidades Haugh,
espessura, percentagem e resistência da casca,
conforme dados apresentados na Tabela 4.
No que se refere à qualidade da casca,
constatou-se que o fracionamento de cálcio não
afetou tal parâmetro, discordando de MAGGIONI
et al. (1997), que observaram a melhoria da qualidade da casca (resistência, espessura da casca e
gravidade específica) com o maior fornecimento
de cálcio à tarde. Todavia, observou-se tendência
de as aves alimentadas com maior nível de cálcio
no período da tarde apresentarem maior espessura
de casca e maior resistência da casca à quebra
que as demais. Como as codornas efetuam ovoposição predominantemente das 17 às 19 horas,
é possível que o fornecimento de maior teor de
cálcio na dieta a partir das 16 horas não tenha sido
suficiente para promover melhoria significativa
da qualidade da casca.

Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 4, p. 677-683, out./dez. 2007

682

PIZZOLANTE, C. C. et al.

TABELA 4. Gravidade específica, índice gema, Unidades Haugh, espessura da casca, percentagem de casca e resistência
à quebra de ovos de codornas japonesas, no período de oito semanas, alimentadas com rações formuladas com diferentes
níveis de cálcio e com fornecimento em diferentes períodos do dia.

Parâmetros

Tratamentos

Gravidade específica
Índice gema
Unidades Haugh
Espessura da casca (mm)
Percentagem de casca (%)
Resistência à quebra (g)

T1

T2

T3

1,066
0,49
90,42
0,20
7,66
1395

1,068
0,48
90,24
0,21
7,90
1314

1,068
0,48
89,66
0,21
8,01
1499

CONCLUSÕES
O fracionamento de níveis de cálcio fornecidos em diferentes horários não afetou o desempenho produtivo e nem a qualidade dos ovos
de codornas japonesas em final de produção.

Médias

CV (%)

1,068
0,49
90,11
0,21
7,86
1403

0,22
2,94
2,43
5,16
4,61
32,55

tação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP.
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