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Essencial para a formação da casca do ovo, o cálcio tem relevante participação nas dietas de 

poedeiras e fatores como granulometria e solubilidade da partícula, além de imprescindíveis 

quanto às necessidades fisiológicas das aves, influenciam na qualidade da casca. O uso de fontes 

de cálcio com distintas granulometrias tem sido uma prática rotineira na alimentação de 

poedeiras, já que partículas maiores são efetivas quando as aves recebem níveis inadequados de 

cálcio ou estão expostas a fatores que reduzem a sua utilização. Embora em menor concentração 

comparado ao calcário, o cálcio proveniente da alga marinha calcária Lithothamnium calcareum 

possui maior biodisponibilidade, o que pode melhorar o desempenho da ave e minimizar os 

custos de produção. Um aspecto que deve ser levado em consideração é a idade das aves, uma 

vez que a qualidade dos ovos, sobretudo em relação à casca, decresce à medida que envelhecem 

devido à redução na capacidade de absorver cálcio ou mobilizá-lo dos tecidos ósseos. Este 

trabalho objetivou de avaliar o efeito da utilização de alga calcária marinha nas granulometrias 

grossa e fina sobre o desempenho e qualidade dos ovos de poedeiras comerciais. Foram 

utilizadas 312 poedeiras da linhagem Bovans White com 76 semanas de idade distribuídas 

aleatoriamente em esquema de parcelas subdivididas composto por 13 repetições de oito aves 

cada. O período experimental correspondeu da 76 a 88ª semana de idade das aves, dividido em 

quatro ciclos de 28 dias cada. Os tratamentos consistiram em um controle e na inclusão de 1%, 

em diferentes granulometrias, grossa e fina, da alga marinha. Foram avaliados, ao final de cada 

ciclo, o desempenho produtivo (produção de ovos, consumo de ração, conversão alimentar por 

dúzia e massa de ovos e percentual de ovos quebrados) e a qualidade dos ovos (peso, coloração 

de gema, espessura de casca e resistência à quebra e unidade Haugh), por meio da máquina 

Digital Egg Tester (DET6000, Nabel Co.). Os dados foram submetidos a análise de variância e 

as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância. Com a adição da alga marinha 

calcária na dieta, independentemente da granulometria, se observou uma maior produção de 

ovos, melhor conversão alimentar por dúzia e por massa de ovo, bem como maior percentual de 

ovos vendáveis (p<0.05). O percentual de ovos quebrados, entretanto, foi menor (p<0.05) no 

tratamento em que foi adicionada a alga na textura fina. O consumo diário e o peso médio dos 

ovos não diferiram entre os tratamentos, porém houve uma redução significativa da produção de 

ovos, do consumo, da massa do ovo e do percentual de ovos vendáveis (p<0.05) com o avançar 

da idade das aves. Notou-se um efeito significativo (p<0.05) para o fator idade quanto à altura de 

albúmen, coloração da gema e unidade Haugh. Os tratamentos e as idades apresentaram 

interação (p<0.05) para a espessura da casca. Após desdobramento verificou-se que mesmo com 

o avançar da idade (88ª semana), a espessura dos ovos das aves que receberam a alga marinha, 

independente da granulometria, melhorou significativamente (p<0.05) em relação ao grupo 

controle. Independentemente da granulometria, a inclusão da alga marinha calcária propiciou 

melhora no desempenho produtivo e da espessura da casca de ovos de poedeiras com idades 

entre 76 e 88 semanas. 
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