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O desempenho das aves está diretamente relacionado com a integridade intestinal. Com o

aumento da idade das aves, as células da mucosa da parede intestinal ficam mais frágeis e há

o encurtamento das vilosidades da parede interna do intestino, o que prejudica a absorção de

nutrientes e torna a ave mais susceptível a contaminação microbiana(SENGOR et al, 2007).

Desta forma, há uma queda no desempenho das aves, principalmente com relação à

qualidade de casca e produção de ovos.

O butirato de sódio funciona e atua como um acidificante no intestino das aves. É

conhecido por possuir funções na mucosa intestinal, como fonte de energia para estimular o

crescimento da mucosa do cólon e como estimulante de crescimento de vilosidades do

intestino, dessa forma, aumentando a superfície de absorção intestinal (SENGOR et al, 2007).

O butirato de sódio é importante também na promoção da absorção de água e de sódio além

de modular a microbiota intestinal (TONEL, 2009).
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Introdução

O experimento foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito da adição crescente do

butirato de sódio (Adimix Precision) na ração sobre a qualidade de ovos de poedeiras leves

com idade avançada.

Objetivos

O experimento foi conduzido no Setor de Avicultura do Departamento de Produção Animal

da Escola de Veterinária da UFG, Goiânia/GO. Foram selecionadas 320 poedeiras da

linhagem Dekalb Whyte nas mesmas condições de peso e produção de ovos, com idade de 56

semanas. O período de adaptação foi de 21 dias, e o experimento teve duração de 16

semanas (59 a 74 semanas) correspondendo a quatro ciclos de produção.

As rações experimentais foram elaboradas a partir de uma ração basal de acordo com as

exigências nutricionais nas tabelas brasileiras para aves e suínos (ROSTAGNO et al., 2011),

formuladas à base de milho e farelo de soja, diferindo apenas no nível de adição de butirato de

sódio – Adimix Precision (0, 350, 700 e 1000 gramas por tonelada de ração), totalizando

quatro tratamentos. Foi utilizado o delineamento em blocos casualizados (blocado o peso vivo

da poedeira) com quatro tratamentos (controle x níveis de butirato de sódio na ração), oito

repetições com 10 aves por unidade experimental.

Para a verificação da qualidade dos ovos foram realizadas análises de quatro ovos por

repetição, postos nos três últimos dias do período avaliado. As variáveis analisadas foram:

gravidade específica dos ovos; porcentagem de casca dos ovos; peso da casca; espessura

de casca; índice de gema; índice de albúmen; resistência e unidade Haugh.

Os dados foram submetidos à análise de variância e regressão polinomial com auxílio do

programa estatístico SAS(2000).

Materiais e métodos

Na Tabela I está apresentado os resultados da análise de variância da qualidade de casca

de ovos de poedeiras leves alimentadas com diferentes níveis de butirato de sódio na ração.

Ao avaliar a qualidade de casca, pode-se observar que não houve diferença estatística entre

os tratamentos (p>0,05) para a gravidade específica. No entanto, ao avaliar a espessura de

casca os melhores resultados (p<0,05) foram para os tratamentos com a inclusão do butirato

de sódio em relação ao grupo controle (sem butirato de sódio), sendo que não houve

diferença entre os níveis 350, 700 ou 1000 g/t. Avaliando a resistência à quebra da casca,

peso da casca e porcentagem de casca, os melhores resultados foram encontrados no nível

350 g/t.

Com relação a análise de regressão (Figura 1), encontrou-se efeito quadrático negativo

para porcentagem de casca e peso de casca (R²= 0,40 e 0,30, respectivamente) e efeito

quadrático positivo para espessura de casca e resistência à quebra (R²= 0,83 e 0,26,

respectivamente).

Os resultados encontrados para qualidade de casca estão de acordo com os resultados

encontrados por Herrera et al. (2009), onde os níveis de 300 e 500 g/t proporcionaram uma

melhora na qualidade de casca de ovos de aves com idade avançada.

Resultados e discussão

Níveis (g/t)

Gravidade 

específica 

(g/cm³)

Espessura de 

casca (mm)
Casca (%) Resistência (N) Casca (g)

0 1,087 0,348b 9,20 b 31,36 b 5,58 b

350 1,089 0,384a 9,51 a 35,94 a 5,80 a

700 1,088 0,388a 9,32ab 34,65ab 5,64ab

1000 1,088 0,379a 9,12 b 34,34ab 5,62 b

p 0,0677 <0,0001 0,0034 0,0374 0,0242

CV (%) 0,1415 2,0291 2,1185 8,4966 2,4953
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O produto butirato de sódio melhorou significativamente a qualidade de casca de poedeiras

leves com idades avançadas (59 a 74 semanas de idade), sendo o melhor nível encontrado

350 gramas por tonelada de ração.

Conclusão
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Tabela I – Qualidade de casca de ovos de poedeiras leves alimentadas com rações contendo

diferentes níveis de butirato de sódio

Figura 1 – Análise de regressão da qualidade de casca

Na Tabela II está apresentado os resultados para qualidade interna de ovos de poedeiras

leves alimentadas com rações contendo diferentes níveis de butirato de sódio. Pode-se

observar que houve uma piora no índice de gema quando foi utilizado o nível de 1000g/t de

butirato de sódio na ração, sendo que os níveis de 350 e 700g/t não diferiram do tratamento

controle. Avaliando o índice de albúmen, pode-se observar que houve uma piora quando foi

adicionado na ração níveis de 700 ou 1000g/t. Com relação a análise de regressão,

encontrou-se efeito quadrático negativo para índice de gema e efeito linear negativo para

índice de albúmen e (R²= 0,71 e 0,47, respectivamente).

Para a Unidade Haugh não houve diferença significativa (P>0,05) entre os tratamentos. Os

resultados encontrados neste trabalho para Unidade Haugh estão de acordo com estudos

realizados por Rahman et al. (2008) e Herrera et al. (2009), onde o uso de ácidos orgânicos

não influenciaram na Unidade Haugh.

Níveis (g/t) Índice de gema Índice de albúmen Unidade Haugh

0 0,410a 0,098a 76,16

350 0,412a 0,099a 75,71 

700 0,410a 0,088b 76,43

1000 0,389b 0,089b 75,17

p <0,0001 0,0004 0,4219

CV(%) 1,6447 5,9778 2,0772

Tabela II – Qualidade interna de ovos de poedeiras leves alimentadas com rações contendo

diferentes níveis de butirato de sódio

Figura 2 – Análise de regressão da qualidade interna

Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem segundo teste de Tukey (p<0,05)

Médias com letras diferentes na mesma coluna diferem segundo teste de Tukey (p<0,05)


