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Resumo: O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a digestibilidade do 

cálcio de fosfatos em pó e microgranulados em dietas para frangos tipo caipira e 

proceder a validação de duas metodologias para avaliação da digestibilidade do cálcio. 

Foram utilizados 120 frangos tipo caipira, da linhagem Pesadão, com peso médio inicial 

de 646 ± 74 g, distribuídos em delineamento fatorial (2 X 2 X 2), sendo dois fosfatos 

(Bicálcico e Monobicálcico), duas formas físicas (pó e microgranulado) e duas 

metodologias para avaliação simultânea da digestibilidade do cálcio (coleta total e o 

método do indicador fecal - Cinza Ácida Insolúvel – CAI), através de cinco repetições e 

quatro frangos por unidade experimental (dois machos e duas fêmeas). Os tratamentos 

foram: Dieta referência (Ref.); Controle Positivo = Ref. + Calcário; FP18= Ref. + 

Fosfato pó 18%; FM18= Ref. + Fosfato microgranulado 18%; FP20= Ref. + Fosfato pó 

20 %; FP20= Ref. + Fosfato microgranulado 20%. O experimento de digestibilidade 

teve duração de 10 dias, sendo cinco dias destinados à adaptação dos animais e cinco 

para a coleta. As rações experimentais e a água foram fornecidas aos animais à vontade. 

A coleta das excretas, no coletor de cada gaiola, foi realizada diariamente. Para a 

determinação do conteúdo de Cálcio (Ca) digestível verdadeiro dos tratamentos, e do 

conteúdo de Cálcio digestível aparente foi transformado para verdadeiro aplicando a 

correção do Ca endógeno excretado, sendo utilizado o valor de 2g Ca/animal/Kg MS 

ingerida. O método da coleta total e o método do indicador fecal (CAI) não interferiram 

na digestibilidade do cálcio, permitindo inferir que ambos os métodos podem ser 

utilizados para determinação da digestibilidade de cálcio. A digestibilidade do cálcio 

dos fosfatos bicálcicos são superiores à digestibilidade do cálcio dos fosfatos 

monobicálcicos. A granulometria dos fosfatos não influenciou a digestibilidade do 

cálcio em frangos tipo caipira. Os valores médios de digestibilidade verdadeira das 

fontes de cálcio são: Calcário = 91,03%; Fosfato bicálcico = 78,38%; Fosfato 

monobicálcico = 73,27%. 

 

Palavras-chave: Cinza ácida; Metabolismo do cálcio; Microgranulado; Mineral; Perdas 

endógenas; Solubilidade dos fosfatos. 
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Abstract: The aim of this study was to evaluate the digestibility of calcium phosphate 

powder and microgranules in diets for chickens hillbilly type and validation of two 

methods to evaluate the digestibility of calcium. 120 chickens hillbilly type, hulking 

line were used, with an average initial weight of 646 ± 74 g in a factorial design (2 X 2 

X 2), two phosphates (Dicalcium and monodicalcium), two physical forms (powder and 

microgranulate) and two methodologies for simultaneous evaluation of the digestibility 

of calcium (total collection and the method of fecal indicator - Acid Insoluble Ash - 

AIA), five replicates of four birds per experimental unit (two males and two females). 

The treatments were: Diet references (Ref.); Positive Control = Ref + Limestone.; FP18 

= Ref + phosphate powder 18%.; FM18 = Ref + microgranulate Phosphate 18%.; Ref = 

+ FP20 phosphate powder 20%.; FP20 = Ref. Phosphate + 20% microgranulate. The 

digestibility experiment lasted 10 days, with five days for adaptation of animals and five 

collections. The experimental diets and water were supplied at will. The excreta 

collection, the collector of each cage was performed daily. To determine the true 

digestible Ca content of the treatments, and the content of digestible Ca apparent was 

transformed by applying the correction of endogenous Ca excreted, the amount of Ca 2 

g / animal / kg DM intake being used. The total excreta collection method, and method 

of faecal indicator (AIA) did not affect the digestibility of calcium. It can be inferred 

that both methods can be used to determine the digestibility of calcium. The calcium 

digestibility of dicalcium phosphate is superior the calcium digestibility of 

monodicalcium phosphates. The particle size of the phosphate did not affect the 

digestibility of calcium in hillbilly type chickens. The average values of true 

digestibility of calcium sources are: Limestone = 91.03%; Dicalcium phosphate = 

78.38%; Monodicalcium phosphate = 73.27%. 

 

Keywords: Acid ash; Calcium metabolism; microgranulate; mineral; Endogenous 

losses ; Solubility of the phosphate . 
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1- Introdução 

A avicultura mostra-se como importante atividade econômica do agronegócio 

nacional, apresentando-se como a mais dinâmica em relação à bovinocultura e à 

suinocultura. Projeções apontam para um elevado crescimento no consumo interno, 

devido à crescente preferência do consumidor brasileiro pela carne de frango, assim 

como, para aumento da produção e exportação nos próximos dez anos no país (MAPA, 

2012). Atualmente, esta atividade corresponde ao terceiro maior PIB do agronegócio 

nacional (MAPA, 2013). 

Parte da sociedade tem aumentado a procura por produtos diferenciados que 

venham atender à exigência por alimentos mais saudáveis, que poluam menos o 

ambiente e que, ao mesmo tempo, promovam o bem-estar animal. O consumo por 

frango caipira vem aos poucos conquistando a preferência do consumidor, por se tratar 

de um modelo de produção diferenciado (semi-intensivo), de baixa densidade, 

crescimento lento e abate tardio (85 dias em média), (Santos, 2009). 

Para aumentar a produtividade, a qualidade dos produtos, e em menor tempo, faz-

se necessário atender as exigências nutricionais desses animais. Dentre os nutrientes 

requeridos por estes, estão os minerais, os quais exercem importante função no 

organismo. Os minerais são considerados substâncias nutritivas imprescindíveis ao 

organismo, pois fazem parte da constituição dos ossos, dentes, músculos, sangue e 

células nervosas, além de manter o equilíbrio hídrico e participar de diversos processos 

bioquímicos corporais. Desta forma, tanto o excesso como a deficiência impossibilita o 

máximo desenvolvimento do animal (Embrapa, 2006). 

O fornecimento de cálcio tem sido motivo de preocupação, pois, por apresentar 

baixo custo, é negligenciado nas rações pela falta ou pelo excesso, resultando em 

desbalanceamento das mesmas e prejudicando a inter-relação com os outros minerais e 
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ingredientes da dieta, o que também aumenta expressivamente a quantidade de minerais 

excretados no meio ambiente (McDonald, 1993). 

Para determinar a digestibilidade dessas fontes de cálcio é importante considerar a 

diferença quanto à composição química e física da fonte estudada. A granulometria e a 

solubilidade desses ingredientes, por exemplo, são características fundamentais que 

interferem na digestibilidade do alimento (Bertechini, 2006).  

No entanto, a literatura é escassa de estudos conduzidos para elucidar a 

digestibilidade verdadeira de fontes de cálcio utilizadas para frango caipira, a fim de 

formular ração com base na relação cálcio:fósforo verdadeira.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a digestibilidade do cálcio de fosfatos em pó 

e microgranulados em dietas para frangos tipo caipira e validação de duas metodologias 

para avaliação da digestibilidade do cálcio. 
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2 – Revisão de literatura 

2.1 – Produção e nutrição de frangos tipo caipira 

Dos 5,2 milhões de propriedades rurais brasileiras, 4,3 milhões são dependentes 

de mão-de-obra familiar (IBGE, 2009). De acordo com a EPAMIG (2010), o campo 

emprega 17,9 milhões de pessoas, e as propriedades, com até 50 hectares (ha), 

absorvem 86% dos trabalhadores rurais. De cada dez trabalhadores rurais, oito 

trabalham na produção familiar. Em média, a agricultura familiar gera um emprego a 

cada 7 ha. 

A criação alternativa de frangos de corte, também chamados no Brasil de 

“caipira” (Região Sudeste), “colonial” (Região Sul) e “capoeira” (Região Nordeste), 

tem evoluído nos últimos anos, tornando-se uma atividade economicamente viável para 

pequenas propriedades rurais que podem explorar este nicho de mercado com produtos 

diferenciados (Figueiredo et al., 2001; Takahashi, 2003). Os objetivos destes criadores 

são diminuir os custos de produção e utilizar sistema de criação mais natural para poder 

agregar valor a um produto diferenciado, tendo em vista a procura de consumidores por 

produtos alternativos e de melhor qualidade (Gessulli, 1999). 

A criação de frangos tipo caipira permite livre acesso a áreas verdes, propiciando 

maiores qualidades organolépticas a carne. Silva & Nakano (1998) e Figueiredo & 

Ávila (2001) relataram haver diferenças entre os sistemas, intensivo e semi-intensivo, 

de criação de frangos, pois, no sistema semi-intensivo, por terem acesso à pastagem, as 

aves acabam ingerindo outros alimentos, como verduras, insetos e minhocas. 

Sacramento & Resende (2010) relataram ser importante o consumo de forragem pelos 

animais utilizando nos piquetes para proporcionar o bem estar animal e contribuir para a 

diversificação e diminuição dos custos com alimentação. 
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Em sistema de criação, o bem-estar e a saúde do animal devem ser considerados 

como critérios principais, pois a produção depende diretamente desses fatores (Bockisch 

et al., 1999). Além disso, a implementação de mudanças que melhorem o bem-estar 

animal pode garantir a escolha desses novos produtos pelos consumidores (Blokhuis et 

al., 2000; Fraser, 2001), já que o interesse da sociedade está em sistemas de produção 

que aumentem o bem-estar na criação de animais (Von Borell& Van Den Weghe, 1999; 

Verbeke & Viane, 2000). 

O piquete pode ter vegetação natural, desde que as aves recebam complementação 

alimentar com ração balanceada, a fim de atender às necessidades para a produção de 

carnes e ovos. Entretanto, é melhor que o piquete seja preparado com a implantação de 

uma espécie de forrageira adequada. Para cada região e clima, há espécies mais 

indicadas (Sacramento & Resende, 2010).  

Para a produção em sistema semi-intensivo é necessário, não apenas o 

oferecimento de condições ambientais adequadas para as aves, mas também a utilização 

de aves melhoradas e adaptadas para o sistema alternativo, com alto potencial genético 

(Hellmeister Filho, 2002). Sendo assim, é possível obter maiores resultados em 

produtividade e rentabilidade para o produtor (Zuanon et al., 1998). 

A alimentação precisa se adequar à evolução genética das aves, respeitando as 

peculiaridades regionais, o meio ambiente e os tipos de alimentos produzidos, por ser 

um componente importante na planilha dos custos de produção, o que pode afetar a 

relação custo/benefício da atividade (Ramos et al., 2006). 

Ainda segundo Ramos et al. (2006), o frango de corte, entre os animais produtores 

de alimentos para o homem, destaca-se por transformar produtos de origem vegetal em 

proteína de alta qualidade.  
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Entretanto, do custo total da produção avícola, cerca de 70% é atribuído à 

alimentação, sendo que, dentre os seus componentes, as fontes de energia e de proteína 

são os ingredientes mais onerosos, seguidos pelo fósforo (Runho et al., 2001). Os 

estudos de Reece et al.(1986); Lott et al. (1992); Zanotto et al. (1996) afirmam que o 

milho, principal fonte energética na nutrição animal, participa normalmente de 60 a 

70% na composição das rações, o que lhe confere uma posição de destaque quanto ao 

custo final da produção, já que representa 40% do seu custo.  

Diante disso, Grangeiro et al. (2001) acreditam que a crescente busca por 

alimentos “alternativos” está em virtude da sazonalidade dos preços de produtos como o 

milho e o farelo de soja, ingredientes que mais contribuem para a elevação dos custos 

de produção de frangos. Ainda segundo Ramos et al. (2006), as oscilações ocorridas nos 

preços dos principais insumos utilizados na nutrição desses animais (milho e soja) têm 

levado o setor avícola a vivenciar fortes crises econômicas. 

O aumento da demanda por alimentos nutricionalmente balanceados, utilizados 

em rações, assim como o elevado custo e a crescente utilização desses mesmos 

alimentos para o consumo humano, são fatores que têm incentivado a realização de 

investigações voltadas para a identificação de alimentos alternativos, que possam vir a 

substituir ingredientes tradicionais como o milho e a soja nas rações para aves (Cruz et 

al., 2006). 

De fato, as fontes preferenciais de energia nas dietas de frangos são o amido dos 

cereais, provindo principalmente do milho, e as gorduras de origem vegetal, onde a soja 

possui a maior importância (Krás, 2010). Todavia como cada vez mais há competição 

entre os alimentos humano e animal, principalmente no que se refere a grãos e cereais, o 

desenvolvimento de dieta a base de ingrediente fibroso (dietas simplificadas) mostra-se 

promissor a fim de reduzir essa competição (Coelho, 2012).  



13 

 

Essa redução se deve ao fato da demanda por grãos na produção animal está 

aumentando mais rapidamente do que o aumento no suprimento, mesmo com aumento 

da produtividade na área vegetal (Ludke et al., 2005). 

Tornar a avicultura uma atividade competitiva no mercado de carnes é, portanto 

para Carolino (2002), um incentivo aos pesquisadores para ampliar o emprego de 

alimentos alternativos aos tradicionalmente utilizados na ração de frangos, desde que 

estes alimentos apresentem baixo custo e permitam que as rações tenham o mesmo 

padrão alimentar, de forma a disponibilizar as aves, os nutrientes que permitam a 

expressão do seu máximo potencial genético. 

Em estudos, Sagrilo et al. (2003) caracterizam a alimentação das aves no sistema 

caipira de criação pelo fornecimento de gramíneas e/ou leguminosas verdes picadas ou 

fenadas, podendo estas, também, serem incorporadas à ração ou fornecidas à vontade e 

suplementadas com ração balanceada, que é indiscutivelmente necessária para manter 

aves sadias e com bons índices produtivos. 

De acordo com o NRC (1994), as exigências de Ca (Cálcio) para frangos de corte 

são de 1,0; 0,90 e 0,80% para aves de 1 a 21, 22 a 42 e 43 a 56 dias de idade, 

respectivamente, com rações contendo 3.200 kcal de EM/kg. Já as exigências em Pd 

(Fósforo disponível) são de 0,45; 0,35 e 0,30% para as mesmas fases e rações citadas 

acima. 

As recomendações de Rostagno et al. (2005), para os níveis de Ca e Pd nas fases 

de 1 a 7; 8 a 21; 22 a 33, 34 a 42 e 43 a 46 dias de idade, são de 0,931; 0,878; 0,810; 

0,751 e 0,717 % de Ca e 0,466; 0,439; 0,405; 0,374 e 0,357% de Pd na ração, com 

energia variando de 2.925 a 3.150 kcal de EM/kg, para frangos de corte machos de 

desempenho regular. 
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As recomendações de Rostagno et al. (2011), para os níveis de Ca e Pd nas fases 

de 1 a 7; 8 a 21; 22 a 33, 34 a 42 e 43 a 46 dias de idade, são de 0,920; 0,860; 0,750; 

0,650 e 0,582 % de Ca e 0,470; 0,384; 0,335; 0,290 e 0,260% de Pd na ração, com 

energia variando de 2.925 a 3.150 kcal de EM/kg, para frangos de corte machos de 

desempenho regular. 

2.2 – Avaliação de fontes de cálcio 

Os minerais compreendem cerca de 4% da composição corporal dos animais 

vertebrados; o cálcio e o fósforo respondem por mais da metade desta quantia. O cálcio 

é o mineral mais abundante no corpo animal, estando presente, aproximadamente em 

99% no esqueleto ósseo e dentes, e o restante espalhado por fluidos e tecidos do corpo 

(Underwood, 1981). 

O cálcio é um elemento essencial para todos os seres vivos, sendo o elemento 

metálico mais abundante no corpo humano. No organismo animal, é encontrado em 

grande quantidade estando 99% presente nos ossos e dentes (McDowell, 1992). Essa 

pequena fração (1 a 2%) que não está no esqueleto, encontra-se distribuída pelos vários 

tecidos e fluídos corporais, na forma de íons livres, ligados a proteína do soro e 

complexados a ácidos orgânicos ou inorgânicos, apresentando importantes funções no 

organismo animal, como manutenção da permeabilidade normal das células, auxiliando 

na contração muscular, transmissão do impulso nervoso, ativação e estabilização de 

sistemas enzimáticos e outras funções reguladoras do organismo e, quando necessário, o 

osso é reabsorvido para produzir cálcio para estas funções e repor o cálcio perdido 

diariamente pela urina, fezes e suor (Bertechini, 2006).  

A absorção de cálcio especificamente, ocorre no intestino delgado, de forma 

passiva intercelular ou ativa via enterócitos, e a eficiência absortiva varia com tipo ou 

fonte de cálcio, relação Ca:P e vitamina D, pH intestinal, estatus fisiológico etc. Quanto 
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maior for a necessidade de cálcio, maior será a eficiência de absorção, da mesma forma, 

até determinado limite, quanto menor for a oferta, maior a eficiência (McDowell, 1992). 

A vitamina D entra na célula epitelial do intestino e liga-se ao receptor citosólico, o qual 

se move ao núcleo da célula, interage com DNA e aumenta a transcrição de RNA para 

sintetizar a proteína transportadora de cálcio (Macari et al., 2002). 

O fornecimento de cálcio para os animais ocorre através das dietas, e sua 

suplementação está em função dos ingredientes das rações, pois a concentração deste 

mineral varia com os alimentos fornecidos como fonte de cálcio, além do potencial 

genético do animal, níveis de energia das dietas, condições ambientais, sanidade do 

animal, demais nutrientes presentes na ração, dentre outros fatores (McDowell, 1992). 

Os alimentos de origem vegetal, normalmente milho e soja, constituem a base da 

alimentação dos monogástricos e possuem teores insuficientes de cálcio para suprir as 

exigências nutricionais. Desta forma, há necessidade de fazer uma suplementação de 

cálcio na dieta para atender estas exigências (Sá et.al., 2004).  

O cálcio e o fósforo encontram-se presente na maioria dos alimentos, mas estão 

disponíveis principalmente nos ingredientes de origem animal e mineral, uma vez que a 

maioria dos cereais e grãos apresenta baixos teores de cálcio e fósforo devido à 

complexação (formação de complexos insolúveis) com o ácido fítico. A presença de 

ácido fítico na dieta afeta substancialmente a disponibilidade do cálcio, uma vez que 

este é absorvido na forma iônica e o ácido fítico se liga a essa forma, originando fitatos 

que são compostos insolúveis (sais de ácido fítico C6H18O24P6), os quais podem ser 

degradados pela fitase, como a maioria dos monogástricos não produz essa enzima, a 

quantidade de mineral excretado, principalmente pelas fezes, é aumentada (McDoweel, 

1992). 
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Das fontes de cálcio de origem animal, as principais são as farinhas de carne e 

ossos, vísceras, peixe, ossos calcinados e ostras e, dentre as fontes minerais estão os 

calcários, fosfatos monocálcico, monobicálcico, bicálcico e tricálcico (Rostagno et al., 

2011). Todas essas fontes são utilizadas na formulação de dietas para monogástricos, 

variando normalmente a quantidade utilizada, visto que há diferenças na concentração 

deste mineral em função da fonte utilizada, assim como variações quanto as formas 

física e química. 

É importante atentar para a biodisponibilidade do mineral nas fontes utilizadas. A 

biodisponibilidade é entendida como a quantidade do mineral presente na dieta que está 

prontamente disponível para absorção e utilização para as funções orgânicas. O termo 

biodisponibilidade tenta incluir os efeitos de vários eventos metabólicos, como 

digestibilidade, solubilização, absorção, entrada nos órgãos e liberação, transformação 

enzimática, secreção e excreção. Com exceção da digestibilidade e da solubilização, a 

mensuração dos demais eventos não é trivial (Bronner, 1993).  

A avaliação do cálcio endógeno é importante para estimar a digestibilidade 

verdadeira de nutrientes que são excretados naturalmente pelo próprio organismo e o 

cálcio é um desses nutrientes. Num processo fisiologicamente normal, esse mineral é 

excretado e, mesmo em pequena quantidade, pode subestimar os valores de 

digestibilidade. 

Os coeficientes de digestibilidade aparente e verdadeiro são determinados a 

partir de dados obtidos sob duas metodologias de coleta (coleta total e indicador fecal). 

Alguns autores (Torres et al., 2009) já evidenciaram que a determinação da 

digestibilidade pelo procedimento tradicional de coleta total de excretas requer controle 

rigoroso da ingestão e da excreção, o que torna o trabalho mais oneroso e laborioso. Os 

métodos indiretos propostos para estimativa de excreção fecal e digestibilidade, como o 
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uso dos indicadores, tem apresentado vantagens sobre a coleta total de excretas, pela 

simplicidade e conveniência de utilização.  

A cinza insolúvel em ácido (CIA) é um composto naturalmente indigestível e, por 

isso, é considerada como indicador interno, entretanto, o conteúdo de CIA em grãos é 

baixo e a quantidade fornecida nas dietas não é suficiente para atuar como indicador. 

Assim, eventualmente podem ser adicionadas fontes externas de CIA (celite®, areia e 

sílica) às dietas para melhorar a precisão das estimativas, vindo a ser também 

considerado como um indicador externo (Sales & Janssens, 2003).    

Carvalho et al. (2013) compararam diferentes métodos de análise da cinza 

insolúvel em ácido com o método de coleta total para determinação de energia 

metabolizável do milho para aves. Esses autores verificaram que a taxa de recuperação 

do indicador nas fezes foi aproximadamente 100% e concluíram que a CIA pode ser 

utilizada como indicador de energia metabolizável em substituição à coleta total. 

Zeoula et al. (2002) também consideraram a CIA como um indicador eficiente 

uma vez que os autores encontraram valores de recuperação fecal igual a 100%, quando 

comparados com a coleta total de excreta.    

A grande variação da disponibilidade do cálcio nos alimentos deve-se 

principalmente à composição química e associação física do cálcio com outros 

componentes, formando em alguns casos compostos de baixa solubilidade e 

disponibilidade (Mcnaughton e Deaton, 1981; Nunes 1998).  

Atualmente, Sá et al. (2004) determinaram a disponibilidade relativa de cálcio 

para fosfato bicálcico em 99%, calcário calcítico em 84% e calcário dolomítico em 

75%. Segundo o NRC (1994), a biodisponibilidade de cálcio no calcário dolomítico 

varia de 50 a 75 %, enquanto no calcário calcítico situa-se próximo de 90%. Tais 

variações devem-se ao fato do calcário calcítico possuir cristais com alternadas camadas 
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de íons cálcio e carbonato (calcita), enquanto, no calcário dolomítico o magnésio 

substitui parte do cálcio, resultando em cristais mais densos e menos solúveis, além do 

magnésio também ser antagônico ao cálcio, podendo influenciar o mecanismo de 

absorção intestinal. 

Existe grande variação na qualidade dos fosfatos utilizados na nutrição animal. 

Essa variação pode ser explicada pelos processos de produção, pelas concentrações de 

fósforo (P) e pela composição química dos fosfatos (PCS Fosfatos do Brasil, 2003). O 

fosfato bicálcico (FBC) – um suplemento de fósforo para animais amplamente 

empregado nas rações – é resultante da acidificação do concentrado apatítico, 

proveniente da flotação da rocha finamente moída, normalmente, com ácido sulfúrico, 

resultando em ácido fosfórico (H3PO4) que é desfluorizado e desulfatado. 

A reação entre o rejeito carbonatítico e o ácido fosfórico resulta no fosfato 

bicálcico (CaHPO4), produto com baixos níveis de flúor e de outros contaminantes 

(Lima et al.,1995). Possui, no mínimo, 18% de fósforo, relação mínima fósforo/flúor de 

100/1 e máxima de cálcio/fósforo de 1,38/1. 

O fosfato monobicálcico (Ca(HPO4)2H2O) é resultante da reação do ácido 

fosfórico com o concentrado apatítico, em condições que favorecem a evaporação do 

flúor. É um produto que se caracteriza pela maior presença de fosfato monocálcico, cuja 

característica é a alta solubilidade em água. Possui, no mínimo, 20% de fósforo, relação 

mínima fósforo/flúor de 60/1 e máxima de cálcio/fósforo de 1,15/1. Portanto, pode-se 

tornar uma fonte viável para alimentação de monogástricos com a finalidade de 

balancear os níveis de cálcio e de fósforo das rações (Teixeira, 2005). 

O calcário é uma rocha sedimentar de origem orgânica composta principalmente 

de carbonato de cálcio (CaCO3) na forma dos minerais, calcita e aragonita. Em estado 

puro, o calcário pode ser branco, cinzento, creme ou amarelo (HM Minérios Industriais, 
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1999). De acordo com Axe (1989), a solubilidade in vitro dos calcários, e não sua 

simples granulometria, é o melhor preditor da resposta de aves poedeiras. Zhang & 

Coon (1997) observaram aumento de retenção de calcário na moela das aves quando o 

nível de cálcio da ração foi alto ou a solubilidade in vitro do calcário foi baixa, além de 

menor solubilidade in vivo do cálcio quando aumentaram o nível de cálcio na dieta. 

Fassini et al. (2004) relataram que a falta de conhecimento das características fisico-

químicas dos calcários pode ocasionar em variação das exigências nutricionais obtidas 

em pesquisas científicas, o que leva muitos nutricionistas à utilização errônea de altos 

níveis de cálcio em rações para poedeiras comerciais. 

Os dados de digestibilidade de cálcio nas diferentes fontes de fosfato inorgânicos 

sofrem variações em função de diversos fatores, tais como, a característica física da 

fonte testada. Entre as características físicas, o tamanho da partícula é responsável pela 

variabilidade nos resultados encontrados de digestibilidade do mineral. Para Potter 

(1988), é fundamental verificar o grau de moagem dos fosfatos, uma vez que quanto 

maior o tamanho da partícula, maior será a disponibilidade do nutriente no alimento. O 

tamanho das partículas dos ingredientes destinados à fabricação de rações pode 

influenciar na digestibilidade dos nutrientes e como conseqüência no desempenho do 

animal (Bellaver e Nones, 2000). 

Por outro lado, outros grupos de pesquisa têm opiniões diferentes. De fato, do 

ponto de vista nutricional, pode-se considerar que quanto menor o tamanho das 

partículas do alimento maior o contato dessas com os sucos digestivos, favorecendo a 

digestão e a absorção (Bellaver e Nones, 2000). Penz e Magro (1998) observaram que a 

granulometria da ração afeta o consumo de alimento e a digestão dos ingredientes, pela 

alteração da anatomia do aparelho digestivo e das secreções digestivas. 
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Considerando as características físicas, alguns trabalhos (Gillis et al. 1951; 

Griffith e Schexnailder, 1970; Burnerll et al. 1990) chamam a atenção para o tamanho 

da partícula dos fosfatos observado com poedeiras em relação à disponibilidade de 

cálcio (Roland, 1986). 

Na avicultura de postura, fatores como fonte de cálcio, granulometria e 

solubilidade da partícula de cálcio, além dos níveis de inclusão do mesmo influenciam 

diretamente na qualidade da casca dos ovos (Faria, 2002). A disponibilidade do cálcio 

depende de vários fatores, dentre eles, espécie, estado fisiológico, fontes de cálcio, tipo 

de dieta e consumo. Animais jovens parecem ser mais eficientes na absorção de cálcio 

que animais adultos (NRC, 1998). 

Segundo o NRC (1994), a disponibilidade do cálcio diminui com o aumento de 

ingestão. Quando a ingestão de cálcio ultrapassa seus requisitos, a absorção declina 

independentemente da disponibilidade das fontes. Trabalhos avaliando a digestibilidade 

do Ca em aves são recentes e ainda escassos, mas estudos indicam solubilidade do 

calcário em suínos acima de 80% (Cruz, 2009). 

Autores como Griffith & Schexnailder (1970) acreditam que ocorre maior 

disponibilidade de cálcio nas fontes cujas partículas são maiores, por ocorrer maior 

retenção do alimento na parte superior do trato gastrintestinal. Esta retenção propiciaria 

maior período de permanência do alimento em ambiente ácido, ocasionando maior 

solubilização do alimento.  

Entretanto, outros pesquisadores acreditam que a superfície de contato da 

partícula do alimento em pó é maior que os alimentos granulados (Orban & Roland, 

1992), o que pode levar a aumento no aproveitamento do nutriente aumentando a 

eficiência de absorção.  
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3 - Material e métodos 

O experimento foi conduzido na granja “Caipirão do Parque”, em Coronel 

Xavier Chaves, Campo das Vertentes - MG, no período de Junho a Julho de 2014. 

O protocolo experimental foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética para Uso 

de Animais da Universidade Federal de São João del-Rei, processo nº 10/2011, estando 

de acordo com os princípios éticos da experimentação animal, estabelecidos pelo 

Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) em 09/07/2011. 

Foram utilizados 120 frangos tipo caipira, da linhagem Pesadão, com peso 

médio inicial de 646 ± 74 g, distribuídos em delineamento fatorial (2 X 2 X 2), sendo; 

dois fosfatos (Bicálcico (F18) e Monobicálcico (F20)), duas formas físicas dos fosfatos 

(pó e microgranulado) e duas metodologias para avaliação simultânea de digestibilidade 

do cálcio (coleta total e o método do indicador fecal - Cinza Ácida Insolúvel – CAI), 

uma dieta referência e uma dieta contendo calcário (controle positivo), totalizando seis 

tratamentos experimentais. Para cada tratamento foram utilizadas cinco repetições e 

quatro frangos por unidade experimental (dois machos e duas fêmeas). Os tratamentos 

foram: Dieta referencia (Ref.); CALC = Ref. + Calcário (controle positivo); FP18= 

Ref.+ Fosfato pó 18%; FM18= Ref. + Fosfato microgranulado 18%; FP20= Ref. + 

Fosfato pó 20 %; FM20= Ref. + Fosfato microgranulado 20%. As fontes de cálcio que 

constituíram os tratamentos experimentais foram adquiridas em estabelecimentos 

comerciais. 

Utilizou-se uma ração basal à base de milho e farelo de soja, suplementada com 

aminoácidos sintéticos contendo o mínimo de cálcio, atendendo assim as exigências dos 

animais, exceto para cálcio (Tabela 1). Os níveis nutricionais seguiram as orientações 

de idade das aves, segundo Rostagno et al. (2011). 



22 

 

Tabela 1- Composição centesimal (%) da dieta referência e das rações com as diferentes 

fontes de cálcio 

Dieta referência (Ref.); Calcário = Ref. + Calcário (controle positivo); FP18= Ref.+ Fosfato pó 18%; 

FM18= Ref. + Fosfato microgranulado 18%; FP20= Ref. + Fosfato pó 20 %; FM20= Ref. + Fosfato 

microgranulado 20% 

2-Suplemento vitamínico por kg de ração: vit.A 3.750.000UI; vit D3750.000 UI; vit. E 7500 UI; vit K3 

1.000 mg; vitB1 750 mg; vit. B2 1.500 mg; vit B6 1500 mg; vit B12 7.500 mcg; vit C12.500 mg, biotina 

30 mg; niacina 10.000 mg, ácido fólico 375 mg; ácido pantotênico 3.750 mg. 3-Suplemento mineral por 

kg de ração: selênio 45 mg, iodo 175 mg, ferro 12.525 mg, cobre 2.500 mg, manganês 19.500 mg, zinco 

13.750 mg. 

 

Os animais foram criados do primeiro dia de vida até os 28 dias de idade em 

galpão de alvenaria, manejados segundo as recomendações preconizadas pelos manuais 

  Fontes de Cálcio
1
 

Ingredientes (Kg) REFERÊNCIA CALCÁRIO FOSF. 18 FOSF. 20 

Milho grão 

Soja Farelo 45% 

Sal comum 

DL-Metionina 

L-Lisina HCL 

Cinza insolúvel 

Cloreto de 

Colina 

Minerais Aves
3
 

Vit. Ave
2
 

BHT 

Amido 

Calcário 

Fosfato 18% 

Fosfato 20% 

64,3 

32,0 

0,33 

0,145 

0,055 

1,00 

0,05 

0,05 

0,05 

0,01 

2,00 

-------- 

-------- 

-------- 

64,3 

32,0 

0,33 

0,145 

0,055 

1,00 

0,05 

0,05 

0,05 

0,01 

0,23 

1,77 

-------- 

-------- 

64,3 

32,0 

0,33 

0,145 

0,055 

1,00 

0,05 

0,05 

0,05 

0,01 

0,62 

-------- 

1,30 

-------- 

64,3 

32,0 

0,33 

0,145 

0,055 

1,00 

0,05 

0,05 

0,05 

0,01 

0,75 

-------- 

-------- 

1,17 

Composição 

química 
    

EM(Mcal/kg)  

PB  

Cálcio  

Fósforo Total  

Lisina Digestível  

Metionina Digest.  

Sódio  

Treonina Digest.  

Triptofano Digest. 

3,006 

20,21 

0,122 

0,343 

0,982 

0,433 

0,208 

0,678 

0,222 

2,943 

20,21 

0,870 

0,343 

0,982 

0,433 

0,208 

0,678 

0,222 

2,959 

20,21 

0,427 

0,582 

0,982 

0,433 

0,208 

0,678 

0,222 

2,947 

20,22 

0,344 

0,582 

0,983 

0,433 

0,208 

0,679 

0,222 
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das linhagens e recebendo dietas comercias formuladas de acordo com a idade das aves, 

para frangos de corte de desempenho regular, segundo orientações de Rostagno et al. 

(2011). Aos 28 dias, as aves foram alojadas e mantidas por dez dias em gaiolas 

metálicas, sendo cinco dias de adaptação às gaiolas e às dietas, seguidos de cinco dias 

de coleta total de excretas. 

As análises físicas de granulometria foram realizadas no Laboratório de 

Análises de Alimentos do Departamento de Zootecnia (DEZOO) da UFSJ, segundo as 

metodologias descritas por Butolo (2002). Os dados de granulometria das fontes de 

cálcio são apresentados na Tabela 2.   

Tabela 2 - Distribuição do tamanho de partículas e DGM
 
das fontes de cálcio 

                                               Fontes de Cálcio
1
 

Malha Unidade Calcário FP18 FM18 FP20 FM20 

ABNT # 05  4,00 mm % Retido 0 0 0 0 0 

ABNT # 10  2,00 mm %Retido 0 0 0 0 0 

ABNT # 16  1,20 mm %Retido 0 6,1 54,3 0 49,1 

ABNT # 30  0,60 mm % Retido 0 12,1 23,9 3,9 28,3 

ABNT # 50  0,30 mm % Retido 0,9 12,1 10,9 38,2 15,1 

ABNT # 100  0,15 mm % Retido 44,8 24,2 6,5 25,0 1,9 

ABNT # fundo  0 mm % Retido 54,3 45,5 4,3 32,9 5,7 

DGM µm 143,8 221,83 939,85 228,17 912,99 

*Análises feitas no Laboratório de Análises de Alimentos do Departamento de Zootecnia da UFSJ 

1- Calcário = Ref. + Calcário (controle positivo); FP18= Ref.+ Fosfato pó 18%; FM18= Ref. + Fosfato 

microgranulado 18%; FP20= Ref. + Fosfato pó 20 %; FM20= Ref. + Fosfato microgranulado 20% 

 

As determinações dos teores de cálcio nos tratamentos foram realizadas por 

Espectroscopia de absorção atômica no laboratório Rodes Química Cajati Ltda., em 

Cajati – São Paulo, segundo metodologias descritas pelo Compêndio Brasileiro de 

Alimentação Animal (CBAA, 2009). 
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A digestibilidade do cálcio foi avaliada por dois métodos de coleta: o método da 

coleta total de excretas e o método do indicador fecal (Cinza Ácida Insolúvel – CAI). A 

cada ração experimental foi adicionado 1% de celite® como indicador.  

As rações e a água foram fornecidas à vontade durante todo o período 

experimental. As aves receberam luz natural somente durante o dia. As coletas de 

excretas foram realizadas duas vezes durante o período experimental. Para evitar 

contaminações e perda de amostra as bandejas foram revestidas com plástico. 

As excretas, durante o período experimental, foram coletadas, pesadas e 

acondicionadas em sacos plásticos, os quais foram identificados e armazenados em 

freezer (-18ºC) até o final de período de coleta, quando as amostras foram então 

descongeladas, pesadas, homogeneizadas e secas em estufas ventiladas a 55ºC, por 72 

horas. Posteriormente, as amostras foram moídas e armazenadas em sacos plásticos para 

análise. 

Foi determinado o consumo de alimento (g), o consumo de matéria seca (g), o 

consumo de cálcio total, da ração basal e do alimento (g), o cálcio fornecido pela ração 

basal e pelo alimento (%), o teor de cálcio nas rações e excretas (%), a excreção de 

cálcio (g), o fator de indigestibilidade (CAI: Cinza Acida Insolúvel), cálcio excretado 

pelos animais que receberam a ração com baixo teor de cálcio (%) e cinzas. Uma vez 

obtidos os resultados das análises laboratoriais dos alimentos, das rações testes e das 

amostras de digestas e excretas, foram calculados os valores dos coeficientes de 

digestibilidade aparente e verdadeiro de cálcio dos alimentos (Bünzen et al., 2008). 

O registro diário da temperatura ambiental foi realizado utilizando-se 

termômetro de máxima e mínima e a umidade relativa, por meio dos termômetros de 

bulbo seco e bulbo úmido, os quais foram instalados na sala de metabolismo.  
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No final do experimento, foi determinada a quantidade de ração consumida por 

unidade experimental durante os 10 dias de coleta. Após receber os resultados das 

análises laboratoriais dos alimentos, da dieta formulada, das rações testes e das amostras 

de excretas, foram calculados os coeficientes de digestibilidade de cálcio descritas por 

Bünzen et al. (2008). Foram determinados o consumo de matéria seca (g) referente às 

dietas oferecidas. Em seguida, foram identificados os valores de excreção endógena do 

cálcio, em mg de Ca/ kg de matéria seca ingerida (MSI) e os coeficientes de 

digestibilidade aparente e verdadeira do cálcio das fontes avaliadas. Valores de excreção 

endógena do Cálcio, em mg de Ca/ kg de matéria seca ingerida (MSI) e os coeficientes 

de digestibilidade aparente e verdadeira do cálcio das fontes avaliadas.  

Os valores para digestibilidade verdadeira foram estimados pela correção das 

perdas endógenas da dieta com baixo cálcio. As perdas endógenas da dieta com baixo 

cálcio, utilizadas para a estimação da digestibilidade verdadeira do Ca nas rações e nos 

fosfatos, foram de 2g de Ca/animal/Kg de matéria seca ingerida segundo, Salguero Cruz 

(2009). 

A) Método coleta total: 

A.1) Coeficiente de digestibilidade verdadeira do Cálcio (CDV) 

CDV (%) = Ca ingerido (g) – (Ca excretado (g) – Ca endógeno) x 100 

                                                                  Ca ingerido (g) 

 

B) Método do indicador fecal (CAI): 

B.1) Fator de indigestibilidade (FI) 

FI = % CAI dieta  

    % CAI excretas 

B.2) Coeficiente de digestibilidade verdadeira do cálcio (CDV)  
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CDV (%) = %Ca dieta – (%Ca excretas x FI - % Cae x FIe) x 100  

                                                 %Ca dieta 

Onde, Cae = Cálcio endógeno excretado 

           FIe = fator de indigestibilidade da dieta com baixo cálcio 

 

A análise estatística dos parâmetros determinados nos experimentos foi realizada 

pelo Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG), desenvolvido na 

Universidade Federal de Viçosa (2000), utilizando-se os procedimentos para análises de 

variância e as médias entre os tratamentos contendo diferentes fontes e granulometria 

dos fosfatos. As duas metodologias de determinação de digestibilidade foram 

comparadas pelo teste SNK (5,0%). As médias de todos os tratamentos foram 

comparadas com o controle positivo (calcário) pelo teste Dunett (5,0%). 
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4 - Resultados e discussão  

Os resultados apresentados foram obtidos sob condições de temperatura média 

mínima e máxima, respectivamente de 14 ± 2,87ºC e 24 ± 1,26ºC, e umidade relativa de 

76,22 ± 5,71%. A temperatura média de conforto para frangos tipo caipira é, em média, 

de 21°C (Ferreira, 2005). A localização da instalação, com boa circulação de ar natural, 

contribuiu para ocorrência de temperaturas amenas durante o período experimental. 

Os dados de composição química e solubilidade das fontes de cálcio são 

apresentados na Tabela 3. O fosfato bicálcico apresenta em torno de 18% de P e 22% de 

Ca e solubilidade menor que 15% caracterizando um fosfato bicálcico.  Entretanto, o 

fosfato monobicálcico tem uma composição em torno de 20% de P e 19% de Ca. É um 

produto que se caracteriza pela maior presença de fosfato monocálcico, cuja 

característica é a alta solubilidade em água, sendo que valores de solubilidade em água 

superior a 40% caracterizam fosfato monobicálcico (Teixeira et al., 2005a). Teixeira et 

al. (2005a) encontraram grandes variações no perfil mineral de fosfatos comercializados 

no Brasil, analisando diferentes marcas comerciais. 
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Tabela 3 - Composição e relação entre minerais dos tratamentos experimentais 

Tratamento
1
 

Fonte de  

Cálcio 

Granulo- 

metria 

Solubilidade 

em  

Ác. Cítrico 

2% 

Solubilidade 

em  

água 

Composição      

química(%) 

P Ca 

Referência Orgânica - - - 0,32 0,15 

FP18 Fosfato 

Bicálcico 
Pó 96 13 18,2 21,7 

FM18 Fosfato 

Bicálcico 
Granulado 96 13 18,2 21,7 

FP20 Fosfato 

Monobicálcico 
Pó 90 44 20,3 18,9 

FM20 Fosfato 

Monobicálcico 
Granulado 90 44 20,3 18,9 

*Análises feitas no laboratório Rodes Química- Cajati Ltda 

1- Dieta referência (Ref.);FP18= Ref.+ Fosfato pó 18%; FM18= Ref. + Fosfato microgranulado 18%; 

FP20= Ref. + Fosfato pó 20 %; FM20= Ref. + Fosfato microgranulado 20% 

 

Os resultados referentes ao ensaio de digestibilidade do cálcio em função das 

fontes minerais e da metodologia de coleta utilizada estão apresentados na Tabela 4. 

Não houve interação (P>0,05) entre as fontes de cálcio e os métodos de coleta, 

para determinação da digestibilidade, utilizadas no experimento, indicando que ambos 

os métodos podem ser utilizados para a determinação da digestibilidade de nutrientes. 

Santana (2013) e Rocha Junior (2012), trabalhando com suínos, também não 

encontraram diferença entre os métodos de coleta total e indicador fecal (CAI). 

Carvalho et al. (2013) verificaram que a taxa de recuperação do indicador nas fezes foi 

aproximadamente  100% e concluíram que a CIA pode ser utilizada como indicador de 

energia metabolizável em substituição à coleta total. 
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Tabela 4 - Parâmetros relacionados ao balanço do cálcio de diferentes fontes 

Parâmetro Ref. Calc FP18 FM18 FP20 FM20 CV 

(%)* 

Consumo diário 

ração (g/animal/dia) 

MS 

70,22 72,37 74,81 74,44 76,52 75,20 10,83 

Consumo de 

Ca/animal/dia fonte 

vegetal (g) 

0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13 10,84 

Consumo de 

Ca/animal/dia fonte 

mineral (g) 

0,00 0,47 0,21A* 0,21A* 0,17B* 0,17B* 8,60 

Consumo de 

Ca/animal/dia 

TOTAL (g) 

0,12 0,59 0,34A* 0,33A* 0,30B* 0,29B* 9,31 

Excretas 

(g/animal/dia) MS 

25,05 21,70 23,09 22,45 24,58 24,91 13,21 

Excreção de Ca 

g/animal/dia (MS) 

0,07 0,52 0,21A* 0,22A* 0,16B* 0,15B* 13,38 

Ca endógeno 

g/animal/dia 

0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 10,83 

Coeficiente 

digestibilidade 

verdadeira (Coleta 

total) 

- 94,59 78,37A* 78,92A* 69,62B* 70,39B* 1,72 

Coeficiente 

digestibilidade 

verdadeira 

(Indicador CAI) 

- 87,47 78,78* 77,47* 76,34* 76,74* 2,70 

*CV = Coeficiente de Variação (%)  

1- Dieta referência (Ref.); Calc = Ref. + Calcário (controle positivo); FP18= Ref.+ Fosfato pó 18%; 

FM18= Ref. + Fosfato microgranulado 18%; FP20= Ref. + Fosfato pó 20 %; FM20= Ref. + Fosfato 

microgranulado 20% 
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Não houve interação (P>0,05) entre as características físicas (granulometria) e 

químicas (bicálcico e monobicálcico) dos fosfatos utilizados no experimento. Segundo 

Griffith & Schexnailder (1970), ocorre maior disponibilidade de cálcio nas fontes cujas 

partículas são maiores, por ocorrer maior retenção do alimento na parte superior do trato 

gastrintestinal. Esta retenção propiciaria maior período de permanência do alimento em 

ambiente ácido, ocasionando maior solubilização do alimento. 

Não houve diferença (P>0,05) para consumo (base da MS) diário de ração 

(g/animal/dia), consumo de Ca (g/animal/dia) de origem vegetal, excretas diária (base 

da MS) diária (g/animal/dia) e perdas endógenas de Ca (g/animal/dia) em função dos 

tratamentos experimentais. 

Observou-se que, no presente trabalho a excreção média endógena de Ca obtida 

para frangos tipo caipira foi de 0,147  g/ave/dia, sendo este valor semelhante ao obtido 

por Salguero Cruz, 2009, que trabalhou com frangos de corte e obteve a excreção 

endógena de Ca de 0,140 g/ave/dia. Werner et al (1964), trabalhando com poedeiras, 

adicionando Ca radioativo e utilizando óxido crômico como indicador, verificou que 

absorção de Ca foi 78% e a excreção endógena de 0,180 g/ave/dia. 

Não houve diferença (P>0,05) para consumo de Ca (g/animal/dia) de origem 

mineral em relação à granulometria dos fosfatos. Entretanto, houve diferença (P<0,05) 

para consumo de Ca (g/animal/dia) de origem mineral entre as fontes de fósforo 

(fosfatos bicálcico e monobicálcico), sendo o consumo de Ca do fosfato bicálcico maior 

que o monobicálcico. As aves apresentaram menor (P<0,05) consumo de Ca de origem 

mineral nos tratamentos contendo fosfato quando comparado ao tratamento contendo 

calcário. 

Não houve diferença (P>0,05) para consumo total de Ca (g/animal/dia) com 

relação à granulometria dos fosfatos. Entretanto, houve diferença (P<0,05) para 
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consumo total de Ca (g/animal/dia) entre as fontes de fósforo (fosfatos bicálcico e 

monobicálcico), sendo o consumo de Ca do fosfato bicálcico maior que o 

monobicálcico. As aves apresentaram menor (P<0,05) consumo total de Ca 

(g/animal/dia) nos tratamentos contendo fosfato, quando comparado ao tratamento 

contendo calcário. 

 Os valores encontrados para as diferenças de consumo de Ca (g/animal/dia) de 

origem mineral e consumo total de Ca entre os tratamentos são justificados devido às 

diferentes concentrações de cálcio das fontes testadas nos experimentos, uma vez que 

não foi feito a padronização do nível de cálcio das rações. 

Não houve diferença (P>0,05) para excreção diária de Ca (g/animal/dia) com 

relação à granulometria dos fosfatos. Entretanto, houve diferença (P<0,05) para 

excreção diária de Ca (g/animal/dia) entre as fontes de fósforo (fosfatos bicálcico e 

monobicálcico), sendo a excreção diária de Ca (g/animal/dia) do fosfato bicálcico maior 

que o monobicálcico. As aves apresentaram menor (P<0,05) excreção diária de Ca 

(g/animal/dia) nos tratamentos contendo fosfato quando comparado ao tratamento 

contendo calcário. 

Não houve diferença (P>0,05) no coeficiente de digestibilidade verdadeira do Ca 

em função da granulometria dos fosfatos utilizando o método da coleta total de excretas. 

Entretanto, houve diferença (P<0,05) no coeficiente de digestibilidade verdadeira entre 

as fontes de fósforo (fosfatos bicálcico e monobicálcico), sendo o coeficiente de 

digestibilidade verdadeira do Ca no fosfato bicálcico maior que o monobicálcico. Este 

fato pode ser devido a ligações entre o cálcio e o ácido fosfórico, onde no fosfato 

bicálcico possui um cálcio ligado a um ácido fosfórico e no fosfato monocálcico o 

cálcio está ligado a dois ácidos fosfóricos, dificultando a disponibilização do cálcio 

neste ultimo. 
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As aves apresentaram menor (P<0,05) coeficiente de digestibilidade verdadeira 

do Ca nos tratamentos contendo fosfato quando comparado ao tratamento contendo 

calcário. No presente trabalho, a digestibilidade média do cálcio no calcário é de 91%, 

estando de acordo com o NRC (1994), no qual a biodisponibilidade de cálcio no 

calcário dolomítico varia de 50 a 75 %, enquanto no calcário calcítico situa-se próximo 

de 90%. Diferentemente, Sá et al. (2004) determinaram a disponibilidade relativa de 

cálcio para fosfato bicálcico em 99%, calcário calcítico em 84% e calcário dolomítico 

em 75%.  

Em consonância com o presente estudo, Furtado (1991) e Bessa (1992) 

concluíram, em suas pesquisas, que as fontes de cálcio que apresentam fósforo na sua 

constituição molecular tendem a proporcionar menores teores de cinzas nos ossos em 

relação a fontes exclusivas de cálcio, possivelmente em virtude de uma menor 

biodisponibilidade nutricional de cálcio para as aves. Avaliando a digestibilidade 

verdadeira de fontes de cálcio para frangos de corte, Salguero Cruz (2009) não obteve 

diferença entre as fontes quando foi utilizado o método de coleta total de excretas.  

Não houve diferença (P>0,05) no coeficiente de digestibilidade verdadeira do Ca 

em função da fonte e granulometria dos fosfatos, utilizando o método do indicador fecal 

(CAI). As aves apresentaram menor (P<0,05) coeficiente de digestibilidade verdadeira 

do Ca nos tratamentos contendo fosfato quando comparado ao tratamento contendo 

calcário. 

Não houve diferença (P>0,05) entre os métodos de coleta. Observou-se menor 

valor do coeficiente de variação pelo método de coleta total em comparação ao método 

do indicador fecal. Bünzen et al. (2009b) compararam os métodos de coleta total e do 

indicador fecal e não verificaram diferenças entre eles para os coeficientes de 

digestibilidade aparente e verdadeiro.  
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Não houve diferença (P>0,05) de digestibilidade entre as formas físicas dos 

fosfatos (pó e microgranulado). Pesquisa realizada com frangos de corte de 1 a 21 dias 

de idade permitiu a constatação de que o fosfato bicálcico granulado foi estatisticamente 

semelhante ao fosfato bicálcico em pó, demonstrando não haver interferência da 

granulometria sobre a digestibilidade (Lima, 1995). O uso de fosfato em pó ou 

granulado também não influenciou o desempenho e a qualidade dos ovos de galinhas 

poedeiras semipesadas de 24 a 58 semanas de idade. (Araújo et al., 2010). 
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5- Conclusão 

O método da coleta total e o método do indicador fecal (CAI) não interferiram 

na digestibilidade do cálcio, permitindo inferir que ambos os métodos podem ser 

utilizados para determinação da digestibilidade de cálcio.  

A digestibilidade do cálcio dos fosfatos bicálcicos é superior e à digestibilidade 

do cálcio dos fosfatos monobicálcicos.  

A granulometria dos fosfatos não influenciou a digestibilidade do cálcio em 

frangos tipo caipira. 

Os valores médios de digestibilidade verdadeira das fontes de cálcio são: 

Calcário = 91,03%; Fosfato bicálcico = 78,38%; Fosfato monobicálcico = 73,27%. 
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