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Resumo

O cálcio e fósforo são minerais de grande importância na dieta de poedeiras,
participam das funções vitais do organismo e constituem grande parte da casca
do ovo. Em formulações de dietas o cálcio dos alimentos é utilizado na matriz
nutricional em sua forma total, enquanto que o fósforo em sua forma disponível,
assunto que tem sido amplamente discutido nos fóruns de pesquisa, uma vez
que estes minerais deveriam ser expressos em sua forma digestível para melhor
adequação das formulações. Para expressar a digestibilidade destes minerais na
forma digestível verdadeira é necessário a determinação da perda endógena, que
pode ser feita com animais em jejum ou consumindo ração isenta do mineral
teste para determinação da excreção com base no consumo de matéria seca.
Assim sendo, para posterior determinação da digestibilidade de cálcio e fósforo
para poedeiras objetivou-se determinar a perda endógena de galinhas
submetidas a jejum e ao consumo de dieta isenta do mineral teste. Para a
determinação da perda endógena, 6 galinhas com 75 semanas de idade da
linhagem RhodeIslandRed foram submetidas a jejum por 48 horas para esvaziar o
trato digestivo e por mais 24 horas para coleta de excreta para determinação de
cálcio e fósforo. Para a determinação de cálcio e fósforo endógeno/kg de matéria
seca consumida, 24 galinhas (com 28 semanas de idade da linhagem leghorn)
divididas em 3 por repetição (somando 8 repetições) foram alimentadas com
dieta isenta de cálcio e fósforo. Os animais foram submetidos a 4 dias de
adaptação e 5 dias de coleta. A excreta e as rações foram analisadas quanto aos
seus teores de cálcio e fósforo para calcular a excreção destes minerais baseados
no consumo de matéria seca. As galinhas submetidas ao jejum tiveram perda
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endógena de104,87 mg de P/galinha/dia e 10,13 mg de Ca/galinha/dia, enquanto
que as galinhas que foram submetidas as dietas isentas tiveram perda endógena
de 3.054mg de P/galinha/dia e 3.548 mg de Ca/galinha/dia, o que corresponde a
uma perda de 20g de P/kg de MS ingerida e 24g de Ca/kg de MS ingerida. Existem
diferentes metodologias para a determinação da perda endógena, mas o
consumo de alimento é determinante para a descamação do intestino e para a
excreção das enzimas digestivas, logo o método que usa a dieta isenta de mineral
pode fornecer valores mais próximos a realidade e corrigir de forma mais
e�ciente da digestibilidade verdadeira de cada alimento.
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