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INTRODUÇÃO 
Os quelatos, também chamados de minerais orgânicos, são moléculas formadas 

pela ligação de um íon metálico a um carreador orgânico – aminoácidos ou carboidratos 

normalmente – por meio de ligações covalentes (LESSON & SUMMERS, 1997). Tais 

carreadores, ou ligantes, acoplam-se aos minerais por ligações covalentes através de seus 

grupos amino ou oxigênio. Esta ligação covalente permite que a molécula resultante 

tenha carga elétrica praticamente nula. 

A obtenção do quelato se dá após a hidrólise de uma fonte protéica e a exposição 

do elemento mineral ao hidrolisado resultando na formação de complexos íons metálicos 

quelatados (HYNE & KELLY, 1995). Alternativamente, os minerais quelatados podem 

ser sintetizados por meio de um processo biossintético, como ocorre com o uso de 

leveduras.  

A molécula resultante apresenta melhor biodisponibilidade quando comparada 

aos minerais tradicionais na forma de sulfatos, carbonatos ou óxidos. Isto porque há uma 

maior estabilidade elétrica no lúmen intestinal e, ainda, são prontamente transportados 

para os tecidos, onde permanecem por períodos mais longos que os minerais tradicionais 

(CLOSE, 1998). 

Atualmente, a escolha entre a utilização de minerais quelatados ou minerais 

tradicionais na nutrição de aves respalda-se na avaliação econômica, haja vista os 

quelatos apresentam-se com maior custo que os minerais tradicionais, obrigando o 

nutricionista a avaliar a relação custo benefício da escolha. 

Comumente, os estudos de como os quelatos atuam no organismo do animal são 

baseados em análises histopatológicas de órgãos dos animais alimentados com ração 

com minerais quelatados. Tais avaliações são geralmente descritivas, não quantitativas e 

subjetivas, dificultando a obtenção de dados confiáveis. 

Diante do exposto, e a fim de subsidiar a literatura com informações acerca dos 

resultados zootécnicos e histopatológicos da utilização comparativa entre minerais 

quelatados e tradicionais, propõe-se no presente trabalho a avaliação de diversos 

parâmetros de desempenho em quatro grupos experimentais de frangos de corte: machos 

que receberam ração com minerais quelatados, machos que receberam ração com 

minerais tradicionais, fêmeas alimentadas com ração contendo quelatos e fêmeas 

nutridas com ração contendo minerais tradicionais. Para se obter avaliações com o 

máximo de objetividade e confiabilidade foram utilizadas técnicas estatísticas e de 

análise computacional de imagens desenvolvidas e ou adaptadas para este trabalho 
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OBJETIVOS 

Os objetivos do projeto podem ser divididos em quatro: 

 

1- Desenvolver e adaptar técnicas de análise computacional de imagem para 

avaliações histopatológicas quantitativas. 

2- Comparar o desempenho zootécnico dos grupos testados. 

3- Confrontar a resposta imunológica dos grupos do experimento. 

4- Comparar os resultados de análise histomorfométrica dos grupos nos tecidos 

pesquisados. 

 

 
 
 
 
 

  



Rafael Carvalho de Oliveira                                                                              Doutorado em Bioinfomática 

 

 3

JUSTIFICATIVA E REVISÃO DE LITERATURA 

A avicultura industrial é sem dúvida o segmento produtor de proteína animal que 

alcançou o maior desenvolvimento tecnológico nos últimos anos. Este desenvolvimento 

contemplou diversas áreas da produção e da medicina animal, tais como imunologia, 

engenharia genética, patologia, bioclimatologia e nutrição. Este conjunto de fatores 

atrelados ao potencial genético das linhagens disponíveis no mercado resulta na 

obtenção de carne e ovos de alta qualidade organoléptica a baixo custo, facilitando sua 

distribuição nas diversas camadas sociais da população. Foi neste contexto, que o Brasil 

se projetou no cenário da avicultura mundial como um dos maiores produtores e 

exportadores de carne de frango no mundo. Assim o presente projeto de pesquisa 

pretendeu utilizar-se da diversidade de imagens geradas pelas técnicas de histologia hoje 

empregadas para avaliação da constituição óssea, intestinal e hepática, para propor 

métodos de análise de imagens aplicados a problemas biológicos (BRUNO & COSTA, 

2000, COELHO & COSTA, 2000, CAMPOS, 2001) e para descrever padrões e 

alterações microanatômicas em aves. Isto foi feito através do emprego do ambiente de 

programação SCILAB tornando as interpretações mais objetivas e automatizadas, o que 

permitirá seu uso na rotina das pesquisas avícolas. Paralelamente, utilizou-se das 

informações geradas pelas análises imunológicas correlacionando-as aos dados 

morfológicos.  
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Análise computacional de imagens biológicas 

A análise computacional de imagens biológicas é composta por um conjunto de 

técnicas que permitem a extração de dados de diferentes tipos de imagens tais como: de 

microarray, histológicas, radiológicas, de tomografia e ultrassonografia entre outros. 

Desta forma, dependendo da técnica utilizada é possível trabalhar com imagens 

bidimensionais ou tridimensionais, binárias, em tons de cinza ou coloridas, 

microscópicas, mesoscópicas ou macroscópicas, ou seja, para cada tipo de problema 

biológico a ser estudado há um grupo de técnicas a ser aplicado (COSTA et al., 1991 

COSTA(a), 1995, COSTA(b), 1995, JUNIOR & COSTA, 1995, JUNIOR & COSTA, 

1997, JUNIOR & COSTA, 1998, JUNIOR & COSTA, 1999, COSTA & BIANCHI, 

2002, COSTA et al., 2002). 

O desempenho computacional dessas análises está relacionado basicamente com 

grau de complexidade da imagem, tamanho da imagem em disco, algorítimo empregado 

e linguagem de programação utilizada. Assim, exigir-se-á mais capacidade de hardware 

na medida em que o grau de complexidade da análise aumentar (COSTA & JUNIOR, 

2001). 

Um dos problemas enfrentados nos exames de imagens biológica é a necessidade 

de interação com o usuário que determina um maior ou menor grau de automatização da 

rotina. Assim algumas vezes é preciso que o usuário, conhecedor do problema biológico, 

interaja com a rotina para que o resultado seja mais confiável. A fim de reduzir o grau de 

interação do usuário e melhorar a automatização e a objetividade das rotinas são 

empregadas técnicas de segmentação (JAIN, 1999, DUDA et al., 2001). A segmentação 

então permite isolar uma região de interesse dentro de uma imagem inicial. Destaca-se 

entre as técnicas de segmentação empregadas nesta tese a técnica de thresholding e a 

transformada de distância euclidiana (COSTA & JUNIOR, 2001). 

A técnica de thresholding prosposta por Costa & Junior (2001) foi aplicada na 

avaliação de fígado e da epífise óssea consiste em: primeiro transformar uma imagem 

colorida em uma imagem em tons de cinza (cada pixel da imagem em tons de cinza terá 

um valor variando entre 0 e 255), em seguida defini-se um ponto de corte dentro do 

intervalo 0 a 255; finalmente obtém-se uma imagem binária com os valores 1 e 0 para 

cada pixel que esteja acima ou abaixo do nível de corte respectivamente. 

Assim dado um ponto de corte α qualquer e uma imagem binária bidimensional 

a[m,n] um algorítimo simples para a técnica de thresholding seria: 
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Se a[m,n]≥ α   a[m,n]=objeto=1 

Senão   a[m,n]=fundo=0 

 Dois pontos merecem destaque no emprego desta técnica. O primeiro decorre do 

fato de que a técnica é mais eficiente para separar estruturas que guardem um bom 

contraste entre si, sendo assim, o tipo de coloração utilizado torna-se decisivo para o 

sucesso da técnica, tal como pode ser visto com o uso da coloração Schmorl nos cortes 

de epífise óssea.  O segundo ponto está ligado à uniformidade da imagem, ou seja, 

imagens que não apresentam homogeneidade de coloração necessitam uma técnica mais 

requintada. Foi desta forma que para as imagens de diáfise óssea utilizou-se a técnica de 

thresholding por segmentação adaptativa, ou seja, para cada janela pré-definida dentro 

da imagem foi criado um coeficiente médio para o ponto de corte baseado nos valores 

dos pixels vizinhos. 

A outra técnica utilizada para segmentação de imagens e empregada neste 

trabalho foi a da transformada de distância (TD). Esta técnica consiste em transformar 

uma imagem binária em uma nova imagem na qual cada pixel da imagem original seja 

representado na nova imagem por sua distância euclidiana mínima até a borda. Foi 

proposta pela primeira vez por Rosenfeld & Pfaltz (1968) sendo definida como:  

Dada uma imagem I com N´N elementos binários, consideramos o elemento I(i, j) = 0, 

da linha i e da coluna j, pertencente ao fundo e o elemento I(i, j) = 1 pertencente ao 

objeto. Um mapa de distância (MD) é uma imagem onde o valor de cada elemento 

MD(i, j) representa a distância de um pixel pertencente ao fundo ao pixel mais próximo 

pertencente a um objeto existente na imagem. A TD é um procedimento (ou algoritmo) 

que calcula este MD a partir de uma imagem binária que contém o objeto (ou pelo 

menos o seu contorno). Para o cálculo da TD é necessário especificar a métrica que será 

utilizada no cálculo da distância. A métrica mais conhecida é a que define a distância 

Euclidiana, definida por: 

( ) ( ) ( )[ ]2
12

2
122,1 jjiiPPd −+−= , onde P1 = (i1, j1) e P2 = (i2, j2) representam dois 

pixels da imagem. Esta métrica define a Transformada de Distância Euclidiana (TDE). 

Porém, o custo computacional da TDE é muito alto, principalmente sob o ponto de vista 

de implementação em hardware, por envolver operações de multiplicação e raiz 

quadrada. Assim a técnica original vem sofrendo uma série de modificações em seus 

algoritimos a fim de torná-la mais eficiente (DANIELSSON, 1980; BORGEFORS, 

1984; BORGEFORS, 1986; VICENT, 1991; SHIH & WU, 1992; HUANG & 

MITCHELL, 1994; CUISENAIRE & MACQ, 1999). 
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Ainda destaque-se o uso da técnica de erosão e dilatação neste trabalho. Segundo 

Soille (2003) erosão e dilatação são as operações elementares da matemática 

morfológica e formam a base para a construção das transformações mais complexas. 

Assim, numa cadeia morfológica de processamento de imagens, podemos encontrar um 

grande número de operadores encadeados, todos definidos a partir destas funções 

elementares.  

A operação de erosão pode ser definida como: 

Considere-se um objeto X contido no espaço R2 e um elemento estruturante B, 

que sem perda de generalidade para a definição seja, por exemplo, um círculo. Define-se 

o erodido de X por B, ( )XEB , como: 

 

( ) { }XB:RxXE x
2B ⊂∈=                                               

 

onde Bx denota o centro do elemento estruturante implantado em cada ponto x. 

Desta forma, para cada posição x em R2, o centro do elemento estruturante é implantado, 

e são considerados pertencentes ao objeto erodido os pontos x tais que Bx fica 

completamente incluso em X. Esta mesma definição é utilizada em espaços discretos. Na 

Figura 1 ilustra-se o princípio da erosão. 

 

 

Figura 1: Ilustração do princípio da operação de erosão 

 

Já o dilatado de X por B, ( )XDB , é definido como: 

 

( ) { }∅≠∩∈= XB:RxXD x
2B                                        
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Assim, o objeto dilatado consiste do conjunto de pontos x tais que o centro do elemento 

estruturante implantado em x tem uma intersecção não nula com X. Na Figura 2 ilustra-

se o princípio da operação de dilatação. 

 

 
Figura 2: Ilustração do princípio da operação de dilatação 

 

Cabe ainda a descrição de uma medida empregada para análise de textura – a 

lacunaridade. A lacunaridade é capaz de medir a invariância translacional de uma 

imagem (MANDELBROT, 1983; PLOTNICK et al., 1996). Para aplicação em estudos 

de constituição óssea essa medida é capaz de caracterizar a homogeneidade da 

distribuição dos canais ósseos conforme empregado por Dougherty (2001).  

A lacunaridade é calculada deslizando sobre a imagem uma janela S de raio r (rmin) 

iniciando pelo canto esquerdo superior da imagem binária. A soma dos valores dos 

pixels contidos dentro da janela (S) é feita enquanto a janela é deslizada pixel por pixel 

para a direita. Na medida em que a janela percorre toda a imagem aumenta-se o valor do 

raio r até o raio máximo pré-definido (rmax). Para cada valor de r, a lacunaridade (Lr) é 

calculada como sendo: 













=

m

Lr 2
log

σ
 onde, σ e m são o desvio padrão e a média, 

respectivamente, do vetor das somas da janela S. Finalmente para obter-se um único 

valor de referência para a lacunaridade de uma imagem calcula-se a área do gráfico dos 

valores de cada Lr como:  ∫=
max

min

r

r

r dsLL . 

A Figura 3 demonstra como é aplicada a medida de lacunaridade para estudo da 

distribuição dos canais ósseos. 
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Figura 3 - A: Imagem binária de um corte transversal do osso cortical da tíbia ( a seta 
aponta para um canal ósseo) B: Representa o gráfico de valores de lacunaridade obtidos 

para a imagem (OLIVEIRA et al., 2006). 
 

Assim pode-se observar que quanto maior o valor de L mais homogenia é a 

imagem estudada e desta forma a lacunaridade é uma boa medida para comparar 

tratamentos entre si no que diz respeito à distribuição dos canais ósseos (OLIVEIRA et 

al., 2006). 
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Microminerais  

Neste trabalho foram testados cinco microminerais: manganês, zinco, ferro, 

cobre e selênio. Cabe aqui então uma síntese da importância destes elementos no 

organismo animal. 

Manganês 

 Segundo Dukes (1993), o manganês não está concentrado em nenhum órgão ou 

tecido específico, mas é encontrado em maiores concentrações no osso, fígado, rins e 

pâncreas (1 a 3 ppm de tecido fresco) do que em músculos esqueléticos. O fato de que o 

manganês concentra-se nas mitocôndrias sugere que, in vivo, o micromineral está 

envolvido na regulação parcial da fosforilação oxidativa. A deficiência do manganês está 

associada a vários distúrbios, tais como, ataxia, má formação da casca de ovos, prejuízos 

no crescimento, reprodução e deformidades esqueléticas, e deficiências na coagulação 

sanguínea. Em frangos de corte a deficiência do manganês pode causar a perose ou 

deslizamento do tendão de frangos e a condrodistrofia nutricional em embriões de 

pintos. A perose caracteriza-se pelo alongamento e malformação das articulações 

tíbiometatarsais, torção e encurvamento da tíbia e do tarsometatarso, espessamento e 

encurtamento dos ossos longos, bico-de-papagaio resultando do encurtamento da 

mandíbula e alta mortalidade embrionária. Os altos requerimentos das aves e os baixos 

níveis de manganês em muitos ingredientes das dietas de frangos como, por exemplo, o 

milho, tornam a suplementação com manganês bastante relevante. Os animais são 

altamente tolerantes ao excesso de manganês na dieta. As galinhas toleram 1.000 ppm 

sem efeitos prejudiciais, porém 4.800 ppm são tóxicos para pintos. 

 

Zinco 

 O zinco é distribuído amplamente nos tecidos animais e é componente funcional 

de diversos sistemas enzimáticos, tais como a anidrase carbônica, carboxipeptidase, 

fosfatase alcalina, desidrogenase lática e desidrogenase glutâmica. As funções primárias 

do zinco parecem estar relacionadas ao processo de replicação celular e expressão 

gênica, no ácido nucléico e no metabolismo de aminoácidos. A deficiência do zinco nos 

frangos de corte causa o comprometimento do crescimento, dermatite intensa, 

especialmente nos pés, plumagem escassa, além disso, pode causar respiração anormal e 

encurtamento e espessamento dos ossos longos. O desenvolvimento anormal do osso 

parece originar-se da falha do desenvolvimento da célula cartilaginosa na região da placa 

epifisária dos ossos longos e da diminuição da atividade dos osteoblastos. A absorção do 
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zinco na forma de óxidos, carbonatos ou sulfatos é ineficaz de maneira que as dietas 

devem conter o elemento em quantidades acima das necessidades metabólicas (DUKES, 

1993). 

 

Ferro 

 De acordo com Dukes (1993), as funções do ferro ocorrem mais nos processos 

respiratórios através de sua atividade de oxidação-redução e sua capacidade de 

transportar elétrons. O ferro presente no organismo animal está principalmente na forma 

de complexos ligado a proteínas como hemecompostos (hemoglobina ou mioglobina), 

como enzimas do heme (citocromos mitocondriais e microssomais, catalase e 

peroxidase) ou como compostos não-heme (enzimas flavinas-Fe, transferrina e ferritina). 

São desprezíveis as quantidades de ferro livre encontradas no organismo animal. Em 

animais com deficiência de ferro, as mitocôndrias do músculo esquelético apresentam 

função respiratória prejudicada, assim o ferro exerce um papel principal a nível celular. 

Nos animais monogástricos, o ferro é absorvido principalmente no estado ferroso, no 

duodeno. Nos alimentos o ferro ocorre geralmente na forma férrica e também em 

combinação com compostos orgânicos. Desta forma, acredita-se que ele deve ser 

liberado da molécula orgânica e reduzido antes da absorção. O fato de que os sais de 

ferro são bem utilizados indica que as condições gastrointestinais são favoráveis a essa 

redução. Substâncias redutoras no sangue, tais como o ácido ascórbico e a cisteína 

podem ajudar nessa redução do ferro da forma férrica para a ferrosa. Os fitatos podem 

formar o fitato de ferro insolúvel e prejudicar absorção do ferro. A necessidade de ferro 

pelo organismo é capaz de controlar a absorção desse elemento. Evidências sugerem que 

um carregador ativo semelhante à transferrina existe para facilitar a transferência do 

ferro através da célula da membrana da mucosa. Embora mais comum apenas em leitões 

recém-nascidos a deficiência de ferro pode causar a anemia ferropriva.   

 

Cobre 

 O cobre é parte integrante do sistema citocromo. Várias enzimas têm sua 

atividade dependente desse elemento, entre elas estão a tirosinase, ácido ascórbico-

oxidase, citocromo-oxidase, monoamino-oxidase plasmática, eritrocuprina, uricase e 

superóxido-dismutase. A eritucupreína é uma proteína plasmática ligadora de cobre com 

importante função no metabolismo do ferro e cobre e conseqüentemente no processo 

eritropoético. O requerimento dietético do cobre é dependente do nível de outros 
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minerais presentes na dieta. Em ruminantes, por exemplo, deve ocorrer o aumento dos 

níveis de cobre em dietas com alta concentração de molibdênio. O cobre em excesso 

resulta em seu acumulo no fígado com diminuição na concentração de hemoglobina 

sanguínea e do hematócrito. O envenenamento por cobre resulta em icterícia provocada 

pela hemólise de eritrócitos, sendo que a função hepática fica prejudicada. Nos animais 

monogástricos o cobre é absorvido primordialmente na parte superior do intestino 

delgado, onde o pH do conteúdo é ácido. A disponibilidade do elemento é influenciada 

pela forma química, mas em geral cerca de 90% do cobre ingerido aparece nas fezes, 

pois não é absorvido. As deficiências de cobre podem causar alterações clínicas como 

anemia, alterações ósseas, ataxia neonatal, alteração no crescimento e desempenho 

reprodutivo, insuficiência cardíaca e distúrbios gastrointestinais. A anemia por 

deficiência de cobre em frangos de corte é hipocrômica e macrocítica. A deficiência de 

cobre resulta em aumento de ferro no fígado, enquanto que o excesso causa a diminuição 

do conteúdo de ferro hepático, refletindo o papel do cobre na utilização do ferro 

(DUKES, 1993). 

 

Selênio 

 Para Dukes (1993) a quantidade de selênio fornecido consumidos na alimentação 

é muito importante uma vez que os níveis benéficos de selênio para os animais está entre 

0,1 a 0,3 ppm da dieta, enquanto que os níveis tóxicos deste mineral estão entre 5 e 8 

ppm. Os compostos de selênio orgânicos ou inorgânicos são úteis na prevenção de 

algumas condições patológicas que antes eram associadas com a deficiência de vitamina 

E. Assim o selênio é capaz de evitar necrose hepática em ratos, doença do músculo 

branco em cordeiros e a diátese exsudativa em pintos. No entanto, ele não foi eficiente 

na proteção de outras manifestações de deficiência de vitamina E, tais como a 

encefalomalácia em pintos ou falhas reprodutivas em ratos, perus e frangos. A 

deficiência de selênio em frangos causa uma sensível redução na atividade da glutationa-

peroxidase em vários tecidos. O selênio, aparentemente, protege o organismo contra 

lesões oxidativas das membranas celulares, funcionando como um componente de um 

sistema que reduz e destrói os peróxidos. 
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Minerais Quelatados 

Estudos com minerais orgânicos ou quelatados têm sido desenvolvidos com a 

finalidade de garantir a absorção do mineral no trato intestinal, sem entrar no processo 

de competição iônica (pressão iônica da mucosa intestinal), normalmente determinada 

pela presença de maior concentração dos íons minerais. Segundo Moraes (2001), são 

denominados quelatos, compostos formados por íons metálicos seqüestrados por 

aminoácidos, peptídeos ou complexos polissacarídeos que proporcionam a esses íons 

alta disponibilidade biológica, alta estabilidade e solubilidade. A palavra “quelatos” vem 

do grego “chele” que significa “garra”, um termo adequado para descrever a maneira na 

qual íons metálicos polivalentes são ligados a compostos orgânicos ou sintéticos 

(MELLOR, 1964).  

Para a formação dos quelatos pode-se lançar mão de numerosas moléculas como 

ligantes que têm função específica no metabolismo. Elas são de baixo peso molecular e a 

capacidade oxidativa ou “ligante” depende do tamanho da molécula e da presença de 

radicais carboxílicos. As principais são os ácidos aminado, ascórbico, cítrico, glucônico 

e etilenodiaminotetracético (EDTA). Normalmente, um cátion polivalente (mineral) 

pode fazer a ligação com uma, duas ou várias dessas moléculas, para formar um 

“composto mineral organicamente ligado” ou quelato, podendo assim ser vendido como 

fonte de mineral.  

A “Association of American Feed Control Officials” – AAFCO (1997) define 

esses produtos minerais orgânicos da seguinte forma: 

1- Complexo metal-aminoácido específico: é um produto resultante da reação de 

um sal metálico solúvel com um aminoácido específico.  

2- Complexo metal-aminoácido: é um produto resultante da complexação de um 

sal metálico solúvel com aminoácidos. 

3- Quelato metal-aminoácido: resultante da reação de um íon metálico de um sal 

solúvel com aminoácidos em uma reação molar de um mol de metal para um a três 

(preferencialmente dois) móis de aminoácidos, formando ligações coordenadas (o peso 

molecular do quelato hidrolizado não deve ultrapassar 800 Daltons) 

4- Metal proteinado: é o produto resultante da quelação de um sal solúvel com 

uma proteína ou aminoácidos parcialmente hidrolisados. 
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5- Complexo metal-polissacarídeo: é o produto resultante da complexação de um 

sal solúvel com uma solução de polissacarídeos declarado com um ingrediente do 

complexo específico.  

Em geral, elementos minerais quelatados mostraram biodisponibilidade maior ou 

igual àqueles na forma de sulfato ou óxido (AMMERMAN & HENRY, 1994). Para a 

utilização mais efetiva desse produto, são necessárias mais informações a respeito de sua 

composição, absorção e metabolismo no tecido que define sua disponibilidade biológica.

 O primeiro experimento relatando o uso de quelatos na alimentação animal foi 

desenvolvido por Neathery et al. (1972) na Universidade de Georgia. Nesse teste foram 

comparadas duas dietas a base de milho com zinco marcado radiotivamente, sendo uma 

com zinco quelatado e outra com o sulfato de zinco. Procurou-se, então, medir a 

quantidade de zinco em alguns órgãos e tecidos. Os resultados encontrados apontaram 

para uma concentração tecidual de zinco 40% maior do mineral quelatado em 

comparação com o normal.  

 Há diferenças entre os vários tipos de quelatos presentes no mercado, não 

cabendo, aqui, descrevê-los de forma pormenorizada. Em termos gerais, quelato é um 

mineral ligado a uma molécula não metálica chamada de ligante. Dependendo do 

produto o ligante é uma das três substâncias a seguir: 1) um aminoácido específico; 2) 

um peptídeo de baixo peso molecular (entre 800 e 1200); 3) ou um grupo de 

aminoácidos inespecíficos. Existe, porém, um tipo de ligante que não está presente nos 

três grupos citados, são os quelatos formados pela ligação de um mineral a um 

carboidrato ou a um polissacarídeo. Esse último tipo de ligante é o que apresenta menos 

pesquisas publicadas até então (STANSBURY et al., 1990; HUSSEIN et al., 1993; 

KENNEDY et al., 1993;LOWE et al., 1994;) e é o grupo de quelatos estudado na 

presente tese. 

 Especificamente sobre o uso de quelatos em dietas de frango de corte alguns 

trabalhos merecem destaque. Deyhim & Teeter (1997) trabalharam com mineral 

quelatado a proteínas e demonstraram que a incidência de ascite diminuiu de 5 para 2% 

(p<0,05) nos animais alimentados com quelato. Os autores sugeriram que os elevados 

níveis de vitaminas e de minerais não quelatados nas dietas tradicionais podem ser 

causas que potencializam o aparecimento de ascite.  

Aoyagi & Baker (1993), estudando cobre e zinco, demonstraram que estes 

minerais quando em complexo com lisina tiveram biodisponibilidade de 120% e 106%, 
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contudo estas diferenças não foram estatisticamente significantes aos mesmos minerais 

na forma de sulfatos. 

Baker et al. (1991) demonstraram que o óxido de cobre, na forma CuO, tem 

biodisponibilidade nula para frangos de corte, e, também, comparando a concentração de 

cobre no fígado, concluiu que óxido de cobre, na forma Cu2O, e o cobre ligado a lisina 

apresentaram a mesma concentração. Fly et al. (1989) estudaram a biodisponibilidade do 

manganês na forma de óxido e de quelato com proteína e concluíram que a forma 

quelatada apresentou uma biodisponibilidade 174% maior que a forma de óxido em 

dietas a base de milho e soja. 

Ferket & Qureshi (1992) reportaram que o complexo de Zn/Mn com metionina 

foi capaz de aumentar a resposta imune de perus tanto humoral quanto mediada por 

células. Ferket et al. (1992) descobriram que o mesmo quelato melhorou a conversão 

alimentar, reduziu a mortalidade e o diminuíram as deformidades de perna (p <0,05) 

quando comparado à dieta controle contendo apenas minerais tradicionais nos níveis 

indicados. 

Pimentel et al. (1991) estudaram zinco em galinhas e concluiram que não houve 

diferença para a dieta a base de quelato de zinco com metionina quando comparada à 

dieta usando oxido de zinco nos parâmetros avaliados quais sejam: crescimento, 

presença de Zn, Co e Fe na tíbia e no fígado e resposta imune. 

Wedekind et al. (1992) demonstraram que na medida em que os níveis de fitato 

da dieta aumentam, a biodisponibilidade do zinco na forma de quelato com metionina 

aumenta em relação a forma sulfato de zinco. Assim, mantendo-se a biodisponibilidade 

do sulfato de zinco em 100% a biodisponibilidade do quelato de zinco-metionina foi de 

117% na dieta sem fitato, 177% na dieta com isolado de soja e 206% na dieta a base de 

milho e soja. Este estudo foi importante para demonstrar que as vantagens do uso de 

quelatos não estarão presentes em todas as circunstâncias, porém, em algumas situações 

será evidente. Os autores sugeriram que os resultados apontam para diferentes 

mecanismos de absorção dos quelatos nas aves, tal qual relatado nos estudos em 

ruminantes (SPEARS, 1989; LARDY et al., 1992).  

Lowe et al. (1994) reportou, por exemplo, que a inibição de absorção de zinco 

inorgânico pelo cálcio não pode ser superado com o aumento da concentração de zinco 

inorgânico na dieta, mas foi superada quando se utilizou o zinco quelado. Spears & 

Flowers (1995) investigaram o peso de leitões à desmama quando as matrizes foram 

alimentadas com duas dietas distintas. A primeira dieta continha 100% dos níveis 
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indicados pelo NRC de Zn, Fe, Mn e Cu, porém 25% eram compostos de minerais 

quelatados. Já a segunda dieta continha 125% dos níveis indicados pelo NRC, mas era 

composta somente de minerais tradicionais. O peso dos leitões à desmana na primeira 

dieta foi significativamente superior ao peso na segunda dieta (166,4 vs 148,9 lb). 

Também em relação à absorção dos quelatos, trabalhos in vivo têm demonstrado 

que minerais sob a forma de sais inorgânicos são geralmente ionizados no estômago e 

absorvidos no duodeno, onde o pH ácido determina a solubilidade. A partir daí são 

ligados a proteínas e incorporados pela membrana das células da mucosa intestinal 

(ASHMEAD, 1993). O transporte para o interior das células dá-se pela difusão passiva 

ou pelo transporte ativo. Nessas condições é que podem ocorrer perdas pela reação com 

compostos, como colóides insolúveis (HERRICK, 1993), ou no processo de competição 

pelos sítios de absorção entre os elementos minerais, com interações antagônicas que 

inibem a absorção. No caso de aminoácidos quelatados, o elemento mineral metálico na 

molécula é quimicamente inerte, por causa da forma de ligação. Então não é afetado 

pelos diferentes anions como os íons metálicos livres. Aparentemente os minerais 

quelatados são absorvidos no jejuno, atravessam as células da mucosa e passam 

diretamente para o plasma. Segundo Ashmead (1993) a separação do aminoácido 

quelante dá-se no local onde o elemento mineral metálico é utilizado. 
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Imunologia de aves 

O termo imunidade, do latim immunitas, se referia à isenção de vários deveres 

cívicos e processos legais oferecidos aos senadores romanos durante seus mandatos. 

Historicamente, a imunidade significava resistência contra a doença e, mais 

especificamente, as doenças infecciosas. As células e moléculas responsáveis pela 

imunidade constituem o sistema imune, e sua resposta coletiva e coordenada à 

introdução de substâncias estranhas no organismo é chamada resposta imune (ABBAS 

et. al., 2005). 

A defesa contra os microrganismos é mediada pelas reações iniciais da 

imunidade inata e pelas respostas mais tardias da imunidade adquirida. A imunidade 

inata consiste de mecanismos que já existem antes da infecção, que são capazes de 

rápidas respostas aos microrganismos e que reagem essencialmente do mesmo modo às 

infecções repetidas. Em contraste com a imunidade inata, a imunidade adquirida é um 

mecanismo de defesa mais evoluído que é estimulado pela exposição aos agentes 

infecciosos e aumenta em magnitude e capacidade de defesa a cada exposição a um 

microrganismo particular. Esta resposta tem como principais componentes os linfócitos 

e seus produtos (ABBAS et. al., 2005). 

As aves apresentam um sistema imune com algumas diferenças com relação aos 

mamíferos, pois apresenta a bolsa cloacal, um órgão linfóide que não é encontrado em 

mamíferos e que se origina de uma junção ectoendodermal, como uma estrutura em saco 

localizada dorsalmente à cloaca e é constituída, assim como o timo, de células linfóides 

envolvidas por tecido epitelial. A bolsa cloacal é considerada um órgão linfóide primário 

com a função de servir como sítio de maturação e diferenciação das células provenientes 

da medula óssea que serão responsáveis pela formação de anticorpos. Estas células são 

chamadas células B. Além disso, a bolsa cloacal também funciona como um órgão 

linfóide secundário, ou seja, pode capturar antígeno e provocar síntese de anticorpos. 

(TIZARD, 2002). 

O sistema imune das aves, além de suas particularidades, é especialmente 

influenciado pela deficiência de dois fatores nutricionais, a vitamina E e o Selênio (Se). 

Quando esses nutrientes se encontram deficientes, as suas participações na ativação dos 

linfócitos T, na resposta humoral e na ativação dos fagócitos estarão comprometidas 

(LESSON & SUMMERS, 1997).  

É conhecida a importância do zinco sobre a imunidade (CHEVALIER et al., 

1996). A adição do quelato zinco-metionina à dieta das aves ocasionou a melhora de 
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algumas funções celulares relacionadas à resistência a doenças (KIDD et al., 1996). A 

adição de zinco e manganês quelatados com metionina melhorou a função imune de 

perus (FERKET & QURESHI, 1992). A resposta imune, os títulos de anticorpos a 

transmissão de anticorpos à progênie também foi melhorada quando se comparou 

reprodutoras pesadas consumindo complexo zinco-aminoácido com aves consumindo 

dietas suplementadas com sulfato de zinco ou uma mistura de sulfato de zinco e zinco-

aminoácido (HUDSON et al., 2004). 

 A suplementação de zinco e vitamina E em frangos de corte parece ter um 

efeito sinérgico com a resposta imune. A estrutura de membrana de células de aves 

deficientes em zinco apresentou melhora quando se utilizaram níveis de vitamina E 

superiores ao recomendado em dietas de frangos de corte (BETTGER et al., 1980). 

Como já citado nas funções dos minerais testados, a proteção contra danos peroxidativos 

e a manutenção da integridade de membrana são ações dependentes do metabolismo do 

zinco. A celulite é um processo inflamatório comum em frangos de corte causada pela 

presença de Escherichia coli sob arranhões na pele. Mackling et al. (2000) observaram 

uma melhoria no processo de celulite em frangos de corte suplementados com vitamina 

E, e Downs et al. (2000) observaram que quando se suplementou a dieta com zinco-

aminoácido e vitamina E houve um sinergismo positivo na redução da celulite nos 

frangos testados. 

 

Teste de Inibição de Hemaglutinação 

O teste de inibição de hemaglutinação consiste em permitir que uma série de 

diluições de soro sanguíneo adicionado de eritrócitos reaja com uma quantidade fixa de 

hemaglutinina viral. Na presença de anticorpos, a capacidade do vírus causar a 

aglutinação dos eritrócitos é inibida. Assim, mede-se a presença e a concentração de 

anticorpos por meio de sua capacidade de inibir a hemaglutinação nas várias diluições 

do soro sanguíneo testado (LEESON & SUMMERS, 1997). 

A concentração de anticorpos pode indicar o estado imunológico do animal ou 

lote testado em resposta a uma vacinação ou, até mesmo, em reação a uma doença já 

instalada. Por essa razão, esse teste é mundialmente utilizado para medição de anticorpos 

contra os vírus causadores da doença de Newcastle (ND) (ALLAN & GOUPH, 1974; 

BRUGH et al., 1978).  

Deve-se tomar cuidado ao se avaliar os resultados do teste, haja vista que podem 

ocorrer inespecificidades como, por exemplo, foi demonstrado que infecções pelo vírus 
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APMV-3 em perus vacinados contra ND resultaram num aumento considerável dos 

títulos para o vírus ND (ALEXANDER et al., 1983). 

O teste de HI para ND pode ser considerado positivo se ocorrer a inibição de 

hemaglutinação na diluição do soro de 1/16 (24 ou log2 4 quando expresso como 

recíproco) ou mais contra 4 UHA (unidades hemaglutinantes) do antígeno (LEESON & 

SUMMERS, 1997). 

Intestino de aves 

O intestino das aves é semelhante ao dos mamíferos na sua porção proximal, a 

qual, em forma de “U”, envolve o pâncreas e é denominada de duodeno. Os segmentos 

seguintes não têm divisão nítida, assim, a porção subsequente ao duodeno é denominada 

de jejuno e o segmento anterior à junção dos cecos é chamado de íleo (FURLAN, 2000). 

Sabe-se que a idade exerce forte influência sobre a morfologia da mucosa 

intestinal das aves. Alvarenga et al. (2001) relata que durante a primeira semana de vida, 

os frangos de corte apresentam anatomia e fisiologia diferenciada das aves mais velhas, 

tendo deficiência em digerir e absorver alguns nutrientes. O desenvolvimento do trato 

gastro intestinal (TGI) na primeira semana de vida é essencial para que o frango possa 

expressar o seu alto potencial genético para ganho de peso, permitindo diminuir o tempo 

necessário para que se atinja o peso ao abate (NITSAN, 1995). 

Uni et al. (1998) observaram o rápido desenvolvimento do intestino delgado das 

aves, nos dois primeiros dias de idade, embora a taxa de crescimento das vilosidades 

tenha sido diferente nos três segmentos intestinais (duodeno, jejuno e íleo). Entretanto, a 

altura dos vilos no duodeno se estabilizou no sétimo dia de idade, enquanto que nos 

demais segmentos isso foi mais tardio. Iji et al. (2001) concluíram que a profundidade 

das criptas intestinais aumentou com idade, somente no duodeno e no jejuno, enquanto 

que a altura das vilosidades aumentou com idade em todas três regiões do intestino 

delgado. 

A maioria dos processos digestivos e de absorção ocorre no intestino delgado. A 

quebra dos alimentos se faz no lúmen do intestino sob a influência de enzimas 

digestivas. Contudo, parte da digestão ocorre na superfície das vilosidades, que são 

formadas por células da mucosa (enterócitos) e pela ação das enzimas de membrana. 

Sendo assim, aves que possuem vilosidades maiores terão uma melhor absorção de 

nutrientes. Além disso, a replicação dos enterócitos ocorre nas criptas, com grande 

capacidade mitótica, com isso, à medida que as células das criptas celulares se 
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multiplicam, migram para a base da vilosidade, empurrando as outras células vilosas 

para frente delas, de forma que há uma contínua progressão de células migrando para 

cima na vilosidade (CUNNINGHAM, 2004). 

Existem diferenças marcantes no desenvolvimento dos vários órgãos que 

compõem o trato digestivo dos frangos de corte durante a primeira semana de vida. 

Enquanto o percentual de esôfago e papo, em relação ao TGI, proventrículo e moela, 

cólon e ceco decrescem durante esse período, o percentual do intestino delgado aumenta 

aproximadamente 30% no primeiro dia para 46% no sétimo dia (NITSAN, 1995). 

A máxima capacidade de absorção e digestão ocorre quando o animal apresenta 

uma grande área luminal, com altas vilosidades e enterócitos maduros, sendo 

fundamental para o seu desenvolvimento. Assim, fatores adversos que alteram a 

morfologia normal dos intestinos, como as diarréias e outros, provocam disfunção 

intestinal (CERA et al., 1988). 

A maioria dos trabalhos sobre altura de vilosidades e profundidades de criptas 

intestinais foi realizada em suínos até o momento. Mahan & Cera (1993) relataram que a 

falta de suplementos para suínos, como os probióticos, durante o período de aleitamento, 

pode provocar atrofia das vilosidades intestinais, além do aumento da profundidade das 

criptas intestinais com perdas na absorção de nutrientes. Entretanto Loddi et al. (1999) 

concluíram em seus estudos, que o uso de aditivos não interferiram na morfologia da 

mucosa intestinal medida pela técnica morfométrica após 42 dias de uso contínuo de 

aditivos. 

Hurwitz et al. (1973) comparando aves sadias com aves raquíticas encontraram 

que as aves raquíticas tiveram uma redução da mucosa intestinal. Já Leeson et al. (1995), 

relataram a possibilidade de agentes infecciosos promoverem uma redução da absorção 

dos nutrientes e que o raquitismo, pode ser o primeiro sinal clínico. 

Alvarenga et al. (2001) cita que existe uma correlação entre o peso das aves aos 

sete dias de idade com o peso aos trinta e cinco dias de idade. Sendo assim, quanto 

maior o peso aos sete dias, maior será o peso aos trinta e cinco dias de vida do frango de 

corte. Por isso, o estudo da morfologia intestinal de frangos de corte na primeira semana 

é de grande importância. 

Segundo Robert (1996), os intestinos das aves são mais curtos do que os dos 

mamíferos. Entretanto, há uma considerável variação do comprimento, de acordo com o 

tipo de alimentação fornecida.  
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O método de processamento da ração pode influenciar não somente na 

morfologia gastrointestinal. Segundo Leeson et al. (1995), casos de ascite são mais 

comuns quando as aves são submetidas à dietas com alta energia, especialmente quando 

estas são peletizadas. Lamas et al. (1988) não relatou casos de ascite em aves que 

comeram ração triturada em seguida de ração peletizada. Schlosberg et al. (1991) 

também mostraram que a ocorrência de casos de ascite é menor quando se faz uso da 

dieta triturada, no lugar da dieta peletizada (1,21 e 2,32%, respectivamente). Estudo 

realizado por Klein (1996) demonstrou que o uso de dieta peletizada promove melhor 

desempenho dos frangos de corte, quando comparada à dieta farelada. Moran (1987) 

sinaliza para o aumento da digestibilidade dos nutrientes, em função do processo de 

peletização. 

Ossos – Ossificação, Mineralização e Composição. 

Banks (1993) separa os processos osteogênicos em ossificação e mineralização. 

A ossificação é o processo no qual uma seqüência complexa de eventos relacionados 

temporal e espacialmente conduz à formação do osso. Dois são os estágios dessa 

formação: a fase morfogenética que, envolve movimentos e interações celulares e 

determina a forma básica do esqueleto, e a fase de citodiferenciação que é o período 

quando as diferenciações celulares e teciduais ocorrem. A mineralização é uma parte do 

processo de ossificação na qual a matriz orgânica do osso adquire seu complemento de 

componentes inorgânicos. 

 O processo de ossificação ainda pode ser classificado em ossificação 

intramembranosa e endocondral (BARON, 1996). O primeiro tipo ocorre em ossos não 

relacionados com estruturas sustentadoras de peso, i.e., ossos do crânio. O segundo tipo 

é o de maior interesse no presente estudo, pois está relacionado à formação dos ossos 

longos responsáveis pela sustentação do peso corporal, ou seja, o alongamento é 

realizado de tal maneira que o animal seja capaz de sustentar o peso corporal durante o 

crescimento. 

 A ossificação endocondral - também chamada de intracartilaginosa - é um 

processo que se inicia dentro de uma massa de cartilagem hialina. Esta massa serve de 

modelo para a formação dos futuros ossos e é removida gradualmente, sendo substituída 

por tecido ósseo (BANKS, 1993). 

 Tanto o fim prematuro da ossificação endocondral, quanto a persistência da 

cartilagem hialina são consideradas anomalias na maioria das espécies, e denominadas 

de condrodistrofias e condroplasias (LESSON & SUMMERS, 1997).  
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A taxa de progressão do crescimento, a duração do processo e a direção deste no 

espaço tridimensional são afetadas por fatores genéticos, nutricionais, metabólicos e 

mecânicos. O alongamento dos ossos se dá, então, por meio da contínua adição de 

cartilagem e sua posterior substituição pelo osso, sendo que este processo ocorre 

prioritariamente nos discos epifisários (CAÑADEL, 1976).  

O disco epifisário é uma cartilagem que permanece como uma superfície 

articular entre o osso em formação do centro epifisário e o osso em formação do centro 

diafisário. O disco epifisário pode ser considerado uma região de ossificação primária e 

dividido em cinco zonas de células cartilaginosas: zona de cartilagem em repouso, zona 

de cartilagem em proliferação, zona de cartilagem seriada, zona de cartilagem 

hipertrófica e zona de cartilagem calcificada (PETERSON, 2007). 

Os eventos que ocorrem na placa epifisária ilustram a ossificação endocondral. 

Em síntese, a cartilagem é inicialmente sintetizada pelos condrócitos e é removida 

posteriormente de modo sistemático para ser substituída pelo osso. Na região anterior à 

epífise, os condrócitos formam uma matriz cartilaginosa e subseqüentemente começam a 

se multiplicar e a formar colunas separadas umas das outras por faixas horizontais de 

cartilagem. Na vertical, as células são separadas por uma fina cápsula de matriz. À 

medida que o crescimento ocorre, as células mais velhas hipertrofiam-se e incorporam 

reservas de glicogênio. Por meio da atuação desses condrócitos hipertrofiados, a matriz 

intersticial da zona de calcificação provisória torna-se mineralizada, e esta cartilagem 

calcificada fornece continuidade estrutural entre a cartilagem epifisária e o osso 

trabecular subjacente na região metafisária. O próximo evento é a penetração de vasos 

sanguíneos no tecido conjuntivo na zona de cartilagem calcificada e a invasão das 

células osteoprogenitoras que se diferenciaram em osteoblastos maduros (TRUETA & 

MORGAN, 1960). 

Algumas teorias tentam explicar como ocorre o processo de mineralização, e a 

plena concordância sobre a validade de qualquer uma delas ainda não foi alcançada. 

Apenas para efeito de citação, duas teorias merecem destaque: aquela que se baseia 

primariamente nas interações físico-químicas (teoria da nucleação) e aquela que envolve 

eventos celulares e enzimáticos (teoria da vesícula da matriz). Esta última teoria 

menciona a fosfatase alcalina como uma importante enzima no processo de 

mineralização e, como descrita anteriormente, tal enzima tem o zinco como relevante 

componente funcional (DUKES, 1993). 
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A qualidade da matriz óssea, principalmente composta de colágeno, também 

determina o processo de mineralização esquelética. Microminerais como o cobre, o 

manganês e o zinco bem como as vitaminas, especialmente o ácido acórbico, estão 

intrinsecamente relacionados com a formação dessa matriz. A suplementação de dietas 

de perus com zinco e manganês-metionina não só melhorou a conversão alimentar dos 

animais como também reduziu a mortalidade e a presença de anormalidades de pernas 

(FERKET et al., 1992). 

Composição total do osso 

Segundo Dukes (1993), o osso adulto é composto de aproximadamente de 25% 

de água, 45% de cinzas e 30% de matéria orgânica. O cálcio responde por 

aproximadamente 37% do conteúdo de cinzas e o fósforo por 18,5%. Com base no peso 

seco do osso, o conteúdo mineral é de aproximadamente 65 a 70% e a fração orgânica é 

de 30 a 35%. Da fração orgânica, cerca de 90% é formado de colágeno. A composição 

química do osso se modifica durante as fases de desenvolvimento e crescimento do 

animal, e também se altera dinamicamente dependendo das interações iônicas entre o 

fluído intersticial e os ossos. 

A matriz intercelular dos ossos pode ser dividida em matriz de cartilagem e 

matriz do osso. Ambas se diferem em composição e consistência. A matriz de cartilagem 

é composta de aproximadamente 40% de colágeno tipo II e 60% de proteoglicanos, que 

devido sua estrutura complexa é capaz de adsorver água o que confere a consistência 

gelatinosa permeável da cartilagem. Já a matriz do osso é composta de aproximadamente 

90% de colágeno tipo I, uma proteína fibrinosa que é o principal componente orgânico 

do osso (HAM, 1950). 

Na matriz óssea além de mineral, colágeno e proteoglicanos há certa quantidade 

de diferentes constituintes orgânicos, alguns dos quais com papéis importantes na 

promoção e no controle da mineralização. Entre estes componentes, cabe citar a 

osteocalcina, a proteína Gla da matriz, as fosfoproteínas, as proteínas morfogenéticas e 

os lipídeos (DUKES, 1993).   
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Patologias ósseas em aves 

O progresso zootécnico alcançado pela avicultura industrial gerou problemas de 

ordem metabólica e fisiológica nestas aves extremamente produtivas resultando no 

aparecimento de deformidades ósseas, além de outros problemas envolvendo os sistemas 

respiratórios e circulatórios. Com respeito às deformidades ósseas, estas estão 

distribuídas tanto nas linhagens pesadas, como nas linhagens leves, embora apresentem 

etiopatogenias diferentes entre si. Nas linhagens pesadas, produtoras de carne, devido ao 

rápido ganho peso para o qual foram selecionadas as aves, é comum o surgimento de 

patologias como a twist leg, discondroplasia tibial (TD), osteocondroses, VVD (Valgus 

and Varus Deformation), doença da degeneração articular, dedos tortos, ruptura do 

tendão gatrocnemius. Diversas causas colaboram para a incidência de problemas de 

pernas em aves de produção como causas genéticas, nutricionais, infecciosas, ambientais 

e de manejo (PARFITT et al., 1986, BRADSHAW et al., 2002). 

As linhagens leves apresentam outros problemas esqueléticos, como por 

exemplo, a osteoporose também conhecida como Fadiga de Gaiola em poedeiras (Cage 

Layer Osteoporosis). Isto acontece devido à demanda elevada de cálcio durante a 

produção de ovos e, também, devido ao regime de criação em gaiolas que restringe a 

atividade física das aves comprometendo a absorção óssea de cálcio (RIDDELL, 1991; 

BRADSHAW et al., 2002). 

Praul et al. (2000) e Farqharson & Jefferies (2000) sugerem diferentes fatores 

responsáveis pelo desenvolvimento de deformidades esqueléticas em aves industriais, 

especialmente relacionadas com a discondroplasia tibial (TD). Por exemplo, a ativação 

do PTH/PTHrP (parathtroid hormone/parathyroid hormone-related peptide), a 

inativação FGFR-3 (fibroblast growth factor receptor-3), o bloqueio do VEGF (vascular 

endothelial growth factor)¸ o equilíbrio do balanço nutricional cálcio e fósforo e as 

pertubações mecânicas sobre o esqueleto. 

Baseados nas evidências de que as herdabilidades genéticas para patologias 

ósseas são de médias a altas, vários trabalhos (JEFFERIES, 1998, KUHLERS & 

MCDANIEL, 1996), afim de aprofundar o estudo destes problemas esqueléticos, 

propuseram a seleção genética de indivíduos com diferentes graus de suscetibilidade à 

estas patologias. Porém, é importante observar se as seleções para redução de 

incidências de patologias ósseas não afetarão negativamente as características de 

interesse econômico.  
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Para medir quantitativamente a interação entre a seleção para características de 

interesse econômico e para menor incidência de patologias ósseas mede-se a variância e 

a covariância genéticas entre estas características utilizando-se de modelos estatísticos 

de genética de população. Os trabalhos mostram que a herdabilidade para a expressão 

fenotípica de deformidades ósseas como a TD é de média a alta, embora exista 

controvérsia entre as pesquisas sobre a correlação entre a seleção de indivíduos mais 

resistentes e a redução das características de interesse econômico. Por exemplo, 

Kiiskinen & Anderson (1982) observaram  maior incidência de TD em frangos de corte 

com maior taxa de crescimento, enquanto Riddell & Pass (1987) encontraram maior 

incidência de TD nas aves mais leves. Cook et al. (1984) concluiram que os problemas 

de pernas de frangos eram independentes do peso das aves, sendo que Wong-Valle et al. 

(1993) chegaram a mesma conclusão. Khurlers & Mcdaniel (1996) e Yalcin et al. (2000) 

concluiram em seus trabalhos que a seleção de aves mais resistentes a TD não afeta 

negativamente os índices produtivos estudados. 

Em relação às metodologias aplicadas para geração de dados morfológicos 

ósseos, encontram-se exemplos variados como: emprego de imagens radiográficas, mais 

especificamente SXA (Single Energy X-ray absorptiometry)  e DXA (Dual Energy X-

ray absorptiometry), tomografia computadorizada quantitativa e ultrasonografia. 

Especialmente aplicadas ao estudo de patologias ósseas aviárias, destacam-se a técnica 

proposta por Bartels et al. (1989), a qual tem a capacidade de gerar imagens atráves de 

Raio-X de baixa intensidade e é utilizada no diagnóstico não invasivo de TD. Outra 

técnica, recentemente desenvolvida por Fleming et al. (2000), chamada de “Fluoroscopia 

Digitalizada” automatiza as análises radiográficas na medida em que permite a 

digitalização, o armazenamento e a análise mais rápida das imagens obtidas. Alguns 

trabalhos indicam o uso da histomorfometria (NEWBREY et al.,1988; NEWBREY et al, 

1992;) por meio de técnicas computacionais tornando as análises mais apuradas e 

precisas. Audran et al. (2001) sugerem que a histomorfometria computadorizada é uma 

potente ferramenta para avaliar a microarquitetura dos cortes histológicos. 

Contudo, é incipiente o uso de medidas morfológicas computacionais, tais como 

os métodos multiresolução (COSTA et al., 2002), lacunaridade e dimensões fractais, que 

permitirão a caracterização ainda mais completa das estruturas ósseas de aves. 

Outras características ósseas também são avaliadas, tais como densidade mineral 

óssea, utilização de marcadores monoclonais, dosagens de enzimas séricas e resistência 

mecânica. Reddi (2000b) sugere o entendimento dos controles genéticos, através da 
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expressão de diferentes genes, epistasias e mutações para determinação da cascata de 

eventos morfogenéticos responsáveis pelas alterações ósseas. Jefferies et al. (1998) 

estudaram a expressão de genes candidatos para TD em condrócitos determinando 

alguns passos do processo de crescimento ósseo em bases moleculares, o que 

exemplifica o uso da biologia molecular como ferramenta importante nos estudos de 

afecções ósseas. 

Fígado e a degeneração hepática 

Degeneração gordurosa é o acumulo anormal de gordura no citoplasma de 

células parenquimatosas e o fígado é o local mais conhecido desta lesão. (THOMSON, 

1983). Tal gordura resulta da combinação química da glicerina com três ácidos graxos: o 

esteárico, o palmítico e o oléico (SANTOS, 1988). 

Essa degeneração é vista microscopicamente como gotas grandes de gordura, 

claras e bem definidas ou como inúmeras gotículas que dão aparência espumosa ao 

citoplasma. A quantidade de gordura pode ser insignificante ou tão extensa que desloca 

o núcleo do hepatócito e dá ao parênquima hepático o aspecto de tecido adiposo. Em 

qualquer estágio as gotas de gordura podem estar livres no citoplasma ou envoltas por 

membranas. Esta diferença não possui qualquer especificidade conhecida em animais 

(THOMSON, 1983). 

Também segundo Thomson (1983), macroscopicamente o fígado lesionado fica 

amarelado, com grau de intensidade desta coloração sendo proporcional à extensão do 

acúmulo de gordura no hepatócito. Santos (1988) cita um aumento de volume, cápsula 

bastante tensa e superfície de corte fazendo proeminência, como características de um 

fígado lesionado. Em casos graves, o fígado encontra-se aumentado e uniformemente 

amarelo, tendo uma textura gordurosa na superfície de corte. 

A degeneração gordurosa pode ser causada por diversos fatores dentre eles os 

nutricionais, os antinutricionais, os infecciosos e as drogas Thomson (1983). 

 Thomson (1990) cita como principais fatores, o excesso de ácidos graxos no 

fígado, a síntese acentuada de ácidos graxos, a queda na oxidação dos ácidos graxos no 

interior dos hepatócitos, o aumento na esterificação de ácidos graxos até triglicerídios e a 

queda na síntese a apoproteínas, e subseqüente queda na produção e exportação de 

lipoproteínas dos hepatócitos. 

 Segundo Santos (1988), intoxicação por fósforo, arsênico, clorofórmio, éter 

antimônio, tetracloreto de carbono, florrizina e infecções como anaplasmose também são 

fatores que levam à degeneração. 
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Além desses fatores, alterações hormonais tais como a falta de insulina e de 

hormônios tireoidianos estão entre aquelas relacionadas por Spöri & Stünzi (1977). 

As aflatoxinas também são importantes fatores relacionados com degeneração 

hepática tal como demonstrado por Oliveira (2004), que constatou que codornas tratadas 

com rações contendo aflatoxina B1 apresentaram alteraçöes histológicas de degeneraçäo 

vacuolar macrogoticular, sugestivas de metamorfose gordurosa moderada a severa. 

Al Mallah & Al-Kennany (2003) observaram que pintos recebendo ração 

contendo DL- metionina a 0,8, 1,6 e 2,0% apresentaram vários níveis de degeneração 

gordurosa no fígado sendo o grupo que recebeu ração a 2,0% o mais afetado. 

Zhao-Quihua et al. (1997) observaram que patos experimentalmente infectados 

com Metorchis orientalis apresentaram degeneração gordurosa no fígado observados à 

microscopia de luz. 

Júnior & Silva (1988) em experimentos realizados com galinhas poedeiras, 

observaram as aves tratadas com rações isocalóricas e isoproteicas contendo 10% de 

farinha de peixe, 10% de farelo de trigo, milho e farelo de soja apresentaram redução no 

peso do fígado e nos níveis de gordura hepática, quando comparadas com aquelas 

alimentadas com a ração controle que continha milho e farelo de soja. 
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 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Experimento I - Desempenho zootécnico em nível de granja: 

O experimento foi conduzido na Granja Experimental de Frangos de Corte da 

Fazenda do Glória – FUNDAP – UFU, em Uberlândia – MG, com início em fevereiro 

de 2003 (Figuras 4 e 5, anexo I). 

O delineamento experimental foi composto de duas rações (uma contendo 

minerais quelatados e outra contendo minerais tradicionais) e dois sexos (macho e 

fêmea) totalizando quatro tratamentos e dez repetições, envolvendo 1200 aves, 600 

machos e 600 fêmeas, da linhagem Avian. Foram alojados inicialmente 30 pintos de um 

dia de idade por boxe. Os boxes foram numerados de 1 a 40 e os tratamentos 

distribuídos randomicamente pelos 40 boxes. 

As rações foram formuladas a base de milho-farelo de soja, e divididas em quatro 

fases de arraçoamento: pré-inicial (1 a 7 dias de idade), inicial (8 a 20 dias de idade), 

engorda (21 a 42 dias de idade) e abate (42 a 49 dias de idade). A ração pré-inicial foi a 

mesma para todos os tratamentos.  

As aves alojadas com um dia de idade foram criadas até a idade de 49 dias, 

quando foram enviadas para o abate. Acompanharam-se, diariamente, a mortalidade, 

sendo que as aves mortas eram pesadas. O fornecimento de ração foi marcado nas fichas 

de cada boxe. Todas as aves de cada boxe foram pesadas com 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49 

dias de idade para avaliar o ganho de peso, o consumo de ração, a conversão alimentar e 

o ganho médio diário. 

As fórmulas das rações e dos suplementos estão apresentadas nas tabelas 1 a 4 no 

anexo II. 

 Experimento II - Rendimento de carcaça ao abate. 

 O experimento foi conduzido em frigorífico particular num delineamento 

inteiramente casualisado. Foram retiradas aleatoriamente três aves de cada repetição do 

experimento, composto de quatro tratamentos e 10 repetições, envolvendo um total de 

120 aves, ou seja, 30 aves por tratamento. Este procedimento foi realizado aos 49 dias de 

idade. As aves foram marcadas com etiquetas plásticas aderidas a uma das patas, 

pesadas individualmente e submetidas a um jejum alimentar médio de oito horas. Na 

linha de abate foram atordoadas por meio de choque elétrico, sangradas, depenadas, 

evisceradas e com a carcaça, ainda quente, realizados os cortes. Foram feitas anotações 

de pesos individuais de dorso e pescoço, peito, coxa e sobrecoxa, asas e carcaça.  
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Experimento III – Teste de Resposta Imunológica 

Devido ao fato de que alguns dos minerais testados neste trabalho apresentarem 

participação na resposta imunológica procederam-se a titulação de anticorpos por meio 

do teste de Inibição de Hemaglutinação como parâmetro para aferição do estado 

imunológico dos animais testados (ALLAN & GOUGH, 1974). 

Todo o lote foi submetido à vacinação contra Marek, ainda no incubatório, contra 

Doença de Gumboro, primeira dose com 10 dias e segunda com 18 dias de idade, contra 

Newcastle  (Vírus vivo tipo B1), com uma única dose aos 18 dias de idade. As 

vacinações de Gumboro e Newcastle foram administradas via água de bebida. Para 

avaliar as respostas imunológicas de cada tratamento, foram coletadas 30 amostras de 

soro de cada tratamento, três por repetição, e realizado o teste de Inibição de 

Hemaglutinação para Newcastle (ALLAN & GOUGH, 1974). 

 Para cada amostra de soro, o teste de inibição de hemaglutinação foi dividido nas 

seguintes etapas (conforme Portaria Ministerial DAS nº 182/1994): a) Colocou-se 25 ml 

de PBS, pH 7.2, em 2 fileiras de cavidades de uma placa de 96 cavidades, do tipo em 

“U”. b) Colocou-se 25 ml de soro teste nas duas primeiras cavidades das fileiras testes. 

Diluiu-se, com auxílio de microdiluidores, a partir das primeiras cavidades das fileiras 

testes, até a diluição desejada. c) Adicionou-se 25 ml do antígeno, contendo 4 UHA a 

todas as cavidades das fileiras testes. d) Homogeneizou-se e deixou em repouso por 30 

minutos, a 4ºC. e) Colocou-se, em todas as cavidades, 25 ml de uma suspensão de 

hemácias de aves a 1% (v/v) em PBS, pH 7.2. Agitou-se e deixou a placa a 4ºC, durante 

30-45 minutos. f) Fez-se a leitura, considerando NEGATIVO onde não houve formação 

de botão – ocorreu a hemaglutinação – e POSITIVO onde houve a formação do botão – 

não ocorreu a hemaglutinação. 

 

Experimento IV – Avaliação macroscópica e histológica do intestino 

Durante o abate das aves para rendimento da carcaça coletou-se, o intestino 

completo de 10 aves por tratamento e mediu-se, com o uso de uma régua graduada, o 

comprimento em milímetros de cada parte do intestino (intestino delgado e intestino 

grosso). Os resultados foram analisados estatisticamente através do teste T-student com 

P≤0,05. 
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Adicionalmente, 10 fragmentos do duodeno de cada tratamento foram coletados 

e fixados em formol à 10% para posterior processamento histológico. 

Após o processamento histológico dos fragmentos de intestinos de cada um dos 

quatro tratamentos, as lâminas foram analisadas ao microscópio e as imagens foram 

capturadas utilizando-se microscópio binocular Olympus BX40 acoplado a câmera 

Olympus OLY-200, ligada a um computador PC através de placa digitalizadora Data 

Translation 3153. As imagens foram obtidas utilizando-se objetiva de 2X em 

microscopia de luz comum (transluminação). 

Em uma segunda etapa, utilizou-se o software HLImage++97 para proceder-se as 

análises morfométricas. Em cada imagem selecionaram-se aquelas áreas mais íntegras e 

mediu-se o comprimento das vilosidades, a largura das vilosidades na base, na região 

média e no ápice, a profundidade e a largura das criptas (Figura 6, anexo I).  

Utilizaram-se os três valores de largura de vilosidade para se obter um valor 

médio. A área de superfície de absorção foi determinada utilizando-se o modelo 

proposto por Kisielinski et al (2002). 

 

Experimento V – Comparação da persistência de cartilagem epifisária. 

 Foram realizados cortes longitudinais da região epifisária da tíbia de 10 animais 

por tratamento. Os cortes foram corados pela coloração de Schmorl. A coloração 

permitiu que a cartilagem presente no osso trabecular, no disco epifisário e na própria 

cartilagem epifisária ficasse com uma coloração mais escura e o osso já calcificado em 

um tom de amarelo claro conforme ilustra a Figura 7, anexo I. 

 Após o processamento histológico, as lâminas foram em lupa e as imagens foram 

capturadas utilizando-se uma lupa acoplada a câmera Olympus OLY-200, ligada a um 

computador PC através de placa digitalizadora Data Translation 3153. As imagens 

foram obtidas utilizando-se objetiva de 0,65X em microscopia de luz comum 

(transluminação).  

As imagens digitalizadas foram segmentadas manualmente para se retirar 

qualquer fragmento que não fosse osso e, também, descartar a cartilagem epifisária. 

Após esta segmentação manual, o que restou foi a cartilagem do disco epifisário e os 

resquícios de cartilagem da ossificação endocondral. Assim, pode-se o percentual de 

cartilagem presente no osso trabecular, inclusive o disco epifisário, em relação a área 

total ocupada por este tipo ósseo nos cortes bidimensionais.  
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Para isto aplicou-se a técnica de threshold (COSTA & JUNIOR, 2001), os locais 

ocupados pela cartilagem ficaram em preto na imagem binária obtida como mostra a 

Figura 8, anexo I. Após a binarização foi possível atribuir o valor 1 para os pixels nas 

quais havia cartilagem e valor 0 aos demais. A soma dos valores iguais a 1 dividida pelo 

total de pixels iguais a 0 e 1 resultou na percentagem de cartilagem presente na imagem. 

Este processo foi feito automaticamente em rotina desenvolvida no ambiente de 

programação Scilab e as 40 imagens capturadas foram analisadas. 

Experimento VI - Cinzas Ósseas 

Utilizaram-se as tíbias direitas de 15 animais de cada tratamento para avaliação 

da matéria mineral presente no osso seco desengordurado. Primeiramente, foram 

retirados anéis de aproximadamente 1 centímetro de comprimento da tíbia na região 

média da diáfise óssea. Com o auxílio de uma lâmina cirúrgica retirou-se todo o tecido 

mole que se encontrava aderido ao fragmento ósseo. Estes fragmentos foram colocados 

em solução contendo detergente neutro e deixados em repouso durante seis horas. Os 

fragmentos foram retirados da solução detergente e utilizando-se uma espátula removeu-

se a medula óssea que se encontrava dentro de cada anel. Posteriormente, os anéis foram 

colocados em um meio líquido contendo apenas éter de petróleo (30-60) P.A., no qual 

permaneceram durante 12 horas. Retirados do meio contendo éter de petróleo, os 

fragmentos foram levados à estufa para secagem à temperatura de 105º C, pelo período 

de seis horas. Finalmente, obtiveram-se os pesos dos anéis ósseos secos e 

desengordurados individualmente. Em seguida, um grama de cada anel foi colocado em 

um cadinho de porcelana e levado à mufla com temperatura de 800º C durante uma hora 

e meia. As cinzas restantes em cada cadim foram pesadas e obtendo-se a relação da 

matéria mineral no osso seco desengordurado. 
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Experimento VII – Influência do tratamento na estrutura histológica da diáfise 

óssea. 

 Foram realizados cortes transversais da região de diáfise da tíbia de 10 animais 

por tratamento. Após a coleta os cortes foram processados seguindo as etapas de 

processamento histológico a seguir: a) coleta do anel; b) fixação em formol a 10%; c) 

descalcificação em EDTA; d) desidratação em álcool e diafinização em xilol; e) inclusão 

em parafina histológica; f) corte em micrótomo a 5µm de espessura; g) coloração em 

hematoxilina e eosina. 

 Obtidas as lâminas foram executadas as etapas de obtenção e pré-análise 

computacional das imagens conforme segue: a) captura da imagem em objetiva de 2X; 

b) remontagem manual do anel; c) Pré-segmentação manual; d) binarização da imagem; 

e) segmentação adaptativa; f) erosões e dilatações; g) extração do contorno; h) 

transformada de distância (TD); i) determinação dos anéis através da TD; j) 

determinação de um ponto de referência anatômico; k) divisão da imagem em quatro 

gomos; l) localização dos pontos conectados; m) criação da máscara. 

 Com as imagens preparadas foram realizadas as medidas de cada imagem total, 

bem como, de seus anéis e gomos sendo as medidas: área, perímetro, lacunaridade, 

porcentagem de matriz. 

Os dados obtidos foram estatisticamente interpretados utilizando a análise de 

variância (ANOVA) e a análise discriminante canônica. A análise discriminante é uma 

técnica que trata de obter uma combinação linear de duas ou mais variáveis 

independentes que melhor irá discriminar grupos definidos a priori. A técnica é baseada 

na maximização da variância entre grupos, com relação à variância dentro dos grupos. 
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Transformada de distância e a obtenção dos anéis e gomos. 
 
 A transformada de distância consiste em calcular a menor distância de um ponto 

qualquer, P (xi,yi), de uma imagem bidimensional em relação a um dado conjunto de 

pontos, neste caso específico, este conjunto de pontos foi os pontos da borda de cada 

imagem (ROSENFELD & PFALTZ, 1968; SHIH & MITCHELL, 1992; BREU et. al, 

1995). Desta maneira, primeiramente foi preciso obter as coordenadas dos pontos da 

borda da imagem P_borda (xborda, yborda) e reunir todos estes pontos em um vetor 

(V_total). A segunda etapa consistiu em calcular a distância Euclidiana (COSTA, 2000) 

de cada ponto da imagem em relação a todos os pontos da borda e, em seguida, 

selecionar a menor distância, ou seja, o valor que representa distância de certo ponto, P 

(xi,yi),  até a coordenada de borda mais próxima deste ponto (Figura 09). 

 

 

Figura 9. Esquema da transformada de distância para um ponto qualquer P(xi,yi) de 

uma imagem (TD_P(xi,yi)). 

TD_P(xi,yi)=mínimo[dg,..,dj, ..., dn]. 

 A matriz final da transformada de distância é a distância mínima assim obtida 

para todos os pontos da imagem. Esta matriz também pode ser representada 

graficamente por uma imagem em tons de cinza. No presente estudo, para uma melhor 

visualização desta imagem, convencionou-se que as distâncias menores são os pontos 

mais claros e as distâncias maiores são os pontos mais escuros (Figura 10e, anexo I). 

 Depois de calculada a transformada de distância foi possível dividir a imagem em 

anéis concêntricos. Para isto, estabeleceram-se intervalos de distância de 0 a 25 para o 

anel_1, de 25 a 50 para o anel_2 e de 50 a 75 para o anel_3. Utilizando a matriz da 

transformada de distância e a imagem original foi possível selecionar os pontos 
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compreendidos em cada intervalo. Cada anel representa os pontos da imagem original 

compreendidos dentro de cada intervalo de distância. Um exemplo destes anéis está 

representado nas Figuras 10g, 10h, 10i do anexo I.  

 Para divisão da imagem em gomos (Figura 10f, anexo I) procedeu-se aos 

seguintes passos. Foi selecionado um ponto anatômico na borda da imagem, que 

permitisse a divisão da imagem em quatro gomos. A intenção do ponto anatômico era 

que cada gomo representasse as posições cranial, lateral, caudal e medial do osso. Em 

seguida, o vetor dos pontos de borda Vtotal foi dividido em quatro vetores de mesmas 

dimensões V1, V2, V3, V4. Para cada ponto P da imagem original determinou-se a qual 

gomo este ponto pertenceria baseando-se no seguinte critério: (1) determinou-se qual o 

ponto de borda, P_borda, mais próximo deste ponto P, utilizando a matriz da 

transformada de distância; (2) determinou-se em qual vetor V1, V2, V3 ou V4 estava 

incluído este ponto de borda P_borda; (3) o ponto P recebeu o rótulo do vetor ao qual o 

P_borda pertencia.  

 Pode-se deduzir que se partindo de um ponto P (xi,yi) da imagem original foi 

criado para este mesmo ponto um novo sistema de coordenadas P (x_dmini,Vi), onde a 

coordenada x_dmini  representa a menor distância euclidiana deste ponto em relação a 

borda e a coordenada Vi representa o gomo a que pertence este ponto P. Como estas 

novas coordenadas foram deduzidas a partir de informações contidas na própria imagem 

original, é possível dizer que o novo sistema de coordenadas é auto referenciado. 

 

Figura 11 – Esquema da divisão dos gomos e anéis (P1: ponto anatômico). 
V1=[P1, ...,Pi]; V2=[Pi+1, ..., Pj] ; 

V3=[Pj+1, ..., Pk]; V4=[Pk+1, …, Pn]. 

Vtotal(1,n)=V1+V2+V3+V4.   
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Experimento VIII – Determinação histomorfométrica da degeneração hepática.  
 Durante o abate dos frangos foram coletados fragmentos de fígado de 10 animais 

de cada um dos quatro tratamentos. Estes fragmentos de aproximadamente 1 cm3 foram 

fixados em solução de formol a 10%. Após a fixação procedeu-se ao processamento 

histológico que consistiu em desidratação em álcool, diafanização em xilol e inclusão 

em parafina. Os blocos de parafina foram levados ao micrótomo e foram feitos os corte 

de 5 µm de espessura. As lâminas foram coradas pela coloração de H.E.  

A observação das lâminas em microscópico óptico de transluminação 

demonstrou a presença de degeneração gordurosa em alguns animais (OLIVEIRA et. al, 

2004). Diante do achado procurou-se determinar objetivamente a presença e extensão 

desta degeneração em todos os animais.  

Foram capturados imagens de oito campos de cada lâmina de forma aleatória e 

não coincidente utilizando-se microscópio binocular Olympus BX40 com aumento de 

40X acoplado a câmera Olympus OLY-200, ligada a um computador PC através de 

placa digitalizadora Data Translation 3153.  

As imagens obtidas (Figura 12a, anexo I) passaram por um pré-processamento 

interativo com o emprego de um editor de imagem. Durante o pré-processamento 

marcou-se em preto as gotículas de gorduras presentes nas degenerações (Figura 12b, 

anexo I). As imagens marcadas foram então processadas através de uma rotina 

desenvolvida em ambiente Scilab. 

A rotina foi programada para ler cada uma das 320 imagens coloridas do arquivo 

(8 por lâmina x 10 lâminas por tratamento x 4 tratamentos). Em seguida empregando a 

técnica de threshold proposta por (COSTA & JUNIOR, 2001) a rotina binarizou cada 

imagem. O fundo ficou representado em branco e as gotículas de gordura marcadas em 

preto (Figura 12c, anexo I). Posteriormente foi determinada a porcentagem de 

degeneração gordurosa em cada imagem através da relação de pontos pretos pela área 

total. Os dados obtidos por tratamento foram agrupados e estatisticamente analisados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Análises estatísticas e resultados dos experimentos I (desempenho zootécnico em 

nível de granja) e II (rendimento de carcaça ao abate) 

 Procedeu-se a análise estatística dos dados de desempenho zootécnico e 

rendimento de carcaça através do teste de comparação de médias T-Student com P≤0,05. 

As fêmeas foram analisadas separadamente dos machos, pois já é conhecida a diferença 

de desempenho e anatomia entre os sexos e a análise conjunta aumentaria a variabilidade 

dos dados reduzindo a confiabilidade dos testes. Exceção se deu na análise de 

rendimento de carcaça, em termos percentuais, na qual se utilizou o teste de One-way 

ANOVA para comparação do peso vivo e o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para 

as demais variáveis expressas em porcentagem. Neste último caso, quando os testes 

apontaram diferenças entre os grupos empregou-se o teste DMS de Fisher para 

comparações dois a dois. 

 Os resultados de conversão alimentar, peso vivo, consumo de ração e ganho 

médio diário estão sumarizados na tabela 5 seguinte e nos gráficos 1 a 8 do anexo III. 
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Tabela 5. Conversão alimentar, peso vivo(g), consumo de ração(g) e ganho médio 
diário – GMD – (g) de frangos de cortes submetidos a rações com suplemento 
mineral tradicional (controle) e suplemento mineral quelatado (tratado) em 
diferentes idades e sexo (média ± desvio padrão). 

Tratamento Conversão 
Alimentar 

Peso Vivo (g) Consumo de 
Ração (g) 

GMD (g) 

Fêmeas 1 a 7dias 
Fêmea Controle 1,506± 0,154 137,64 ± 6,19 137,48 ± 9,12 13,091 ± 0,884 
Fêmea Tratada 1,463 ± 0,148 140,53 ± 3,75 137,98 ± 12,34 13,504 ± 0,536 

Fêmeas 8 a 14 dias 
Fêmea Controle 1,497 ± 0,056 357,19 ± 15,19 465,54 ± 17,16 a 22,22 ± 1,085 
Fêmea Tratada 1,524 ± 0,093 367,3 ± 11,30 489,98 ± 27,08 b  22,95 ± 0,807 

Fêmeas 15 a 21 dias 
Fêmea Controle 1,462 ± 0,035 739,14 ± 27,46 1013,6 ± 39,57 a 33,007 ± 1,307 
Fêmea Tratada 1,504 ± 0,102 757,68 ± 26,28 1069,86 ± 55,69 b 33,889 ± 1,251 

Fêmeas 22 a 28 dias 
Fêmea Controle 1,497 ± 0,063 1222,9 ± 42,51 1772,1 ± 78,55 a 42,032 ± 1,518 
Fêmea Tratada 1,573 ± 0,101 1234,7 ± 41,68 1881,9 ± 77,27 b 42,452 ± 1,488 

Fêmeas 29 a 35 dias 
Fêmea Controle 1,595 ± 0,065 1693,00 ± 38,27 2659,5 ± 141,51 47,058 ± 1,093 
Fêmea Tratada 1,668 ± 0,114 1708,30 ± 38,67 2785 ± 144,16 47,494 ± 1,104 

Fêmeas 36 a 42 dias 
Fêmea Controle 1,685 ± 0,044 a 2172,1 ± 49,66 3624,1 ± 137,20 50,622 ± 1,182 
Fêmea Tratada 1,760 ± 0,098 b 2145,1 ± 52,73 3728,2 ± 146,84 49,980 ± 1,255 

Fêmeas 43 a 49 dias 
Fêmea Controle 1,756 ± 0,052 a 2600,8 ± 79,29 4526,7 ± 138,07 a 53,225 ± 1,651 
Fêmea Tratada 1,848 ± 0,072 b 2542,5 ± 101,99 4663,7 ± 157,24 b 52,011 ± 2,124 

 
 

Machos 1 a 7dias 
Macho Controle 1,416 ± 0,128 145,30 ± 4,41 140,37 ± 9,63 14,186 ± 0,630 
Macho Tratado 1,408 ± 0,088 146,01 ± 7,45 140,67 ± 11,30 14,287 ± 1,064 

Machos 8 a 14 dias 
Macho Controle 1,432 ± 0,041 388,60 ± 17,43 490,70 ± 21,33 24,472 ± 1,245 
Macho Tratado 1,420 ± 0,076 391,00 ± 21,31 492,13 ± 42,42 24,643 ± 1,522 

Machos 15 a 21 dias 
Macho Controle 1,416 ± 0,057 823,67 ± 37,81 1104,80 ± 47,37 37,032 ± 1,800 
Macho Tratado 1,384 ± 0,095 826,35 ± 31,97 1083,20 ± 99,13 37,160 ± 1,522 

Machos 22 a 28 dias 
Macho Controle 1,540 ± 0,114 1333,00 ± 77,87 2013,30 ± 81,59 45,965 ± 2,781 
Macho Tratado 1,476 ± 0,136 1353,00 ± 34,10 1951,80 ± 197,65 46,699 ± 1,218 

Machos 29 a 35 dias 
Macho Controle 1,545 ± 0,183 1973,90 ± 56,27 3066,20 ± 384,52 55,084 ± 1,607 
Macho Tratado 1,606 ± 0,101 1962,30 ± 25,05 3125,40 ± 195,10 54,751 ± 0,715 

Machos 36 a 42 dias 
Macho Controle 1,629 ± 0,165 2530,90 ± 77,88 4192,70 ± 443,89 59,165 ± 1,854 
Macho Tratado 1,659 ± 0,138 2525,30 ± 52,98 4205,70 ± 323,94 59,030 ± 1,261 

Machos 43 a 49 dias 
Macho Controle 1,725 ± 0,128 3049,00 ± 84,17 5359,10 ± 456,71 62,563 ± 1,753 
Macho Tratado 1,763 ± 0,116 3041,20 ± 54,48 5448,60 ± 361,33 62,400 ± 1,135 

Letras diferentes na mesma coluna e no mesmo sexo indicam diferenças estatisticamente significativas 

pelo teste de comparação de médias T-student com P≤0,05. 

 Observa-se na tabela 5 que, entre os machos, as variáveis conversão alimentar, 

peso vivo, consumo de ração e GMD não apresentaram diferenças estatísticas em 
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nenhuma das idades consideradas. Já em relação às fêmeas, houve uma pior conversão 

alimentar nas fêmeas que receberam os minerais quelatados na sexta e na sétima 

semanas. Também entre as fêmeas, ocorreu um maior consumo de ração na segunda, 

terceira, quarta e sétima semana de idade pelas fêmeas que receberam ração com 

minerais quelatados em relação àquelas que receberam minerais inorgânicos 

tradicionais. 

 Os resultados obtidos na avaliação de rendimento de carcaça estão expostos nas 

tabelas 6 e 7 abaixo e nos gráficos 9 e 10 do anexo III. 

 

A única diferença encontrada, analisando-se os valores absolutos, foi que o rendimento 

de coxa e sobrecoxa da fêmea controle foi superior ao rendimento da fêmea tratada.  

 

 

Tabela 6. Resultados do rendimento de carcaça em valores absolutos para os dois 
sexos. 

Tratamento Peso Vivo 
(g) 

Peito (g) Coxa e 
Sobre-coxa 

(g) 

Dorso e 
Pescoço (g) 

Carcaça 
Inteira (g) 

Fêmeas      
Fêmea Controle 2644,1 ± 143,06 617,86 ± 50,08 615,83  ± 42,57 a 460,48 ± 39,78 1860,2 ± 132,70 

Fêmea Tratada 2595,2 ± 152,09 617,76 ± 52,06 588,97 ± 40,54 b 463,35 ± 37,13 1875,2 ± 89,84 

P-valor 0,21 0,99 0,01 0,80 0,66 

      

Machos      

Macho Controle 3163,8 ± 160,76 745,24 ± 77,26 747,28 ± 56,49 562,48 ± 41,17 2282,6 ± 122,04 

Macho Tratado 3214,3 ± 196,17 752,93 ± 47,39 771,00 ± 52,43 560,23 ± 66,38 2325,7 ± 147,06 

P-valor 0,29 0,65 0,10 0,88 0,27 

Letras diferentes no mesmo sexo e na mesma coluna indicam diferenças estatísticas pelo teste t-student 

com P≤ 0.05 

Tabela 7. Resultado do rendimento de carcaça em valores percentuais em relação 
ao peso vivo. 

Tratamento Peso Vivo 
(100%) 

Peito (%) Coxa e 
Sobre-coxa 

(%) 

Dorso e 
Pescoço 

(%) 

Carcaça 
Inteira (%) 

Fêmea Controle 2644,1 ± 143,06 a 23,41 ± 1,97 23,25 ± 0,85 b 17,46 ± 1,33 70,66 ± 4,26   

Fêmea Tratada 2595,2 ± 152,09  a 23,79 ± 1,24 22,73 ± 1,15 a 17,79 ± 1,80 71,86 ± 2,63   

Macho Controle 3163,8 ± 160,76 b 23,52 ± 1,68 23,61 ± 1,33 bc 17,84 ± 1,15 72,38 ± 1,53   

Macho Tratado 3214,3 ± 196,17 b 23,45 ± 1,21 23,98 ± 0,72 c  17,34 ± 1,38 72,13 ± 1,44   

P-valor1 0,00 0,91 0,00 0,57 0,28 

1-P-valor obtido através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, exceto para variável Peso Vivo 

para a qual foi utilizado o teste de ANOVA. 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas pelo teste de diferença mínima 

significativa (DMS) de Fisher. 
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 Comparando-se o rendimento percentual dos quatro tratamentos (tabela 7) é 

possível verificar que houve diferença no peso vivo entre eles sendo o menor peso 

aquele das fêmeas e o maior aquele dos machos não havendo diferenças entre os 

tratamentos. O único corte que apresentou diferenças estatisticamente significativas foi o 

corte de coxa e sobrecoxa, sendo que, neste corte o melhor rendimento apresentado foi 

do macho tratado (tabela 6 e 7). Observou-se na análise correlação entre os valores 

absolutos dos cortes que o corte coxa e sobrecoxa foi o que apresentou maior correlação 

com o peso vivo (+0,94 de correlação). Os demais cortes também apresentaram 

correlações altas e positivas entre si.  

Assim, em relação ao desempenho zootécnico, o uso de minerais quelatados, de 

acordo com o esquema de arraçoamento estudado, foi positivo para frangos de corte 

machos e não o foi para fêmeas. Tal evidência aponta para a afirmação que, na pesquisa 

do uso de quelatos, machos e fêmeas deverão receber atenção diferenciada, tendo em 

vista que parecem responder distintamente frente ao produto, tal como acontece com a 

resposta de cada sexo diante à variação da forma da ração (ROSA et. al., 1995a; ROSA 

et. al., 1995b; PENZ, 1995; NEWBERRY et. al.1988). 



Rafael Carvalho de Oliveira                                                                              Doutorado em Bioinfomática 

 

 39

Análises estatísticas e resultados do experimento III - Teste de resposta 

imunológica. 

 Obtidos os títulos de cada uma das 30 aves de cada tratamento procedeu-se a 

análise estatística dos resultados. Empregou-se na análise o teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis considerando um P≤0,05. 

 

 
Tabela 8. Média geométrica dos títulos (GMT) e índice de dispersão de títulos (IDT) do 

teste de HI Newcastle. 

Tratamento GMT IDT 

Fêmea tratada 18,81 a 1,61 

Fêmea controle 42,79 b 2,23 

Macho tratado 62,54 b 1,72 

Macho controle 43,21 b 2,43 

Padrão - Até 1,5 

Letras distintas na coluna de GMT indicam diferença estatística significativa pelo teste não paramétrico 

de Kruskal-Wallis. P≤0,05 

 Os resultados de sorologia obtidos (tabela 8 acima e gráfico 11 do anexo III) 

apresentaram índice de dispersão de títulos superiores ao padrão do teste de HI 

Newcastle. Além disso, o grupo de fêmeas que recebeu o mineral quelatado respondeu 

diferentemente dos demais grupos que foram semelhantes entre si, ou seja, não houve 

diferença significativa entre o grupo macho tratado, macho controle e fêmea controle. 

 Em relação à relação da resposta imunológica e o uso de quelatos, Ward et al. 

(1992) apurou uma resposta imune mais eficiente com o uso de quelatos cobre-lisina 

quando comparado ao óxido de cobre. Já Ward et al. (1993) não constatou diferença na 

resposta imunológica quando comparou o quelato de cobre-lisina com o sulfato de 

cobre. Também George et al. (1997) observou um aumento na resposta humoral em 

favor do uso de quelatos. No entanto, Pimentel et al. (1991) não encontrou diferença na 

função imunológica com o uso de quelatos. Cook-Mills & Fraker (1993) já afirmaram 

que o uso de quelatos pode melhorar a resposta imunológica de aves em condições de 

stress. Portanto, não é possível concluir ser o uso de quelatos que influenciou o resultado 

sorológico das fêmeas tratadas neste experimento, uma vez que os machos tratados 

apresentaram resultados semelhantes aos grupos que receberam o suplemento tradicional 

na forma inorgânica e, também, que os resultados encontrados na literatura são 

divergentes.  
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Análises estatísticas e resultados dos experimentos IV - Avaliação macroscópica e 

histológica do intestino. 

Os resultados das medidas de comprimento intestinal estão apresentados na 

tabela 9. 

 
Tabela 9. Medidas do intestino delgado (ID), intestino grosso (IG) e comprimento 
total de intestino (IT) de cada tratamento em cada sexo separadamente. 

ID IG IT Tratamento 1µ   2CV µ   CV µ   CV 
Fêmeas       
Fêmea controle 1657,06 0,08 481,37 0,05 2138,43 0,06 
Fêmea tratada 1631,19 0,09 476,43 0,13 2107,62 0,09 
P-valor 0,69 - 0,82 - 0,70 - 
       
Machos       
Macho controle 1733,23 0,07 504,00 0,07 2237,23 0,05 
Macho tratado 1735,79 0,07 518,75 0,05 2254,54 0,06 
P-valor 0,96 - 0,34 - 0,78 - 
1: média em milímetros. 

2: coeficiente de variação obtido pela divisão do desvio padrão pela média. 
 

Dentro do mesmo sexo não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa, P≤0,05, para as medidas de comprimento intestinal avaliadas, pelo teste de 

comparação de médias T-Student (tabela 9). 

 

Os dados obtidos na análise histológica do intestino foram analisados 

estatisticamente comparando-se os quatro tratamentos entre si e o grupo que recebeu 

minerais quelatados com o grupo controle (tabela 10 abaixo e gráficos 12 a 15 do anexo 

III).  

 

Tabela 10. Comparação da histomorfometria do Duodeno entre os quatro 
tratamentos. (Média em µm ± Desvio Padrão) 

Tratamentos Comprimento das 
Vilosidades 

Largura média 
das Vilosidades 

Profundidade das 
criptas 

Área de 
superfície de 
absorção das 
Vilosidades 

Fêmea Tratada 

Fêmea Controle 

Macho Tratado 

Macho Controle 

1560,67 ± 229,67 b 

1260,83 ± 380,92 a 

1455,50 ± 170,09 b 

1399,32 ± 238,09 ab 

131,30 ± 22,60 a 

127,36 ± 50,19 a 

152,70 ± 36,62 b 

133,62 ± 22,05 ab 

297,70 ± 66,32 b 

215 ± 50,12 a 

303,93 ± 86,92 b 

245,72 ± 46,39 a 

27,78 ± 5,07 b 

22,73 ± 4,6 a 

22,65 ± 4,05 a 

24,29 ± 3,18 a 

Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas pelo teste de diferença mínima significativa 

(DMS) de Fisher. 
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Tabela 11. Comparação da histomorfometria de Duodeno entre o grupo que recebeu 
mineral quelatado (grupo tratado) e o grupo controle. (Média ± Desvio Padrão) 

Tratamentos (1) Comprimento 
das Vilosidades 

(2) Largura média 
das Vilosidades 

(2) Profundidade 
das criptas 

(1) Área de 
superfície de 
absorção das 
Vilosidades 

Grupo Tratado 

Grupo Controle 

1481,68 ± 202,04 b 

1346,37 ± 302,96 a 

141,75 ± 31,80 a 

131,23 ± 34,93 a 

300,74 ± 76,20 b 

233,97 ± 49,47 a 

25,27 ± 5,24 a 

23,69 ± 3,8 a 

(1) Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas pelo teste T-Student com P≤ 0,05 

(2) Letras distintas na mesma coluna indicam diferenças estatísticas pelo não-parmétrico de Wilcoxon 

com P≤ 0,05 

 

Os resultados da tabela 11 mostram que o comprimento das vilosidades 

duodenais e a profundidade das criptas no grupo de animais que receberam os minerais 

quelatados (animais tratados) foi superior ao comprimento daqueles que não receberam 

estes minerais (animais controles). A largura média das vilosidades foi maior somente 

no grupo dos machos tratados, mas não foi estatisticamente superior aos machos 

controles (tabela 10). Destaca-se uma maior área de absorção das vilosidades nas 

fêmeas tratadas (tabela 10). 

Deve-se ressaltar que o duodeno é a porção intestinal mais importante no 

processo de absorção de fósforo e outros nutrientes (MAIORKA & MACARI, 2002) e 

qualquer diminuição em sua área de absorção é indesejável (BOLELI et al, 2002). 

Alvarenga et al (2004) compararam diferentes fontes de fósforo e verificaram que 

quando se utiliza fonte de maior biodisponibilidade, as vilosidades duodenais são mais 

longas.  

Ainda, os resultados encontrados aplicando-se a fórmula sugerida por Kisielinski 

et al (2002) representam o quanto a superfície intestinal foi aumentada se comparada a 

uma estrutura lisa (sem vilosidades). Dessa maneira, trata-se de uma variável 

adimensional que se presta apenas para comparação de grupos entre si. 
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Análises estatísticas e resultados dos experimentos V – Comparação de persistência de 

cartilagem epifisária. 

Os resultados foram analisados aplicando-se o teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis e estão sumarizados na tabela 12. 

 

Tabela 12. Comparação da porcentagem média de cartilagem no osso trabecular 
dos quatro tratamentos. (Média em % ± Desvio Padrão) 

Macho Tratado Macho Controle Fêmea Tratada Fêmea Controle 
11,10 ± 2,10 10,02 ± 3,65 10,27 ± 2,76 9,47 ± 2,25 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os quatro grupos analisados através do teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis.. 

 

 Os resultados mostrados na tabela 12 indicam que não houve diferença 

estatística entre os tratamentos, nem mesmo entre os sexos. O gráfico 16 do anexo III 

demonstra que não houve influência da utilização de minerais quelatados no processo de 

ossificação endocondral.  

 O processo de ossificação endocondral, que é responsável pelo crescimento 

longitudinal dos ossos longos, não foi afetado pelo menos no que diz respeito à 

persistência de cartilagem epifisária (FROST, 1983). Na ossificação endocondral a 

cartilagem vai paulatinamente sendo substituída por matriz óssea mineralizada graças à 

ação das células osteoblásticas e osteoclásticas (MEUNIER et al.,1987; BANKS, 1993). 

Embora este processo seja dependente de micro-minerais como co-fatores enzimáticos, 

neste experimento, as fontes distintas dos suplementos minerais (quelados e tradicionais) 

não teve importância ou interferência decisiva na reabsorção de cartilagem e sua 

substituição por matriz óssea. 

A técnica desenvolvida para análise destas imagens poderá servir a outros 

ensaios de avaliação óssea em aves, ligados aos distúrbios de ossificação tais como a 

discondroplasia tibial (NEWMAN & LESSON, 1998; PRAUL et. al, 2000; REDDI, 

2000a ). O método empregado, nesse trabalho, utilizando a técnica de threshold aliada à 

coloração de Schmorl permite a quantificação objetiva da presença de cartilagem no 

corte histológico. Tal objetividade vem facilitar as comparações entre tratamentos ou 

grupos e, portanto, colabora para a evolução de estudos das discondroplasias. 
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Análise Estatística e resultados do experimento VI (cinzas ósseas) e VII 

(influência do tratamento na estrutura histológica da diáfise óssea). 

A análise dos dados foi feita empregando-se o teste T-Student comparando-se cada 

tratamento dentro dos sexos macho e fêmea separadamente. Os resultados estão 

sumarizados na tabela 13 a 16 e nos gráficos 17 a 24 do anexo III. 

Tabela 13. Médias, em miligramas, de matéria mineral no osso seco e desengordurado. 

Tratamento Média (mg) Coeficiente de Variação (CV)  

Fêmeas    

Fêmea controle 599,41 0,042 

Fêmea tratada 609,07 0,049 

P-valor                                               0,30 

   

Machos   

Machos controles 610,55 b 0,040 

Machos tratados 629,45 a 0,045 

P-Valor                                               0,05 

Letras distintas na coluna de Média, dentro do mesmo sexo,  indicam diferença estatística significativa 

pelo teste T-Student. P≤0,05 

 O aporte de matéria mineral nos ossos ocorre por meio de atividades enzimáticas 

dependentes dos micro-minerais como co-fatores (LEESON & SUMMERS, 1997). Em 

adição, alguns trabalhos demonstraram uma maior concentração óssea de microminerais 

em animais alimentados com quelatos (ROJAS et al., 1994; HENRY et al., 1992). Desta 

forma, a maior quantidade de cinzas ósseas dos machos tratados pode estar relacionada ao 

melhor aporte ósseo de microminerais decorrente do uso de quelatos  
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Tabela 14. Comparação das medidas de área na imagem total e na imagem dividida em anéis e gomos; e perímetro da imagem 
total agrupadas por tipo de mineral, sexo, tipo de mineral no sexo Macho e tipo de mineral no sexo Fêmea. 

Área em Pixels 
Agrupamentos 

Total Anel1 Anel2 Anel3 Gomo1 Gomo2 Gomo3 Gomo4 
Perímetro 

Total 

Média 161191,53 51688,73 43691,42 28362,63 b
40342,52 38199,78 39585,32 41450,05 59989,22 

Controle Desvio 
Padrão 

29103,31 5165,75 6673,37 6224,67 8359,13 8881,02 12192,93 9306,03 7306,95 

Média 151553,70 50205,44 42028,06 26200,83 a
35724,00 38268,39 36248,94 40206,44 60928,87 

Tipo de 
Mineral 

Tratado Desvio 
Padrão 

22137,04 2203,04 5782,78 7318,21 7348,03 7521,06 8738,00 7877,18 9793,57 

Média 153963,00 50707,83 42277,17 27116,89 36583,83 38329,06 37187,94 40245,67 a
57388,89 

Fêmea Desvio 
Padrão 

24323,20 3961,82 7175,89 6714,53 7491,43 7140,09 9672,26 7871,60 7797,89 

Média 158909,10 51212,79 43455,42 27494,79 39527,95 38142,32 38695,74 41412,90 b
63342,89 

Sexo 

Macho Desvio 
Padrão 

28039,48 4176,55 5309,60 7005,27 8623,67 9172,36 11703,49 9315,57 8294,42 

Média 167548,50 b
53091,60 44445,70 29742,60 41778,10 39411,00 42428,90 42384,30 62762,01 Macho 

Controle Desvio 
Padrão 

31493,59 4857,57 5589,00 6206,96 9881,29 10307,87 13732,66 10779,56 4934,09 

Média 149309,70 a
49125,22 42355,11 24997,22 37027,78 36732,67 34547,78 40333,56 63988,32 

Tipo de 
mineral 
no sexo 
Macho Macho 

Tratado Desvio 
Padrão 

21358,47 1840,51 5069,74 7330,79 6642,39 8094,21 7697,40 7876,60 11247,91 

Média 154128,20 50130,00 42853,33 26829,33 38747,44 36854,00 36425,78 40412,00 56908,35 Fêmea 
Controle Desvio 

Padrão 
26139,79 5319,99 7972,35 6229,95 6475,76 7352,42 10050,10 7863,09 8511,99 

Média 153797,80 51285,67 41701,00 27404,44 34420,22 39804,11 37950,11 40079,33 57869,42 

Tipo de 
mineral 
no sexo 
Fêmea Fêmea 

Tratado Desvio 
Padrão 

23954,92 2073,77 6717,00 7537,04 8172,53 7027,16 9822,83 8353,38 7499,43 

Letras distintas no mesmo agrupamento indicam diferenças estatisticamente significativas pela ANOVA com P≤0,05 
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Tabela 15. Comparação das medidas de porcentagem de matriz óssea na imagem total e na imagem dividida em anéis e gomos, 
agrupadas por tipo de mineral, sexo, tipo de mineral no sexo Macho e tipo de mineral no sexo Fêmea. 

Porcentagem de Matriz Óssea 
Agrupamentos 

Total Anel1 Anel2 Anel3 Gomo1 Gomo2 Gomo3 Gomo4 
Média 78,66 78,81 79,56 76,59 80,52 78,80 78,49 78,04 

Controle Desvio 
Padrão 

5,56 2,51 2,64 3,30 6,49 7,36 4,37 9,05 

Média 78,14 77,80 78,36 75,20 78,11 77,32 79,37 77,73 

Tipo de 
Mineral 

Tratado Desvio 
Padrão 

4,58 2,40 2,86 3,64 5,37 6,28 3,68 9,36 

Média 79,10 78,18 79,00 76,13 79,93 78,23 79,55 79,71 
Macho Desvio 

Padrão 
4,26 2,98 2,64 3,64 4,67 6,27 3,68 4,97 

Média 77,68 78,46 78,96 75,68 78,73 77,92 78,25 75,97 
Sexo 

Fêmea Desvio 
Padrão 

5,79 1,87 2,99 3,42 7,26 7,51 4,35 11,86 

Média 80,28 b
 79,31 79,57 b

 77,39 81,41 b
 80,84 79,66 80,31 Macho 

Controle Desvio 
Padrão 

4,04 2,92 2,87 3,05 4,73 3,59 3,48 6,04 

Média 77,78 a
 76,93 78,37 a

 74,72 78,29 a
 75,35 79,43 79,04 

Tipo de 
mineral 
no sexo 
Macho Macho 

Tratado Desvio 
Padrão 

4,33 2,66 2,37 3,90 4,24 7,50 4,11 3,70 

Média 76,86 78,26 79,56 75,70 79,53 76,55 77,19 75,52 Fêmea 
Controle Desvio 

Padrão 
6,65 1,99 2,53 3,51 8,21 9,83 5,08 11,39 

Média 78,50 78,67 78,35 75,67 77,93 79,29 79,30 76,42 

Tipo de 
mineral 
no sexo 
Fêmea Fêmea 

Tratado Desvio 
Padrão 

5,06 1,85 3,43 3,53 6,57 4,34 3,45 12,98 

Letras distintas no mesmo agrupamento indicam diferenças estatisticamente significativas pela ANOVA com P≤0,05 
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Tabela 16. Comparação das medidas da integral da lacunaridade na imagem total e na imagem dividida em anéis e gomos, 
agrupadas por tipo de mineral, sexo, tipo de mineral no sexo Macho e tipo de mineral no sexo Fêmea. 

(1) Lacunaridade  
Agrupamentos 

Total Anel1 Anel2 Anel3 Gomo1 Gomo2 Gomo3 Gomo4 
Média 9,60 22,45 23,22 26,61 7,22 9,04 11,24 7,82 

Controle Desvio 
Padrão 

1,32 0,96 1,64 2,31 4,69 3,58 6,27 3,28 

Média 9,89 22,25 23,16 27,15 8,78 8,55 13,14 7,97 

Tipo de 
Mineral 

Tratado Desvio 
Padrão 

1,44 0,85 1,96 2,74 5,29 2,78 6,87 3,02 

Média 9,85 22,40 23,03 26,89 8,36 9,47 13,41 8,43 
Macho Desvio 

Padrão 
1,41 0,73 1,01 2,44 4,67 4,02 6,27 3,24 

Média 9,63 22,30 23,36 26,86 7,58 8,09 10,84 7,33 
Sexo 

Fêmea Desvio 
Padrão 

1,35 1,07 2,36 2,65 5,41 1,82 6,75 2,96 

Média 9,59 22,42 23,14 26,12 8,33 10,04 11,34 8,45 Macho 
Controle Desvio 

Padrão 
1,57 0,52 1,09 1,75 3,81 4,57 6,27 3,42 

Média 10,13 22,39 22,92 27,75 8,39 8,84 15,72 8,40 

Tipo de 
mineral 
no sexo 
Macho Macho 

Tratado Desvio 
Padrão 

1,23 0,95 0,97 2,89 5,71 3,47 5,74 3,23 

Média 9,61 22,49 23,32 27,16 5,98 7,92 11,12 7,12 Fêmea 
Controle Desvio 

Padrão 
1,07 1,33 2,17 2,82 5,46 1,68 6,65 3,17 

Média 9,64 22,11 23,40 26,55 9,18 8,26 10,57 7,54 

Tipo de 
mineral 
no sexo 
Fêmea Fêmea 

Tratado Desvio 
Padrão 

1,65 0,77 2,67 2,60 5,15 2,04 7,24 2,92 

1- A lacunaridade é uma medida de textura de imagem capaz de refletir a variância translacional na imagem. 
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As diferenças, entre os grupos, encontradas nos anéis quando foram avaliadas as 

variáveis propostas restringiram-se ao anel 1 e 3, respectivamente os anéis externo e 

interno do corte. Observa-se que o anel 2, distintamente do anel 1 e 3, não apresentou 

diferenças significativas quanto a porcentagem de matriz óssea. Este resultado esta de 

acordo com a afirmação de Baron (1996) segundo a qual o periósteo e o endósteo são 

mais suscetíveis ao processo de remodelagem óssea.  Assim o processo de remodelagem 

óssea nos animais estudados ocorreu de forma mais acentuada nas superfícies do osso, 

tanto externa quanto interna. Isso pode ser explicado pelo fato de estas áreas serem mais 

irrigadas facilitando difusão dos fatores bioquímicos responsáveis pelo turn-over ósseo 

(PTH, calcitonina, vitamina D). 

Fica evidente a aplicabilidade do método das Paralelas de Distância uma vez que 

essas diferenças entre as regiões ósseas só puderam ser mensuradas a partir da divisão do 

corte em gomos e anéis. Assim, quando se analisa o corte como um todo não se 

encontram diferenças entre os tratamentos, pois a análise da estrutura total não dá a 

minúcia de informações necessária à distinção dos grupos tal qual aquela alcançada na 

análise dos gomos e anéis. 

A análise discriminante é uma técnica que trata de obter uma combinação linear 

de duas ou mais variáveis independentes que melhor irá discriminar grupos definidos a 

priori. A técnica é baseada na maximização da variância entre os grupos, com relação à 

variância dentro dos grupos. As características mensuradas neste trabalho 

proporcionaram uma boa classificação dos grupos, separando bem os animais tratados 

dos controles, os machos das fêmeas e, também, os quatro tratamentos entre si (gráficos 

17 a 19, anexo III). Nas três análises discriminantes detecta-se que a variável de maior 

peso é a porcentagem de matriz óssea no gomo 2, ou seja, a região lateral foi aquela cujas 

diferenças foram mais significativas para a separação dos grupos. 

Os trabalhos publicados têm demonstrado uma relação direta entre cinzas ósseas 

porosidade de matriz, ou seja, quanto maior o conteúdo mineral do osso analisado menor 

será a porosidade encontrada, conforme constatado por Williams et al. (2000). No 

entanto, esta porosidade é determinada através de raio-X (FLEMING et al. 2000) e não 

via quantificação da percentagem de matriz. Portanto, tal resultado não pode ser 

considerado conflitante com aqueles obtidos no presente trabalho uma vez que a 

estruturas mensuradas são distintas. 
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Assim, a porosidade mineral medida em imagens de raio-X, a porcentagem de 

matriz quantificada em histomorfometria e cinzas ósseas estariam relacionadas da 

seguinte maneira: uma menor quantidade de cinzas, conseqüentemente uma maior 

porosidade em raio-X, ocasionaria como resposta orgânica uma maior produção de matriz 

orgânica óssea que aumentaria sua porcentagem na análise histológica. Por outro lado, se 

o processo tivesse início com uma deficiência de matriz orgânica, as conseqüências 

seriam uma menor quantidade de cinzas ósseas devido uma menor área para a deposição 

mineral, uma maior porosidade em raio-X e uma menor porcentagem de matriz na 

quantificação histomorfométrica. 
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Análise Estatística e resultados do experimento VIII – Determinação 

histomorfométrica da degeneração hepática. 

 

A análise estatística dos dados de porcentagem de degeneração gordurosa foi feita 

através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis obtendo-se um P-valor=0. As 

comparações dois a dois foram feitas pelo teste de DMS de Fisher com nível de 

significância P≤0,05. Os resultados estão sumarizados na tabela 17 e no gráfico 25 do 

anexo III.  

Tabela 17. Comparação da porcentagem de área de degeneração hepática por área 
total de fígado dos quatro tratamentos.(Média em % ± Desvio Padrão) 

Macho Tratado Macho Controle Fêmea Tratada Fêmea Controle 
3,85 ± 1,66 a 0,98 ± 1,77 b 4,83 ± 4,14 a 2,20 ± 2,70 b 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os quatro grupos analisados através do teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis.. 

 

Observa-se pelos resultados da tabela 17 e do gráfico 25 que os animais tratados 

foram estatisticamente diferentes dos animais controles. Porém, é possível detectar que o 

coeficiente de variação foi elevado para os quatro grupos. Assim, com o intuito de dirimir 

o problema das variâncias altas e, também, comparar os animais tratados com os animais 

controle empregou-se o teste T-Studend modificado de Welch. Adicionalmente aplicou-

se o teste não paramétrico de Wilcoxon comparando-se os tratamentos entre si, ou seja, 

animais tratados foram comparados aos animais controle independentemente do fator 

sexo. Os resultados obtidos confirmaram que houve diferença estatisticamente 

significativa entre os dois grupos nos dois testes estatísticos empregados, Welch e 

Wilcoxon, sendo a média da porcentagem de área hepática com degeneração maior para o 

grupo testado (4.29 ± 3.05) que para o grupo controle (1.49 ± 3.05). 

Nas fêmeas tratadas a maior área de degeneração hepática pode estar sim 

relacionada ao maior consumo de ração por parte deste grupo de animais, uma vez ser 

conhecido que o consumo excessivo de ração rica em energia por animais confinados 

resulta num balanço energético positivo e, conseqüentemente, num depósito de gordura 

no fígado (SQUIRES &.LEESON, 1988, LETERRIER et al., 1998). Já entre os machos 

tratados a maior área de degeneração hepática não encontra a mesma relação com o 

consumo de ração, pois não houve diferença de consumo de ração entre os grupos de 

machos (tratado e controle). Contudo, não há suporte na literatura que permita afirmar ser 

o uso de quelatos o responsável pela maior área de degeneração hepática. 
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CONCLUSÕES 

As técnicas de análise de imagem se apresentaram eficazes podendo ser aplicadas 

em outros problemas afins. 

A abordagem de todas as variáveis estudadas em uma única análise por meio de 

métodos de mineração de dados e/ou reconhecimento de padrões poderá ser feita 

valendo-se dos dados aqui gerados, sendo este um importante desenvolvimento futuro 

motivado por este trabalho.  

O estudo de quelatos deve considerar níveis diferentes conforme o sexo. 

Não houve interferência do tipo de mineral na ossificação endocondral. 

Houve uma relação inversa entre cinzas ósseas e porcentagem de matriz 

desmineralizada. 

A avaliação intestinal foi positiva entre os animais tratados independentemente do 

sexo 

A degeneração hepática apresentou-se mais acentuada nos animais tratados. 
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Figura 4  – Visão panorâmica da granja mostrando a divisão dos boxes. 

 

Figura 5 – Frangos de corte com 14 dias de idade recebendo ração experimental.
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Figura 6 - Tomada de medidas de vilosidades e criptas em imagem de intestino corada 

em H.E. através do programa HL Image++ 97. 
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 Figura 7. Imagem histológica de corte longitudinal da epífise óssea (osso trabecular), 

corado em Schmorl. Aumento 0,65x. a – Cartilagem Epifisária; b – Zona de 

calcificação endocondral; c – Osso trabecular;  d – Medula óssea. 

 

Figura 8. Esquema mostrando a segmentação automática da epífise óssea para obtenção 

de uma imagem binária na qual as áreas ocupadas por cartilagem ficaram em preto e o 

restante do osso trabecular em branco.
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Figura 10. (a) Imagem original de diáfise corada em HE; (b) Imagem após binarização por segmentação adaptativa; (c) Imagem binária após 
ciclos de erosões e dilatações; (d) Gráfico das coordenadas da borda da imagem; (e) Representação da transformada de distância de todos os 
pontos em relação à borda; (f) Divisão da imagem em quatro gomos; (g, h, i) Anéis concêntricos do externo para o interno respectivamente.



Rafael Carvalho de Oliveira                                                                              Doutorado em Bioinfomática 

 

 

Figura 12. (a) Imagem histológica de fígado corada em H.E., aumento 40X; (b) 

Gotículas de gordura marcadas em preto; (c) Imagem binarizada com gotículas em 

preto e fundo branco. 
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Tabela 1. Níveis de garantia por quilo de produto para os suplementos minerais 
utilizados. 

Mineral 
(mg) 

Suplemento 
Tradicional 
(Controle) 

Quantidade 
por quilo de 
ração (mg) 

Mineral 
(mg) 

Suplemento 
Quelatado 

(Teste) 

Quantidade 
por quilo de 
ração (mg) 

Manganês 
tradicional 

17500 70 Manganês 
quelatado 

17505 70 

Zinco tradicional 15000 60 Zinco quelatado 15000 60 
Ferro tradicional 20000 80 Ferro quelatado 20000 80 
Cobre tradicional 25000 10 Cobre quelatado 2500 10 
Iodo tradicional 250 1 Iodo tradicional 250 1 
Selênio 
tradicional 

75 0,30 Selênio quelatado 75 0,30 

O suplemento mineral foi utilizado na quantidade de 4 Kg/ton de ração 
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Tabela 2. Fórmulas das rações empregadas no experimento de comparação de 
suplemento mineral tradicional (controle) e suplemento mineral quelatado (teste).  

RAÇÃO PRÉ-INICIAL – R$ 582,91/ton INGREDIENTES 
Uso (%) Custo/Kg – R$ 

DL-METIONINA 0,236 10,14 
L-LISINA 0,046 15,43 
ÓLEO DEGOMADO DE SOJA 2,098 2,45 
FARELO DE SOJA 46,5 % 37,627 0,74 
MILHO 8,6 % 56,201 0,28 
CALCÁRIO 1,022 0,10 
FOSFATO 1,790 0,85 
SAL COMUM 0,476 0,15 
SUPLEMENTO MINERAL  0,400 9,50 
SUPLEMENTO VITAMÍNICO 0,100 9,50 
   
 RAÇÃO INICIAL – R$ 614,80/ton 
 Uso (%) Custo/Kg – R$ 
DL-METIONINA 0,225 10,14 
L-LISINA 0,099 15,43 
ÓLEO DEGOMADO DE SOJA 4,017 2,45 
FARELO DE SOJA 46,5 % 33,977 0,74 
MILHO 8,6 % 57,843 0,28 
CALCÁRIO 1,032 0,10 
FOSFATO 1,827 0,85 
SAL COMUM 0,476 0,15 
SUPLEMENTO MINERAL  0,400 9,50 
SUPLEMENTO VITAMÍNICO 0,100 9,50 
   
 RAÇÃO ENGORDA – R$ 602,11/ton 
 Uso (%) Custo/Kg – R$ 
DL-METIONINA 0,223 10,14 
L-LISINA 0,091 15,43 
ÓLEO DEGOMADO DE SOJA 4,881 2,45 
FARELO DE SOJA 46,5 % 29,227 0,74 
MILHO 8,6 % 61,882 0,28 
CALCÁRIO 1,016 0,10 
FOSFATO 1,701 0,85 
SAL COMUM 0,475 0,15 
SUPLEMENTO MINERAL  0,400 9,50 
SUPLEMENTO VITAMÍNICO 0,100 9,50 
   
 RAÇÃO ENGORDA – R$ 602,11/ton 
 Uso (%) Custo/Kg – R$ 
DL-METIONINA 0,167 10,14 
L-LISINA 0,073 15,43 
ÓLEO DEGOMADO DE SOJA 5,706 2,45 
FARELO DE SOJA 46,5 % 26,492 0,74 
MILHO 8,6 % 64,116 0,28 
CALCÁRIO 1,133 0,10 
FOSFATO 1,335 0,85 
SAL COMUM 0,475 0,15 
SUPLEMENTO MINERAL  0,400 9,50 
SUPLEMENTO VITAMÍNICO 0,100 9,50 

Nota: Custo estimado à data do experimento.
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Tabela 3. Níveis nutricionais das rações empregadas no experimento de comparação 
de suplemento mineral tradicional (controle) e suplemento mineral quelado (teste). 

Nutriente Unidade Pré-Inicial Inicial Engorda Abate 

Umidade % 11,1857 10,9745 10,9128 10,8622 
Proteína Bruta % 22,5122 20,9998 19,1296 18,0000 
Extrato Etéreo % 4,9102 6,8145 7,7402 8,5951 
Fibra Bruta % 4,2024 3,9799 3,7400 3,5994 
MM % 5,9104 5,7753 5,4474 5,1225 
Ca % 0,9500 0,9500 0,9000 0,8500 
P % 0,7186 0,7046 0,6596 0,5809 
PD % 0,4500 0,4500 0,4200 0,3500 
EMA1 Kcal/Kg 2960 3100 3200 3280 
EMA2 Kcal/Kg 2960 3100 3200 3280 
ARG % 1,5643 1,4423 1,2916 1,2045 
MET % 0,5857 0,5543 0,5290 0,4597 
MET DISP % 0,5500 0,5200 0,4958 0,4272 
CIS % 0,3795 0,3583 0,3349 0,3212 
CIS DISP % 0,3156 0,2978 0,2780 0,2664 
MET + CIS % 0,9539 0,9011 0,8515 0,7680 
MET +CIS DISP % 0,8713 0,8236 0,7800 0,7000 
LIS % 1,2929 1,2319 1,0983 1,0104 
LIS DISP % 1,1500 1,1000 0,9800 0,9000 
TREO % 0,8760 0,8137 0,7387 0,6953 
TREO DISP % 0,7538 0,6998 0,6347 0,5970 
TRIP % 0,2632 0,2420 0,2154 0,2001 
TRIP DISP % 0,2200 0,2022 0,1800 0,1672 
Na % 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000 
Cl % 0,3617 0,3689 0,3638 0,3584 
K % 0,9408 0,8733 0,7915 0,7439 
MG % 0,2025 0,1954 0,1877 0,1822 
Colina mg 281,0091 289,2191 309,4146 320,5802 
Ac. Linoleico % 2,5570 3,5106 3,9729 4,4007 

 

Tabela 4. Níveis de garantia por quilo do suplemento vitamínico utilizado no 
experimento. 

Vitaminas Unidade Nível de Garantia 
VIT A U.I 10575000 
VIT D3 U.I 2553750 
VIT E MG 14875 
VIT K3 MG 1800 
VIT B1  (Tiamina) Mg 2010 
VIT B2  (Riboflavina) MG 4500 
VIT B6  (Pirodoxina) Mg 2490 
VIT B12  (Cianocobalamina) MG 12000 
Ac. Nicotínico MG 30000 
Pantotenato de cálcio MG 12000 
Ac. Fólico MG 750 
Biotina Mg 100 
O suplemento vitamínico  foi utilizado na quantidade de 1 Kg/ton de ração 
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ANEXO III – GRÁFICOS 
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Gráfico 3

Peso Vivo - Fêmeas
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Gráfico 4

Peso Vivo - Machos
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Gráfico 5

Consumo de ração - Fêmeas
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Gráfico 6

Consumo de ração - Machos
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Gráfico 7

Ganho Médio Diário (GMD) - Fêmeas
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Gráfico 8

Ganho Médio Diário (GMD) - Machos
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Letras distintas no mesmo ponto de cada gráfico indicam diferenças estatísticas significativas pelo teste T-Student com P≤0,05. 

Gráfico 1
Conversão Alimentar (CA) - Femeas 
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Gráfico 2 
Conversão Alimentar (CA) - Machos

a a a

a a
a

a

a
a

a

a

a
a

a

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

1 2 3 4 5 6 7
Semana

C.A. 

Macho Controle Macho Tratado



Rafael Carvalho de Oliveira                                                                              Doutorado em Bioinfomática 

 

 75 

 
Gráfico 9 – Rendimento de coxa e sobre coxa em 

valores absolutos para cada sexo. 

 
Gráfico 10 – Rendimento de coxa e sobre coxa em 

valores relativos para todos os sexos. 

 

 
Gráfico 11 - Média geométrica dos títulos (GMT) e índice de dispersão de títulos 

(IDT) do teste de HI Newcastle. 
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Gráfico 12 - Comparação do comprimento das 

vilosidades. 
 

 

 
Gráfico 13 - Comparação da largura das 

vilosidades. 
 

 

 
Gráfico 14 - Comparação da profundidade das 

criptas. 
 

 
Gráfico 15 - Comparação da área de absorção. 
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Gráfico 16 - Área de cartilagem no osso epifisário de cada tratamento. 

 

Fêmea Controle Fêmea Tratada Macho Controle Macho Tratado

Tratamento

5

9

13

17

A
re

a
d

e
C

a
rt

ila
g

e
m



Rafael Carvalho de Oliveira                                                                              Doutorado em Bioinfomática 

 

 78 

 

-82 -80 -78 -76

Inorg

Org

  
Gráfico 17- Análise discriminante canônica (dim1) comparando as medidas de 

diáfise por tratamento (Org: tratado; Inorg: controle). 

Peso das Variáveis 
pmGomo2 0,98590998 
lacAnel3 0,75878910 
pmGomo3 0,73396979 
pmAnel3 0,71894075 
pmTotal 0,71096149 
areaAnel3 0,65221457 
areaAnel2 0,55754361 
areaTotal 0,54824258 
pmAnel2 0,53029398 
lactotal 0,51794354 
areaAnel1 0,51347315 
lacGomo4 0,49841430 
lacAnel2 0,45704949 
areaGomo2 0,42458608 
areaGomo1 0,41709869 
areaGomo4 0,40717822 
areaGomo3 0,35953425 
pmGomo1 0,35316628 
pmAnel1 0,33657164 
lacAnel1 0,31191269 
lacGomo1 0,20500018 
pmGomo4 0,17248789 
lacGomo3 0,15215832 
lacGomo2 0,09293396 
perTotal 0,07552191  

184 186 188 190 192
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M

 
Gráfico 18- Análise discriminante canônica (dim1) comparando as medidas de 

diáfise por sexo (M: machos, F: fêmeas). 

Peso das Variáveis 
pmGomo2 0,947823319 
pmAnel3 0,731820670 
lacAnel3 0,725619250 
pmTotal 0,720514825 
pmGomo3 0,716339210 
areaAnel3 0,649335287 
areaTotal 0,580919071 
areaAnel2 0,578905899 
pmAnel2 0,540718837 
areaAnel1 0,537315755 
areaGomo1 0,509136178 
lactotal 0,476349659 
lacAnel2 0,453280391 
areaGomo4 0,417414253 
lacGomo4 0,408205982 
pmGomo1 0,404187129 
areaGomo3 0,391216043 
areaGomo2 0,390263391 
pmAnel1 0,335703146 
lacAnel1 0,246748044 
pmGomo4 0,235119758 
lacGomo1 0,196090219 
perTotal 0,179764861 
lacGomo3 0,103734746 
lacGomo2 0,004105561  

 
Gráfico 19- Análise discriminante canônica (dim1 x dim2) das medidas da 
diáfise por tratamento e sexo simultaneamente (Fi: Fêmea Controle; Fo: 
Fêmea Tratada; Mi: Macho controle; Mo: Macho tratado). 
 
Legenda: 
pm: porcentagem de matriz; area: área; lac: lacunaridade; per: 
perímetro. 

Peso das Variáveis 
pmGomo2 0,94411311 
pmGomo3 0,73667866 
lacAnel3 0,72084314 
pmTotal 0,71928318 
pmAnel3 0,71532640 
areaAnel3 0,63642944 
areaAnel2 0,57219948 
areaTotal 0,56242634 
pmAnel2 0,52677948 
areaAnel1 0,51275941 
areaGomo1 0,48078075 
lactotal 0,47297331 
lacAnel2 0,46555550 
lacGomo4 0,42127331 
areaGomo4 0,41453925 
areaGomo2 0,39339436 
pmGomo1 0,38385285 
areaGomo3 0,37030098 
pmAnel1 0,30852185 
lacAnel1 0,26414911 
pmGomo4 0,23060934 
lacGomo1 0,18997825 
perTotal 0,18172761 
lacGomo3 0,08589117 
lacGomo2 0,01612799  
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Gráfico 20 - Área Gomo 1 – Comparação entre 

controles e tratados. 
 

 
Gráfico 21 - Área Anel 1 – Comparação entre 

machos controles e tratados. 
 

 
Gráfico 22 - Porcentagem de Matriz Óssea 
(Anel_1) – Comparação machos controles e 

tratados. 
 

 
Gráfico 23 - Porcentagem de Matriz Óssea 
(Anel_3) – Comparação machos controles e 

tratados. 
 

 

 
Gráfico 24 - Porcentagem de Matriz Óssea(Gomo_ 

2) – Comparação machos controles e tratados. 
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Gráfico 25 – Comparação da porcentagem de degeneração hepática entre 

os tratamentos. 
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