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RESUMO 

CARVALHO, P. R. Influência da adição de fontes ricas em PUFAs n-3 na dieta 
de galinhas sobre a composição lipídica do ovo. [Influence of the addition of 
PUFAs n-3 rich sources in laying hens diet on lipid composition of the egg]. 2006. 
283 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

A presente pesquisa foi conduzida utilizando-se 288 galinhas poedeiras da linhagem 

Hisex White com 32 semanas de idade, pelo período de 10 semanas, com o objetivo 

de estudar o enriquecimento da gema do ovo em ácidos graxos a partir de rações 

suplementadas com óleo de peixe (OP) ou alga marinha (AM) em cinco níveis de 

DHA (120, 180, 240, 300 e 360 mg/100 g dieta). Foi aplicado modelo fatorial 2 x 5, 

inteiramente casualizado, com três repetições de oito aves por tratamento, de modo 

a constituir os grupos: OP120, OP180, OP240, OP300, OP360, AM120, AM180, 

AM240, AM300 e AM360. Um grupo controle submetido à ração basal de milho e 

soja (CON) e outro, acrescido de AM, contendo 420 mg de DHA/100 g dieta (AM420) 

foram também utilizados. Os seguintes parâmetros foram avaliados: postura, peso 

do ovo, consumo alimentar, conversão alimentar, qualidade externa e interna dos 

ovos e qualidade organoléptica dos mesmos. O peso médio do ovo assinalado para 

o grupo CON (63,30 g) decresceu linearmente de forma significativa (Y = - 0,0051X 

+ 63,8560, R2 = 0,97) em resposta à suplementação de níveis crescentes de DHA da 

fonte OP, atingindo valor mínimo de 62,13 g no grupo OP360. O índice de postura 

das aves de 88,10% (CON) não foi influenciado pelas fontes de DHA na ração. A 

qualidade interna do ovo, avaliada em unidades Haugh, apresentou melhora 

significativa (P<0,05) com a adição de teores crescentes de AM igual ou superior a 

1% na dieta das aves. Quanto aos teores de DHA na gema do ovo de aves 

suplementadas com OP, foi observado aumento significativo de 22,64 mg/ gema 



(CON), para 187,91 mg/ gema no grupo OP360. Os PUFAs n-3 apresentaram 

acréscimo significativo no contraste entre CON (62,16 mg/gema) e OP360 (218,62 

mg/gema). Para a fonte AM, as médias de DHA também mostraram linearidade (Y = 

0,23X + 1,27, R2 = 0,86), oscilando entre 22,64 mg/gema (CON) e 149,75 mg/gema 

(AM420), enquanto que o total de PUFAs n-3 oscilou de 104,18 mg/gema (AM120) a 

175,32 mg/gema (AM420). O inverso ocorreu com os ácidos araquidônico, linoléico e 

PUFAs n-6 que mostraram decréscimos significativos (P<0,05) com o aumento de 

OP na dieta, variando, respectivamente, de 98,71 mg, 987,70 mg e 1108,92 mg/ 

gema na dieta CON a 38,87 mg, 734,22 mg e 802,79 mg/ gema, para o grupo 

OP360. O percentual de incorporação de DHA na gema dos ovos decresceu 

linearmente com o aumento dos níveis de DHA na ração suplementada com OP e 

AM, de 85,11% (OP120) e 65,28% (AM120) para 49,45% (OP360) e 34,06% 

(AM420). Melhora significativa (P<0,05) foi consignada na relação n-6/n-3, variando 

de 17,50 no grupo CON para 3,72 e 6,36 para tratamentos OP360 e AM420, 

respectivamente. A avaliação sensorial não detectou qualquer sabor ou odor 

estranho nos ovos dos diferentes tratamentos ou fontes utilizados, exceto para a 

análise qualitativa do grupo OP360 onde foi detectado grau de intensidade regular 

de sabor de peixe, diferindo significativamente (P<0,05) do grupo CON. 

Palavras-chave: PUFAs n-3. Ovos de galinha. DHA. Óleo de peixe. Alga marinha.   



ABSTRACT 

CARVALHO, P. R. Influence of the addition of PUFAs n-3 rich sources in laying 
hens diet on lipid composition of the egg. [Influência da adição de fontes ricas em 
PUFAs n-3 na dieta de galinhas sobre a composição lipídica do ovo]. 2006. 283 f. 
Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

This experiment was conducted using two hundreds eighty eight 32-wk-old Hisex 

White laying hens for a period of ten weeks, with the objective of studying the fatty 

acid enrichment of the egg yolk of hens fed diets supplemented with fish oil (OP) or 

marine algae (AM) to provide five levels of DHA (120, 180, 240, 300 and 360 mg/100 

g diet) for each source. A 2 X 5 completely randomized factorial design with three 

replicates of eight birds per treatment was applied in order to have the following 

groups: OP120, OP180, OP240, OP300, OP360, AM120, AM180, AM240, AM300 

and AM360. A control group submitted to a corn/soy basal diet (CON) and another 

one supplemented with AM at the level of 420 mg of DHA/100 g diet (AM420) were 

also used. Egg production, egg weight, feed intake, feed conversion, external and 

internal egg quality and the organoleptic quality of the eggs were evaluated. The egg 

weight mean obtained for group CON (63.30 g), decreased linearly (Y = - 0.0051X + 

63.8560, R2 = 0.97) as the supplemented DHA levels from the OP source increased, 

reaching the lowest egg weight mean of 62.13 g for the group OP360. The egg 

production of the control group hens (88.10%) was not influenced by the source of 

DHA. The internal quality of the egg evaluated by Haugh units presented significant 

improvement (P<0.05) with the increase of the AM source to 1% or more. The 

amounts of DHA into the egg yolk in birds fed OP diets, were significantly increased 

from 22.64 mg/egg yolk (CON), to 187.91 mg/egg yolk (OP360). The egg yolk PUFAs 

n-3 of the control group (62.16g) increased significantly as compared to the OP360 



group (218.62 mg/yolk). The AM source showed DHA means also linear (Y = 0.23X + 

1.27, R2 = 0.86), ranging from 22.64 mg/yolk (CON) to 149.75 mg/yolk (AM420), 

while the PUFAs n-3 ranged from 104.18 mg/yolk (AM120) to 175.32 mg/yolk 

(AM420). The araquidonic acid, linoleic acid and PUFAs n-6 showed significant 

decrease (P<0.05) with the increase of OP into the diet, ranging from 98.71 mg, 

987.70 mg and 1108.92 mg/egg yolk for the CON group to 38.87 mg, 734.22 mg and 

802.79 mg/egg yolk, for the OP360 group. The percentage of DHA incorporation into 

the egg yolk decreased linearly as the DHA levels increased into the diet. Thus, for 

the OP and AM sources, mean values of 85.11% (OP120) and 65.28% (AM120) 

decreased to 49.45% (OP360) and 34.06% (AM420). Significant improvement 

(P<0.05) was found in the ratio n-6/n-3, ranging from17.50 (CON) to 3.72 (OP320) 

and 6.36 (AM420). The sensorial evaluation of eggs did not detect any different flavor 

or odor in eggs among treatments or sources, except for the qualitative analysis of 

group OP360 which showed fish flavor, significantly different (P<0.05) from the 

control group. 

key words:  PUFAs n-3. Hens’ eggs.  DHA. Fish oil. Marine algae. 
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1 INTRODUÇÃO  

 A aplicação de estratégicas nutricionais para melhorar a composição e 

qualidade de alimentos e produtos de origem animal tem emergido recentemente 

como uma interface da ciência animal, ciência dos alimentos e nutrição humana. 

Esta aproximação tem sido usada para alterar composição de produtos visando 

serem mais consistente com as normas nutricionais da dieta  humana.

A excreção de lipídeo via ovo culmina com intensa mudança coordenada 

no metabolismo da galinha. Embora destinado a prover adequada nutrição para o 

desenvolvimento do embrião, a intervenção do homem tem de maneira acentuada 

explorado estas mudanças objetivando que o ovo forneça grande e regulado 

suprimento de material dietético para consumo humano. Existe uma ampla variação 

de interpretação dos méritos nutritivos dos lipídeos do ovo, entretanto, a 

interpretação coroada visa atender a demanda de interesse comercial e dietético 

(NOBLE, 1987; ZEIDLER, 1998). Embora algumas interpretações sejam falhas em 

aceitar a qualidade  nutricional dos lipídeos do ovo, almejando satisfazer a 

necessidade da sociedade, o papel histórico que o ovo desempenha na nutrição 

humana é inquestionável.

O ovo é considerado excelente fonte de alimento (WATKINS, 1995). 

Graciosamente, nossa culinária adotou o ovo por ser um alimento completo em 

nutrientes e com degustação aprovada.  Do ponto de vista nutricional, o ovo é 

considerado um alvo ideal para modificação da dieta conduzindo ao 

desenvolvimento de um alimento com propriedades funcionais ou nutracêuticas. 

Surai e Sparks (2001) consideraram que os benefícios da melhora da qualidade dos 
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ovos  com aumento da concentração de ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 

(PUFAs n-3), vitamina E, carotenóides e selênio refletem os resultados das 

pesquisas visando fortificar ou enriquecer ovos. Por outro lado, segundo Bernal 

Gomez, Mendonça Jr e Mancini Filho (2003), a estabilidade oxidativa dos ovos 

enriquecidos com PUFAs, pode ser melhorada com uso antioxidantes naturais, as 

especiarias, a exemplo,  orégano e alecrim. 

O ovo tem, em composição química, nutrientes de valor biológico 

referencial. Os teores de proteína, minerais, vitaminas, carboidratos e lipídeos do 

ovo integral são notáveis pela qualidade e quantidade em que se apresentam, 

resultantes da atividade do filtro biológico ao qual se pode comparar a galinha 

poedeira, observando-se que a partir de dieta preponderantemente vegetariana, a 

ave pode sintetizar um ovo, uma célula vitalícia que dará origem a um embrião.

Principalmente a partir de 1980,  segundo Leaf e Kang (1998), ocorreram 

aumentos da demanda pública por produtos com teor de colesterol modificado, 

acelerando a busca científica com direcionamento de pesquisas para confirmar as 

evidências da ligação entre dieta e doenças cardíacas coronarianas, doenças 

cardiovasculares e certas formas de câncer. Recomendações de profissionais de 

saúde para reduzir a ingestão de colesterol resultou no decréscimo de consumo de 

ovos. Entretanto, Bang, Dyerberg e Hjoorne (1976) mostraram que esquimós tem 

consumo de dieta com alto teor de gordura e de colesterol, e apresentam baixa 

incidência de doenças cardiovasculares o que certamente constitui um paradoxo 

(CONNOR, 2001). A alimentação de povos primitivos, a exemplo de esquimós da 

Groelândia (ártico) e Nunavik do Canadá a base de gorduras marinhas de peixes de 

água fria, animais marinhos (focas), é rica nos ácidos graxos poliinsaturados n-3, 

eicosapentaenóico (EPA, C20:5 n-3) e docosahexaenóico (DHA, C22:6 n-3) ocupando a 
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posição sn-2 dos fosfolipídeos. A relação n-6:n-3  recomendável para dieta deve ser 

menor que 6:1, compreendendo 1,0% de energia de ALA e 0,5% de energia de EPA 

mais DHA, perfazendo 1,5% da energia total em PUFA n-3 (ROCHE, 1999). 

O crescente interesse no papel da dieta de gordura no desenvolvimento 

de doenças crônicas tem estimulado debates a respeito do potencial benéfico da 

modificação da composição de ácidos graxos de produtos de origem animal. 

Segundo Van Elswyk  (1993, 1997) o uso de varias fontes dietéticas de gordura na 

alimentação animal para manipular ácidos graxos poliinsaturados (ambos da série 

ômega 6 e ômega 3) e a composição de ácidos graxos monoinsaturados em 

produtos de origem animal tem sido foco das atenções científicas de muitos 

pesquisadores em vários paises.  

Recentes pesquisas têm sido também direcionadas para o uso de dietas 

ricas em ácidos graxos ômega-3 com o objetivo de manipular a composição de 

ácidos graxos nos produtos de animais e visando projetar produtos desenhados de 

animais. A incorporação dos “bons óleos” iguais aos PUFAs n-3, DHA e EPA na 

gema, tem substancialmente melhorado o seu perfil  de ácidos graxos do ovo como 

um alimento padrão (DAVIS; REEVES, 2002). Fontes de ácidos graxos ômega-3 

incluem gordura de peixes, ricos em EPA e DHA, e uma pequena variedade de 

plantas e sementes oleaginosas, ricas em ácido -linolênico (C18:3 n-3). Os 

metabólitos derivados do EPA e DHA, prostaglandinas e troboxanos são 

considerados compostos com potentes efeitos anti-trombóticos, contribuindo para 

diminuir a resposta inflamatória, agregação de plaquetas e subseqüente formação 

de placa ateroesclerótica (CONNOR, 2000, 2001; NEURINGHER; ANDERSON; 

CONNOR, 1988; MANTIZIORS et al., 2000; SIMOPOULOS, 2000). O ácido -

linolênico é convertido a EPA e DHA em humanos, através de uma série de reações 
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de elongação e desaturação, mas somente em quantia insuficiente para determinar 

efeitos biológicos potentes. A eficácia do ácido -linolênico em aumentar os níveis 

teciduais de EPA é reduzido por competição com dieta de ácido linoléico, um 

ômega-6, por enzimas de desaturação (NETTLETON, 1991, 1995). Entretanto, 

fontes de alimentos ricas em ácidos graxos pré-formados EPA e DHA são muito 

benéficas na redução do risco de doenças cardiovasculares, no crescimento e 

desenvolvimento, na formação e desenvolvimento do cérebro e retina e durante todo 

o ciclo de vida. Os ácidos graxos poliinsaturados ômega-6 e ômega-3 influenciam o 

metabolismo de eicosanóides, expressão genética e comunicação intercelular célula 

a célula na transdução de sinais. 

De acordo com Hargis (1988), tentativas para melhorar o consumo  per 

capita do ovo tem focado a modificação do colesterol da gema. Infelizmente, o 

colesterol da gema do ovo exibe pouca ou nenhuma variação em resposta a 

manipulação genética, farmacológica ou da dieta (MENDONÇA JR., 1996; MORI; 

MENDONÇA JR.; SANTOS, 1999). Ao contrário do colesterol, muitas pesquisadores  

têm notado que os ácidos graxos ômega-3 na gema do ovo respondem a 

manipulação na dieta (HARGIS; VAN ELSWYK, 1993). Um ovo rico em ácido graxo 

ômega-3 pode ser atrativo para o consumidor consciente da importância da 

alimentação saudável (MARSHALL et al., 1994). 

O estilo de vida moderno das populações dos grandes centros tem 

demandado uma gordura alimentar diferenciada, e a gordura do ovo como toda 

gordura animal  tem sofrido modificações para atender estas necessidades (NOBLE; 

COCCHI; TURCHETTO, 1990; MARANGONI; GALLI, 2000). Por outro lado, Sim 

(1998) destaca que no mundo industrializado, produtos derivados de animais 

contribuem com mais que 60% do total de lipídeos, 70% de gordura saturada e 
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100% de colesterol na dieta. A preferência de consumo por produtos de origem 

animal tem sido confirmada por estatísticas. É amplamente conhecido que a dieta 

Ocidental é baixa em PUFAs n-3 e alta em ácidos graxos saturados. 

Uma tecnologia alternativa é o "desenho de ovos". As indústrias de 

alimentos que atuam nas áreas de fabricação de produtos cuja composição agrega 

ovos visando atender o consumo da cadeia alimentar de humanos e animal, tem 

vislumbrado crescente expansão, com inúmeras opções para exploração do 

potencial do ovo e subprodutos do ovo. Kuksis (1992),  Leskanich e Noble (1997), 

Sim (1998) e Sim e Jiang (1994) relataram a importância do ovo como fonte de 

glicerofosfolipídeos para aplicação biomédica, tendo em vista as propriedades 

especiais de seus componentes a exemplo da lecitina e fosfovitina, compostos ricos 

em ácidos graxos n-3 de cadeia longa e que exercem funções vitais como 

componentes estruturais de membranas celulares de tecidos do organismo animal e 

humano. O óleo da gema de ovos, por modificação da composição da dieta da 

galinha poedeira, pode ser fonte rica de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia 

longa ômega-3 (PUFAs n-3). 

Algumas iniciativas tem sido adotadas pelas indústrias quanto à 

produção de coquetéis de enriquecimento em ácidos graxos poliinsaturados ômega-

3. A produção de biomassa através da fermentação heterotrófica de microalga 

marinha potencialmente rica nestes ácidos tem sido atingida a partir da construção 

de biofermentadores e a adoção de técnicas de fermentação para crescimento 

artificial de espécies de algas e fitoplactons marinhos ricos em  EPA e DHA para 

fortificação de rações comerciais de animais e suplementos de fórmulas alimentares 

de produtos industrializados (SARGENT, 1997; SARGENT; HENDERSON, 1995) 

para humanos.
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1.1 Objetivos 

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo estudar a influência 

da suplementação à ração de teores crescentes de óleo de peixe e de alga marinha, 

sobre o perfil de ácidos graxos da gema do ovo.

 Objetivou-se também avaliar o efeito dos ingredientes suplementares 

sobre a performance produtiva das galinhas poedeiras, qualidade externa e interna, 

e características organolépticas dos ovos sob influência dos tratamentos. 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 OCORRÊNCIA E NATUREZA DOS LIPÍDEOS  

Os lipídeos incluem uma variedade de substâncias de diferentes 

composições químicas. Os triacilgliceróis ou gorduras neutras são ésteres de ácidos 

graxos ligados ao glicerol e são usados como reserva de energia nos animais. Os 

fosfolipídeos ou gorduras polares são lipídeos complexos encontrados em todas as 

plantas e tecidos de animais, são abundantes no tecido nervoso constituindo acima 

de 30% da matéria seca do cérebro. Quando hidrolisados, alguns fosfolipídeos  

produzem glicerol, ácidos graxos, ácido fosfórico e uma base igual à colina (na 

fosfatidilcolina ou lecitina) ou etanolamina (na fosfatidiletanolamina) ou o aminoácido 
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serina (na fosfatidilserina); os dois últimos grupos de fosfolipídeos são originalmente 

classificados como cefalinas. Outros fosfolipídeos são constituídos de glicerol, ácido 

fosfórico e o poliálcool cíclico inositol (fosfatidilinositol). A esfingomielina consiste de 

ácido graxo, ácido fosfórico, colina e a base esfingosina.  Existe um número de 

outros compostos extratíveis por solventes orgânicos não-polares como éter de 

petróleo, éter, clorofórmio, geralmente incluídos no grupo dos lipídeos são: ácidos 

graxos de cadeia carbônica média ou longa, glicolipídeos, ceras e esteróides, 

incluindo colesterol, hormônios e vitaminas lipossolúveis (GRIMINGER, 1986). 

O termo lipídeo na definição de Noble (1987) é usado para conceituar 

um amplo complexo de substâncias heterogêneas que são insolúveis em água e 

solúveis em solventes orgânicos. O desenvolvimento do procedimento 

cromatográfico nos anos 60 permitiu a capacitação e habilidade analítica, levando a 

uma explosão dos conhecimentos sobre a composição e função dos lipídeos. A 

natureza apolar dos lipídeos requer algumas formas de complexo solúvel para sua 

dissolução em ambientes aquosos do plasma e outros meios. Isto é conseguido 

através da interação lipídeo-proteína  em formas complexas conhecidas como 

lipoproteínas. Desta maneira, a natureza hidrofóbica dos lipídeos permite que eles 

sejam transportados de um ponto a outro no organismo. A divisão das lipoproteínas 

em frações de lipoproteínas de alta densidade (HDL), baixa densidade (LDL) e muito 

baixa densidade (VLDL) é indicativo de métodos de isolamento, baseado na técnica 

de flutuação por ultracentrifugação e eletroforese. Atualmente, o termo lipídeo é 

usado para ácidos graxos e seus derivados metabólicos. A classe principal consiste 

de molécula de ácido graxo (ácido monocarboxilo de cadeia longa) ligados por uma 

ligação éster a um álcool, sendo o principal álcool, o trihidrico glicerol, ou por uma 

ligação amida a base da cadeia longa. Os lipídeos simples contém um ou dois dos 
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produtos da hidrólise, acima citados por molécula, por exemplo, tri-, di-, 

monoglicerídeos, colesterol livre e esterificado e ácido graxo livre. Os lipídeos 

complexos contem três ou mais dos produtos de hidrólise por molécula, por 

exemplo, fosfolipídeos, esfingolipídeos. Os lipídeos são constituintes biologicamente 

essenciais, com um número de funções bioquímicas e estruturais bem conhecidas 

(NOBLE, 1987; NOBLE; COCCHI; TURCHETTO, 1990).

2.2 EXIGÊNCIAS E SINAIS PATOLÓGICOS LIGADOS A CARÊNCIA DOS 
PUFAs n-6 E n-3

Após a década de 60, muitos estudos e investigações clínicas foram 

conduzidas sobre o metabolismo de PUFAs em geral e PUFAs n-3 em particular. Na 

atualidade é reconhecido que os PUFAs n-3 são essenciais para o crescimento 

normal e desenvolvimento e desempenham papel importante principalmente na 

prevenção e tratamento da doença cardíaca coronariana (DCC), doenças 

cardiovasculares (DCV), hipertensão, diabetes, artrites, outras desordens 

inflamatórias e autoimunes e câncer (GALLI; MARANGONI; GALELLA, 1993; 

SALEM JR; KIM; YERGEY, 1986; SIMOPOULOS, 1991; SIMOPOULOS et al., 1994; 

SIMOPOULOS; SALEM JR, 1986). Pesquisas têm sido realizadas adotando animais 

como modelo, ou humanos e em culturas de tecidos. Os estudos baseados em 

observações originais com povos primitivos, incluindo os nativos da Groenlândia 

(Esquimós) e nativos do Canadá (Nurnuvic), tem servido de base para projetos de 

controle clínico. Grande progresso tem sido feito no conhecimento dos mecanismos 
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fisiológicos e em nível molecular dos vários ácidos graxos com relação ao 

crescimento, desenvolvimento, na manutenção da saúde e na prevenção da doença. 

Tem sido provado os efeitos benéficos dos ácidos graxos (PUFAs n-3), 

especialmente na prevenção de doenças cardíacas coronariana (BURR et al., 1989; 

DE LORGERIL; SALEN, 2003), hipertensão, diabete tipo 2 (CONNOR 2000, 2001), 

doença renal, artrite reumatóide, colite ulcerativa, doença pulmonar crônica 

obstrutiva (SIMOPOULOS, 2001, 2002, 2003; SIMOPOULOS; LEAF; SALEM JR., 

1999, 2000). A ingestão aumentada de PUFA n-3 diminui o risco de doenças 

cardíacas, exerce efeito inibidor sobre o crescimento de câncer prostático e de 

mama, retarda a perda da função imunológica e é requerido para o desenvolvimento 

cerebral e visual do feto (NEURINGER; ANDERSON; CONNOR, 1988).

2.2.1 Importância dos Ácidos Graxos Essenciais e seus Derivados em
        Aves 

Realizando estudos sobre a importância fisiológica dos ácidos graxos, 

Watkins (1991) relatou que antes da década de 60, a essencialidade do ácido 

linoléico (AL, C 18:2 n-6) foi reconhecida. Pesquisas subseqüentes foram conduzidas 

para determinar a recomendação de AL. Embora o nível de 1% de AL tivesse  sido 

sugerido, faltava uma avaliação crítica do significado nutricional e metabólico da 

essencialidade do AL e sua inter-relação com outros ácidos graxos. O autor acima 

mencionou que a partir daquela época suspeitava-se que talvez o acido -linolênico 

(ALA, C 18:3 n-3) também poderia ser considerado essencial, mas não existia uma 

evidência direta. Ainda no mesmo estudo, o autor acima citou que na literatura havia 
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indicação de que muitos ácidos graxos individuais, incluindo os poliinsaturados 

derivados dos ácidos graxos essenciais, eram biologicamente ativos. Além disso, os 

eicosanóides, biossíntetizados a partir de ácidos graxos poliinsaturados específicos, 

tinham a função de atuarem como agentes dos mais diversos tipos de sinalização 

em nível celular, autocrine ou paracrine. A formação de eicosanóides é observada 

nos tecidos e órgãos, e estes compostos influenciam quase todos os sistemas em 

espécies de mamíferos, incluindo desenvolvimento, crescimento, reprodução, 

resistência à doença e saúde. Entretanto, embora tais compostos tenham sido 

estudados extensivamente em mamíferos, a formação de poliinsaturados, a 

biossíntese de eicosanóides e os efeitos biológicos destes compostos não haviam 

sido estudados em aves domésticas.

Alguns dos PUFAs são substratos para biossíntese de eicosanóides 

levando a produção de prostaglandinas, tromboxano, leucotrienos, e lipoxinas. A 

alteração nutricional da concentração de PUFAs modifica a concentração tecidual 

que modula a biossíntese de eicosanóides e influencia a função do sistema 

imunológico. Os eicosanóides exercem ações biológicas na diferenciação celular, 

ovoposição e metabolismo da célula óssea em aves. O ácido graxo essencial para 

aves é o AL, embora o ALA possa ser requerido porque significativas concentrações 

de ácido docosahexaenóico são encontradas nos lipídeos da retina (NEURINGER; 

ANDERSON; CONNOR, 1988; NEURINGER et al., 1984) e tecido nervoso 

(ANDERSON et al.,1989; ANDERSON; CONNOR, 1988, 1994). Experimentalmente,

Balnave (1970) observou que a deficiência de AL em pintos afetou o crescimento, 

determinou o aumento do tamanho do fígado e acumulação de lipídeos hepático. 

Foram evidentes os decréscimos das quantias de AL e araquidônico (AA, C20:4 n-6)

em muitos tecidos. Nos machos, os sintomas de deficiência incluíram a presença de 
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testículos de tamanho reduzido, atraso no desenvolvimento dos caracteres sexuais 

secundários, falha reprodutiva e aumento da susceptibilidade a agentes infecciosos.  

Segundo Whitehead (1981), a recomendação para pintos é de 1,0% de 

AL na ração, e a galinha adulta em postura requer 0,9% para função fisiológica 

normal e uma quantia adicional, totalizando de 2 a 4% para o tamanho máximo do 

ovo.

O AL e ALA são absorvidos na parede no intestino onde deve haver 

resíntese e formação de triacilgliceróis, bem como ocorrência do empacotamento 

dos lipídeos dentro de portomicrons para transporte ao fígado (KROGDAHL, 1985). 

Os PUFAs n-3 de cadeia longa presentes em óleos marinhos são absorvidos e 

metabolizados de maneira semelhante ao que é observado no metabolismo e 

absorção em mamíferos para os PUFAs n-6. Em estudos com farinha de peixe e 

óleo de peixe na alimentação de galinhas conduzidos por Petterplace e Watkins 

(1989, 1990), foram registrados que os PUFAs n-3 são realmente absorvidos da 

dieta e incorporados aos tecidos. 

2.2.1.1  Efeitos da Dieta sobre a Formação do PUFA 

Embora a atividade da desaturase regule a concentração tecidual de 

ácidos graxos, especialmente para PUFA, a dieta de lipídeos pode determinar a 

composição de ácidos graxos em aves. Variando o tipo e a quantia de dieta de ácido 

graxo insaturado, certamente haverá modificação da composição de ácidos graxos 

dos lipídeos da gema dos ovos de galinha (GUENTER; BRAGG; KONDRA, 1971; 
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MURTY; REISER, 1961) e nos tecidos de pintos em crescimento (PETTERPLACE; 

WATKINS, 1989, 1990). 

2.2.1.2  Desequilíbrio, Deficiência e Competição 

Em estudo experimental realizado por Petterplace e Watkins (1989) foi 

observado que na dieta de pintos contendo óleo de linhaça, rico em ALA, foi 

determinado depressão na quantia de ácido araquidônico presente nos tecidos. 

Concomitantemente, aumentaram os níveis de EPA nos lipídeos dos órgãos, 

presumivelmente por aumentar a formação de PUFA n-3.  Neste mesmo estudo, o 

ALA do óleo de linhaça foi mais efetivo que o ALA do óleo de savelha na redução do 

ácido araquidônico tecidual. Os PUFAs de cadeia longa, especialmente EPA e 

docosapentaenóico (DPA, C22:5 n-3), presente no óleo de peixe foram extremamente 

efetivos na redução do total de PUFA n-6 no fígado, músculos, bursa e timo de 

pintos (PHETTEPLACE; WATKINS, 1990), e na depressão da taxa de produção de 

VLDL em galos. Na deficiência de biotina, a concentração de ácido dihomo- -

linolênico (C20:3 n-6) reduziu significativamente os níveis de fosfatidilcolina e 

fosfodiletanolamina no coração de pintos (PHETTEPLACE; WATKINS, 1989).  
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2.2.1.3- Função Bioquímica dos Ácidos Graxos Poliinsaturados de Cadeia Longa 

Hargis (1988, 1991) relatou que os eicosanóides apresentam diversas 

funções bioquímicas importantes e diversos efeitos favoráveis sobre as células dos 

tecidos corporais, incluindo agregação plaquetária, permeabilidade e contratilidade 

dos vasos sangüíneos, modulação de processos inflamatórios e da resposta do 

sistema imunológico. 

Garcia e Albala  (1998) observaram que o aumento das proporções de 

PUFAs n-3 nos ovos do grupo de aves alimentadas com óleos marinhos foi um 

reflexo da composição em ácidos graxos dos alimentos incorporados à dieta das 

galinhas poedeiras. Estes ácidos graxos juntamente com os PUFAs n-6 têm grande 

importância na manutenção da estrutura das membranas celulares e como 

precursores dos eicosanóides.

2.2.1.4   Eicosanóides 

De acordo com Phetteplace e Watkins (1989), a conversão de substratos 

a eicosanóides ocorrem nas membranas das células. Os eicosanóides atuam como 

hormônios (agentes sinalizadores autocrine e paracrine). Existem receptores 

celulares em tecidos e órgãos para os eicosanóides, e um mecanismo de transporte 

ativo para a prostaglandina em muitos tecidos. Em aves, existem evidências dos 

efeitos fisiológicos específicos da prostaglandina na diferenciação celular, 

ovoposição e metabolismo ósseo. 
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2.2.1.5        Modulação da Biossíntese de Eicosanóides  

É possível com a redução do PUFA n-6, ácido araquidônico, e elevação 

dos PUFAs n-3, obter resposta biológica desejável do sistema celular 

imunocompetente. Embora a relação entre eicosanóides e imunidade celular e 

humoral seja complexa, as possibilidades são favoráveis à modulação da resposta 

imune através da dieta de lipídeos. Por exemplo, níveis  maiores  de EPA e DPA 

provenientes da dieta de PUFA n-3 determinam maiores níveis séricos de 

prostaglandina da série E2, e tromboxano B2, por inibição da ciclooxigenase ou 

competição com as enzimas da desaturação e elongação (WATKINS, 1998; 

WATKINS et al., 1997). 

2.3  METABOLISMO DOS PUFAs n-3 

2.3.1  Retroconversão 

Embora não identificados em aves, os tecidos dos  monogástricos, 

incluindo ratos e humanos, acredita-se ter a capacidade de retroconverter DHA para 

EPA, e assim o DHA pode ser utilizado como uma fonte destes PUFAs n-3 de cadeia 

longa nestas espécies. O DHA pode ser um nutriente essencial ao desenvolvimento 

neonatal, uma vez que é incorporado ao cérebro e retina do feto via dieta maternal, 
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visto que o feto pode ser incapaz de adequadamente, converter ácido -linolênico

para DHA (NETTLETON, 1995). 

Animais aquáticos, incluindo crustáceos, moluscos bivalvos, camarões, 

pequenos peixes, e Artemia sp foram incluídos por Barclay e Zeller (2002) e Zeller, 

Barclay e Abril (2001), na condição de seres dotados fisiologicamente de 

mecanismos  capazes de retroconverterem o DHA para EPA, e DPA (C22:5 n-6) para 

AA (C20:4 n-6) através do processo de beta-oxidação conhecido também em 

mamíferos. Os autores evidenciaram que estes animais aquáticos, sendo 

alimentandos com microalgas marinhas (MA) ricas em DHA, apresentaram nos seus 

tecidos a presença de quantidades significativas de PUFAs n-3 diferentes da 

composição da MA. 

2.3.2  Interconversão 

No sentido estrito, os únicos PUFAs essenciais (que não podem ser 

produzidos pelo organismo) são os ácidos linoléico e -linolênico. Através de 

sucessivos alongamentos e insaturações de suas cadeias, cada um deles origina 

uma série de PUFA, cada vez mais insaturados. As enzimas que intervém neste 

processo são as mesmas, havendo por isso uma competição no metabolismo das 

duas séries. Portanto, um excesso de PUFA n-6 na dieta, por exemplo, limita a 

formação dos PUFAs n-3. Isto normalmente é observado na dieta de humanos no 

Ocidente, pois a relação ômega-6/ ômega-3 (n-6/n-3) geralmente esta entre 20 e 30. 

O ALA pode dar origem aos EPA, DPA e DHA, entre os quais possivelmente exista a 
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interconversão. Existem indícios de que a conversão de ALA nestes PUFAs de 

cadeia longa seja muito pequena na espécie humana, podendo ainda ser limitada 

pela ingestão excessiva de AL. O papel fisiológico dos PUFAs é muito importante e 

variado: a série n-6 é mais encontrada nos triacilgliceróis de reserva; o AL e o ácido 

arquidônico (AA, C20:4 n-6) têm um papel importante na integridade da hipófise e no 

transporte das vitaminas lipossolúveis; e o AA é abundante no tecido nervoso 

(SIMOPOULOS, 2003). 

Bioquimicamente, o ácido -linolênico pode ser utilizado como precursor 

para produção de EPA e DHA in vivo (NETTLETON, 1991). Evidências das enzimas 

da desaturação (delta-6-desaturase, delta-5-desaturase) na conversão de ALA para 

EPA e DHA são obtidas pela deposição destes ácidos graxos na gema, quando a 

dieta de semente de linhaça não contempla a adição destas fontes destes ácidos 

graxos (EPA e DHA) na alimentação das galinhas poedeiras, o que está de acordo 

com Caston e Leeson (1990); Cherian e Sim (1991). A eficiência de conversão do 

ALA para EPA e DHA, é provavelmente limitada pela competição da delta-6-

desaturase, a enzima essencial para as primeiras passagens na desaturação do 

ácido graxo n-3, ALA para EPA, e do ácido graxo n-6, AL para arquidônico (AA, C20:4 

n-6). Ácidos graxos de 18 carbonos (ALA, C18:3 n-3 ou AL, C18:2 n-6) são desaturados 

pela remoção de um átomo de hidrogênio da cadeia carbônica pela delta-6-

desaturase. Dois átomos de carbono são adicionados pela enzima elongase. Assim, 

o ciclo da desaturação e elongação continua até que se complete a produção de 

ácidos graxos poliinsaturados (EPA, C20:5 n-3; DHA, C22:6 n-3  ou DPA, C22:4 n-6). Em 

mamíferos, acredita-se ser baixa esta conversão e ineficiente devido à 

preponderância dos PUFAs n-6 na dieta (NETTLETON, 1991). Uma situação 
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semelhante parece ocorrer nas galinhas de postura, quando fontes ricas em ácido 

linoléico de origem da soja e milho são adicionadas à dieta.

Acredita-se que dos PUFAs n-3 sejam preferencialmente incorporados 

dentro da membrana biológica às custas dos PUFAs n-6. P. S. Hargis,  Van Elswyk e 

B. M. Hargis (1991) e Yu e Sim (1987), reportaram que a adição de 1,5% do óleo de 

savelha a dieta de poedeiras, o qual forneceu ácido -linolênico, a competição pela 

enzima delta-6-desaturase, certamente levou a redução na conversão de 

precursores da série n-6, via inibição da produção do ácido araquidônico. A delta-6-

desaturase tem maior afinidade para os ácidos graxos da série n-3.  

A incorporação dos PUFAs n-3 na gordura da gema de ovos foi 

estudada com a adição de semente de linhaça a dieta de galinhas  poedeiras 

(CASTON; LEESON, 1990; JIANG et al., 1992) e óleo de peixe  (HARGIS, P. S.; 

VAN ELSWYK; HARGIS, B. M., 1991; YU; SIM, 1987). A composição dos lipídeos do 

ovo é o resultado de uma combinação da lipogênese hepática e incorporação dos 

componentes lipídicos a partir da dieta. O feedback é um fator que estimula ou inibi a 

absorção e deposição de ácidos graxos e pode inibir a deposição de PUFA de 

cadeia longa a partir da dieta. Entretanto, em aves é possível alterar a composição 

tecidual e de ovos em ácidos graxos, através da manipulação na dieta de PUFA de 

cadeia longa obtendo-se uma concentração de ácidos graxos da série n-3 com ótima 

relação de ácidos graxos PUFA:AGS e n-6:n-3.

Jiang e Sim (1992) e Sim (1998) conduziram uma série de estudos 

utilizando semente de linhaça, para aumentar em ovos de galinha o enriquecimento 

com PUFAs n-3 (500-600 mg/ ovo) e melhorar significativamente a relação de 

PUFA:AGS (variando de 0,6 a 1,02) e reduzir a relação de n-6:n-3 (de 10:1 para 

1:1). Entretanto, o ALA foi o ácido graxo n-3 depositado em maior quantidade na 
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gema de ovos, e uma considerável quantia de ácidos graxos de cadeia longa foram 

também incorporados dentro da fração de fosfolipídeos dos lipídeos da gema. As 

galinhas alimentadas com semente de linhaça produziram ovos enriquecidos com 

PUFAs n-3 (7% a 12% dos lipídeos da gema) na seguinte ordem: 

ALA>DHA>DPA>EPA. Isto indicou que galinhas poedeiras converteram o ALA de 

fonte da dieta para EPA, DPA e DHA via sistema de enzimas desaturase e elongase. 

Ainda foi observado neste experimento, significativa redução dos níveis de AA na 

gema dos ovos. Conseqüentemente, a relação de ácidos graxos n-6:n-3 decresceu 

significativamente nos ovos enriquecidos com PUFAs n-3 (de 10:1 para 1:1). 

Entretanto, Hargis e Van Elswyk (1993) estudaram em galinhas poedeiras o efeito da 

linhaça como fonte rica em ácido -linolênico, e sua conversão metabólica em EPA 

e DHA. Analisando os resultados obtidos, os autores descreveram que o processo é 

lento e tem pouca eficiência em aves. 

2.3.3           Atividade Biológica dos Lipídeos na Formação do Embrião 

O suprimento adequado de ácido graxo essencial  AL e ALA é crítico 

para o desenvolvimento do embrião de pinto. É necessária a intensa conversão 

metabólica dos lipídeos da gema a PUFA para fornecer substrato às inúmeras 

atividades biológicas desenvolvidas no tecido embrionário em crescimento, formação 

de membrana no cérebro e retina, e biossíntese de eicosanóides na diferenciação 

celular dos mioblastos e condrócitos. A luz destes efeitos envolvendo PUFAs n-3, 

futuras pesquisas serão necessárias para melhor entender a ação específica dos 
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eicosanóides no desenvolvimento de tecidos e fatores nutricionais que influenciam o 

requerimento e a função destes processos metabólicos (PHETTEPLACE; WATKINS, 

1989, 1990). 

2.3.4  Eicosanóides na Ovoposição 

 Prostaglandinas são importantes mediadores da atividade celular na 

ovoposição da galinha. As prostaglandinas se concentram na musculatura lisa do 

útero. Embora não se conheça o mecanismo exato da ovulação e nem da interação 

de eicosanóides com o hormônio vasotocina arginina, existem dados indicando que 

a formação de prostaglandina é necessária para ocorrer a ovoposição na ave 

(WATKINS, 1991). 

2.3.5           Fosfolipídeos e Eicosanóides no Metabolismo Ósseo 

Na calcificação, os fosfolipídeos tem a função de organizar a vesícula da 

membrana, e interagir com o cálcio na nucleação da hidroxiapatita. Noble e Connor 

(1989) mencionaram que as prostaglandinas e fatores de crescimento participam 

nos eventos celulares que ocorrem na formação do esqueleto, na mineralização e 

formação do tecido ósseo. Estes reguladores locais são secretados pela célula e 
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matrix óssea, e atuam de forma autocrine e paracrine. Prostaglandinas têm efeito 

acentuado e consistente na reabsorção do osso da cultura de tecidos normais.

2.3.6           Aspecto Evolucionário da Dieta 

Sobre uma base de estudos de estimativa sobre nutrição de populações 

da era  paleolítica de caçadores, e era moderna em dias atuais, há indícios de que 

as populações de eras anteriores tinham envolvimento com o consumo de dieta 

apresentando baixo teor de ácido graxo saturado do que a dieta de populações dos 

dias atuais. Estudos indicam que a dieta de eras pimitivas apresentava quantias 

equivalentes de PUFA n-6 e n-3 (relação de 1 a 2:1) e muito menor quantia de 

ácidos graxos trans que nos dias de hoje (EATON et al., 1998; EATON; KONNER, 

1985). A dieta Ocidental vem apresentando teor muito alto de ácidos graxos n-6 (a 

relação de ácido graxo n-6:n-3 com variação estimada entre 10, 20, ou 25:1). Isto é 

reflexo das recomendações indiscriminadas que visam substituir ácido graxo 

saturado por ácido graxo da série n-6, objetivando baixar as concentrações de 

colesterol no soro sangüíneo. Oportunamente, a ingestão de ácidos graxos da série 

n-3 apresentam-se muito baixas por causa do decréscimo no consumo de peixe e da 

produção industrial de alimentos de origem animal, sendo que os animais são 

alimentados com dietas ricas em grãos que contém ácidos graxos da série n-6, 

levando a produção de carnes ricas em PUFAs n-6 e pobres em PUFAs n-3 

(CRAWFORD, 1992; CRAWFORD; CASPERD; SINCLAIR, 1976). A mesma 

situação é valida para a criação de peixe e produção de ovos (SIMOPOULOS; 
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SALEM JR., 1989, 1992). Os vegetais cultivado atualmente vem apresentando 

menor teor de ácidos graxos da série n-3 que as plantas selvagens (SIMPOULOS; 

SALEM JR., 1986).

De maneira geral, a agricultura moderna com ênfase na produção em 

grande escala, tem diminuído o conteúdo de ácido graxo da série n-3 de muitos 

alimentos: vegetais verdes, carnes de animais, ovos e peixe. No passado, a indústria 

focou o melhoramento da produção de alimentos e processamento, enquanto na 

atualidade e no futuro, o foco deverá ser quanto ao papel da nutrição no 

desenvolvimento de produtos (SIMOPOULOS, 1998). Esta mudança de direção 

necessitará do desenvolvimento de pesquisa para avaliação nutricional dos vários 

produtos alimentares e programas educacionais para profissionais e o público. Por 

outro lado, a definição de alimentos seguros incluirá certamente o efeito adverso da 

mudança estrutural dos nutrientes (isto é, ácidos graxos trans) e composição de 

alimentos (isto é, relação de ácidos graxos n-6:n-3) (SIMOPOULOS, 1998; 

SIMOPOULOS; SALEM JR., 1989). O século 21 deverá aumentar a base científica 

para desenvolvimento de produtos e deverá expandir a colaboração entre 

agricultura, nutrição e ciência médica. Este aumento ficará na depência da 

aproximação e envolvimento de nutricionistas, pesquisa dietética industrial  e 

desenvolvimento, para responder a um interesse crescente de consumo de 

alimentos com atributos saudáveis (BARCLAY et al., 1998; NETTLETON, 1991; 

SIMPOULOS; SALEM JR., 1992). 

Em humanos a síntese destes ácidos graxos a partir dos precursores de 

acido -linolênico por elongação e desaturação é muito limitada e ineficiente 

(KINSELLA, 1988) , sendo a  taxa de conversão de ALA de 0,5% a 10% para PUFAs 

n-3, considerada deficiente no homem (NETTLETON, 1991) e nas aves (HARGIS; 
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VAN ELSWYK, 1993; SCHREINER et al., 2004). O ácido linoléico é também 

encontrado em grande quantia na dieta diária, quando ele compete com o ácido -

linolênico pelas vias de desaturação e elongação, podendo afetar negativamente os 

níveis de síntese de EPA e DHA. Por causa desta limitação, muitos nutricionistas 

recomendam que a obtenção de EPA e DHA deve ser diretamente de fontes 

dietéticas (ABRIL; BARCLAY, 1998).

Por outro lado, Sim (1998) destacou que no mundo industrializado, 

produtos derivados de animais contribuem com mais de que 60% do total de 

lipídeos, 70% de gordura saturada e 100% de colesterol na dieta. A preferência de 

consumo por produtos de origem animal tem sido confirmada por estatísticas. O 

conhecimento deste fato pode ser usado como uma estratégica nacional importante 

na luta contra DCV, no desenho e modificação de produtos de origem animal, nos 

quais possa ser minimizado os riscos da dieta. Medidas aliadas ao estudo de 

epidemiologia e de intervenção clínica, têm demonstrado um decréscimo na 

mortalidade por DCC em povos consumindo relativamente quantias mínimas de 

PUFAs n-3 (0,5 g/dia) sobre um longo período de tempo. Um ovo grande fortificado 

pode fornecer 0,6 g de PUFAs n-3 e benefícios adicionais por sua relação 

balanceada entre PUFA/AGS e PUFA n-6/n-3. 

2.3.6.1        Dieta de Povos Nativos 

Os esquimós, por outro lado, consumiam dietas contendo foca, baleia e 

peixe, as quais são extremamente ricas em EPA e DHA. Isto contrastou com o baixo 
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conteúdo de PUFAs n-3 da típica dieta Dinamarquesa. Nos esquimós da 

Groenlândia, o conteúdo destes mesmos PUFAs n-3 no sangue foi alto 

(DYERBERG; BANG; HJORNE, 1975) e a tendência do sangue em formar trombo 

foi diminuída devido à presença dos PUFAs n-3 na constituição das plaquetas 

sangüíneas (DYEBERG; BANG, 1979).  

A mesma situação dos Esquimós prevalece nos dias atuais, a qual é 

retratada pelos estudos de Dewailly et al. (2001) em publicações científicas. Os 

nativos de Nunavik de Quebec, a despeito de alguma ocidentalização, até o 

presente, em parte consomem a dieta de seus antecessores, a qual é rica em peixe 

e mamíferos marinhos. A mortalidade por DCC nos nativos é 50% menor que na 

província de Quebec como um todo. O alto teor de EPA e DHA no organismo dos 

nativos reflete o consumo destes nutrientes de origem dos alimentos do mar.

No mesmo levantamento de pesquisa, Dewailly et al. (2001) 

encontraram os ácidos graxos da série n-3 nos fosfolipídeos do plasma de nativos 

de Nunavik (Canadá) e foram positivamente associados com a concentração de 

colesterol de HDL e inversamente associados com triacilglicerol no plasma e a taxa 

do total de colesterol de HDL. Estes nativos tinham altas concentrações de PUFAs 

n-3 (EPA + DHA) nos seus fosfolipídeos plasmáticos, proporcional à típica ingestão 

de produtos marinhos pelos Esquimós. Entretanto, a concentração total de colesterol 

e colesterol de LDL, era correlacionada positivamente com a concentração de 

PUFAs n-3. A dieta ótima deve ser alta em PUFAs n-3 e baixa em colesterol e 

ácidos graxos saturados. Desta forma, reduz ambas concentrações plasmáticas de 

triacilglicerol e LDL. 
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2.4   FONTES DE LIPÍDEOS  

Griminger (1986) observou que se uma galinha de postura é alimentada 

com uma dieta convencional sem acréscimo de gordura adicional, absorve pouco 

mais de que 3 g de gordura por dia. Desde que uma gema de ovo de tamanho 

médio contenha aproximadamente 6 gramas de gordura, uma parte da gordura da 

gema de uma galinha de postura de um ovo por dia deve ser sintetizada a partir de 

constituintes não lipídicos. Da mesma maneira, existe a demanda energética da ave 

em relação à outras energias, a exemplo da energia de mantença e crescimento, 

que neste caso também serão sintetizadas a partir de componentes não lipídicos. 

Sob estas circunstâncias, carboidratos e, em menor grau, proteínas, servem como 

fonte de substrato para lipogênese. Assim, a absorção de gorduras do trato intestinal 

e a síntese de gorduras a partir de compostos não lipídicos de duas fontes distintas 

devem ser utilizadas para reserva (depósito), função orgânica e ovo. 

Muitas pesquisas tem direcionado estudos sobre os óleos marinhos 

como fonte de ácidos graxos da série n-3 para enriquecimento de gema de ovos 

(ADAMS et al., 1989; HARGIS; VAN ELSWYK, 1993; HARGIS, P. S.; VAN ELSWYK, 

HARGIS, B. M., 1991). Um ponto desfavorável sempre questionado sobre óleos 

marinhos como um ingrediente alimentar, é que  caracteristicamente os PUFAs n-3, 

EPA e DHA são especialmente susceptíveis à peroxidação. Embora lipídeos 

transferidos à gema dos ovos tenham demonstrado serem razoavelmente 

resistentes a peroxidação, algumas investigações têm indicado que o uso de óleos 

marinhos no enriquecimento da gema com PUFAs n-3 resulta na deposição de 

TBARS em lipídeos da gema fresca (MARSHALL; SAMS; VAN ELSWYK, 1994).
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Freqüentemente, semente de linhaça e óleo de peixe têm sido usados 

como fontes ricas de PUFAs ômega-3 viáveis para formulação de dieta na indústria 

avícola. A alimentação com semente integral de linhaça tem sido teorizada no 

fornecimento de vantajosa estabilidade oxidativa quando acrescida à dieta de aves 

para enriquecer com PUFAs ômega-3 (AYMOND; VAN ELSWYK, 1995). Não é 

surpresa que óleos marinhos iguais ao óleo de savelha possuam um perfil de ácidos 

graxos semelhante ao peixe integral. Entretanto, o processamento e aumento da 

área de superfície do óleo fazem esta fonte ser susceptível à deterioração oxidativa. 

A incorporação de PUFAs n-3 dentro do ovo tem se tornado uma 

estratégica bem sucedida para alterar a relação n-6:n-3 para o valor desejado. 

Fontes de PUFAs n-3 iguais ao óleo de peixe (GONZALES-ESQUERRA; LEESON, 

2000a; OH et al., 1991), farinha de peixe (NASH; HAMILTON; HULAN, 1995; NASH 

et al., 1996), alga marinha (HERBER; VAN ELSWYK, 1996), sementes de plantas 

oleaginosas (AYREZA; COATES, 1999, 2001; SCHEIDELER; FRONING, 1996), ou 

uma das muitas combinações acima (BAUCELLS et al., 2000) podem ser usadas 

como suplementos de galinhas poedeiras. Entretanto, a suplementação com farinha 

de peixe ou óleo de peixe pode exercer influência negativa nas propriedades 

sensoriais do ovo (NASH et al., 1996), enquanto por outro lado, a suplementação 

com semente de planta oleaginosa resulta em concentração muito baixa de PUFA n-

3 no ovo (AYERZA; COATES, 2001; SCHEIDELER; FRONING, 1996). 

Alimentos tipicamente considerados como os maiores contribuintes de 

PUFA n-3 na dieta, incluem peixe e outros variedades de alimentos marinhos. 

Outras fontes dietéticas comuns de PUFA n-3 incluem frangos, ovos, óleo de canola, 

óleo de soja, óleo de semente de linhaça e óleo de semente de cânhamo. O 

aumento do consumo de PUFA n-3 requer identificação de fontes de alimentos que 
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o público em geral possa consumir em quantias de ingestão recomendadas na dieta. 

Ovos são uma fonte potencial de PUFAs n-3, face a serem enriquecidos facilmente 

com ácidos graxos da série n-3 por modificação da dieta da galinha poedeira. O 

consumo per capita de ovos no Estados Unidos em 1996 foi de 238 (USDA, 1999), o 

qual foi aproximadamente 5 ovos por pessoa por semana (SCHEIDELER; LEWIS, 

1997).

2.5 INFLUÊNCIA DA INGESTÃO DE PUFAs n-3 DE FONTES MARINHA E/   
  OU OUTRAS FONTES E SEUS EFEITOS BENÉFICOS À SAÚDE

     HUMANA E ANIMAL 

2.5.1 Ovos e saúde humana

O princípio de Hippocrates (480 A.C): “Deixe o alimento ser seu 

remédio”,  evocado no trabalhos de Simopoulos (2000), traduz a importância dos 

chamados alimentos nutracêuticos ou funcionais quando esta autora referiu-se a 

busca e o retorno a fontes naturais de alimentos ricos em PUFAs ômega-3. Dentro 

deste contexto é  notável o valor nutritivo de ovos de galinhas doméstica como fonte 

global de energia e suprimento de macro e micronutrientes. A indústria tenta 

adequar-se à visão do consumidor para encontrar alternativas em relação ao 

problema do excesso de gordura que representa o ovo, buscando estratégicas para 

manipular a proporção de lipídeos em seu conteúdo (NOBLE, 1987). 
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O crescente interesse no papel da dieta de gordura no desenvolvimento 

de doenças crônicas, tem estimulado debates a respeito do potencial benéfico da 

modificação da composição de ácidos graxos de produtos de origem animal. O uso 

de várias fontes dietéticas especificamente concentradas e ricas em determinados 

ácidos graxos da família n-3 e n-6 na alimentação animal visando  enriquecer 

produtos com PUFAs n-3 e n-6, tem sido alvo central das pesquisas com lipídeos, 

pela comunidade científica preocupada em delinear produtos enriquecidos e 

equilibrados em ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados n-3 e 

n-6 (VAN ELSWYK, 1993). 

2.5.2 Lipídeos do Ovo e a Dieta Moderna 

A variabilidade na composição dos ovos de galinha devido à composição 

da dieta alimentar da poedeira é observada para vários nutrientes: conteúdo de 

vitaminas lipossolúveis A, D e E,  carotenóides, vitaminas hidrossolúveis: vitamina 

B12, ácido fólico, ácido pantatênico, podem variar de acordo com os níveis na dieta. 

A composição em ácidos graxos pode ser modificada em função da composição 

química da gordura da dieta. Apesar da possibilidade do uso de sofisticados 

métodos de análise na pesquisa moderna, a melhor  evidência  associada às 

análises para confirmar a qualidade dos nutrientes, está na observação das 

características físicas e saúde do pintinho recém-nascido do ovo de determinada 

galinha (NABER, 1979). É obvio que o ovo fertilizado contém todos os constituintes 

necessários para o rápido desenvolvimento e crescimento do embrião de pinto num 
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período de 21 dias. Como alimento humano, o ovo é deficiente em cálcio. Existe 

também a deficiência de ácido ascórbico e niacina os quais são sintetizados pelo 

próprio embrião. O ovo é considerado como um alimento de alta qualidade, 

particularmente se considerado o valor biológico de seus constituintes protéicos e 

pela possibilidade de ser enriquecido com PUFAs (COTTERILL; MARION; NABER, 

1977). São consideráveis também, as práticas de manipulação da composição da 

dieta para proteínas, lipídeos, carboidratos, pigmentos e minerais visando enriquecer 

a composição química favoravelmente a nutrição humana, citada por Romanoff e 

Romanoff (1949).

Nos últimos 20 anos, a literatura sobre nutrição em todos os níveis tem 

abordado com argumentos em relação ao papel da dieta de gordura como fator no 

aumento da incidência de doenças cardiovasculares (DCV). A opinião geral é que a  

incidência de DCV poderá ser reduzida e a saúde do consumidor melhorada com a 

diminuição no total de gordura ingerida. O maior benefício será conseguido com a 

redução do consumo de colesterol acompanhada pela mudança na ingestão 

dietética de ácidos graxos, diminuindo ácidos graxos saturados em favor do aumento 

do nível dos poliinsaturados, e em especial os PUFAs de cadeia longa. Sendo o 

colesterol derivado somente de produtos de origem animal e o total de incidentes de 

DCV ligado ao consumo de gordura animal, constitui-se à base de uma contínua 

controvérsia, a qual confina-se quase exclusivamente na discussão a respeito da 

gordura animal. Por causa dos altos níveis de gordura do ovo, sua inclusão na 

controvérsia é inevitável. Entretanto, os resultados de análise da composição 

estrutural de gordura do ovo passam por um veredicto da aceitação pela existência 

da boa gordura, somando-se ao fato de que o ovo na nossa dieta é indispensável 

em virtude de seus componentes, por avaliação da relação entre ingestão dietética 
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de gordura e saúde. Em geral na galinha de postura, a hipocolesterolemia é 

resultante de efeito fisiológico hormonal exercido pelo ovário sobre o fígado, 

atendendo à partição de nutrientes face a demanda reprodutiva para a formação da 

gema, sendo que o ovo compreende a maior via para excreção do colesterol 

(NOBLE; COCCHI; TURCHETTO, 1990; NOBLE; COUCH, 1990). A relação 

estabelecida entre as faces da produção do ovo e consumo é um problema 

particular baseado na interpretação moderna do papel da gordura do ovo na dieta 

humana. A eminência do ovo como parte da nossa dieta diária não tem sido 

conquistada facilmente. Para que seja fortalecida a imagem do ovo frente a 

consciência do consumidor, torna-se relevante a promoção de enriquecimento do 

ovo com a adição de ácidos graxos especiais aumentando-se o teor de PUFAs n-3, 

servindo-se a percepção de necessidades de consumidores em alimentos com 

propriedades funcionais, e ou nutracêuticos desejáveis. 

Um ovo grande pode suprir aproximadamente 600 mg de ácidos graxos 

poliinsaturados n-3 (balanceado com DHA, DPA e EPA) equivalendo a 

aproximadamente à porção servida de 100 g de peixe. Um exame de consumo 

indica o interesse público em PUFAs n-3, sendo favorável o enriquecendo de ovos 

para uma dieta alternativa ao peixe (MARSHALL et al., 1994). 

2.5.3 Efeitos Biológicos de Ácidos Graxos n-6 e n-3 em Humanos

O ácido linoléico e -linolênico e seus derivados de cadeia longa são 

importantes componentes da membrana celular de células de animal e de planta. 
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Quando humanos ingerem peixe e óleo de peixe, os ácidos graxos EPA e DHA  

parcialmente substituem o ácido araquidônico na membrana celular de plaquetas, 

eritrócitos, neutrófilos, monócitos e células hepática (SIMOPOULOS, 1991). Da 

mesma maneira, ingestão de peixe e óleo de peixe resulta: 1- decréscimo da 

produção de prostaglandina E2; 2- decréscimo na produção de tromboxano A2,

potente agregador de plaquetas e vasoconstrictor; 3- decresce a formação de 

leucotrienos B4, um indutor de inflamação e poderoso indutor de quimiotaxia 

leucocitária e aderência; 4- aumenta a concentração de tromboxano A3, um fraco 

agregador de plaquetas e vasoconstrictor; 5- aumenta a concentração de 

prostaciclina PGI3, levando para um aumento global no total de prostaciclina por 

aumento de PGI3 sem decrescer PGI2 (ambos PGI2 e PGI3 são vasodilatadores 

ativos e inibidores da agregação de plaquetas; 6-aumenta a concentração de 

leucotrienos B5, um agente indutor fraco de inflamação e quimiotaxia (LEWIS; 

SEBURG; FLANAGAN, 2000; SIMOPOULOS, 2002).

Devido ao aumento da quantia de PUFAs n-6 na dieta ocidental, os 

produtos metabólicos dos eicosanóides a partir do ácido araquidônico, 

especialmente prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos e lipoxinas são formados 

em grandes quantias comparados aos produtos derivados dos PUFAs n-3, 

especialmente EPA. Os eicosanóides derivados do ácido araquidônico são ativos 

biologicamente em pequenas quantias, e se eles são formados em grandes quantias 

contribuem para: a formação de trombos e ateromas; o desenvolvimento de alergia e 

doenças inflamatórias, particularmente em populações susceptíveis e proliferação 

celular. Assim, a dieta rica em PUFAs n-6 desloca o estado fisiológico para o lado 

protrombótico e proagregatório, o qual aumenta a viscosidade do sangue, a 

vasoconstricção e decresce o tempo de coagulação (LEAF; KANG, 1998). Os efeitos 
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anti-trombóticos, hipolipidêmico e antiinflamatórios dos PUFAs n-3 têm sido 

estudados extensivamente em modelos animais, em culturas de tecidos e em células 

(WATKINS, 1991). Como esperado, os primeiros estudos focaram os mecanismos 

que envolvem metabólitos eicosanóides. Mais recentemente, entretanto, os efeitos 

de ácidos graxos sobre a expressão gênica tem sido investigado, seu foco de 

interesse tem levado a estudos moleculares. Estudos prévios tem mostrado que 

ácidos graxos se liberam das membranas de fosfolipídeos por fosfolipases celulares 

ou fazem-se viáveis para a célula a partir da dieta, em ambiente extracelular, sendo 

importantes moléculas sinalizadoras a nível  celular. Eles podem atuar na 

transdução de sinais como 2º mensageiro ou substituto do clássico 2º mensageiro 

do fosfolipídeo inositol e monofosfato de adenosina cíclico (WATKINS, 1998; 

WATKINS et al., 1997; WATKINS et al., 2001; WATKINS; LI; SEIFERT, 2001). Tem 

sido mostrado que rapidamente ácidos graxos diretamente alteram a transcrição dos 

genes específicos.

Recentes pesquisas têm sido também direcionadas para o uso de dietas 

de PUFAs n-3 no sentido de manipular a composição de ácidos graxos nos produtos 

derivados de animais como o objetivo de reduzir a incidência de doença cardíaca 

coronariana em humanos (LEAF, 1994). Fontes de PUFAs n-3 incluem a gordura de 

peixes, ricos em EPA e DHA, e uma pequena variedade de plantas e sementes 

oleaginosas, ricas em ácido -linolênico. Os metabólitos derivados do EPA e DHA, a 

prostaglandina e troboxano são considerados compostos com potentes efeitos anti-

trombóticos, contribuindo para diminuir a resposta inflamatória, agregação de 

plaquetas e subseqüente formação de placa ateroesclerótica (CONNOR, 2000; 

NEURINGHER; ANDERSON; CONNOR, 1988). O ácido -linolênico é convertido a 

EPA e DHA em humanos, através de uma série de reações de elongação e 
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desaturação, mas somente em quantia insuficiente para determinar efeitos 

biológicos potentes. A eficácia do ácido -linolênico em aumentar os níveis teciduais 

de EPA é reduzida por competição com dieta de ácido linoléico, um ômega-6, por 

enzimas de desaturação (NETTLETON, 1991, 1995). Entretanto, fontes de alimentos 

ricas nos ácidos pré-formados, EPA e DHA são muito benéficas na redução do risco 

de doenças cardiovasculares, no crescimento e desenvolvimento, na formação e 

desenvolvimento do cérebro e retina e durante todo o ciclo de vida. 

2.5.3.1        PUFAs n-3 e Doença Cardíaca Coronariana (DCC) 

Lewis, Seburg e Flanagan (2000) consideraram que os PUFAs n-3 têm 

efeito antiarritmico sobre o funcionamento ventricular e a isquemia maligna do 

coração. A ingestão de 5,5 gramas de PUFAs n-3 por mês foi associada com 50% 

na redução do risco de DCC quando comparada com a dieta sem nenhuma adição 

de PUFA n-3. DHA e EPA de origem de alimentação contendo peixe ou óleo de 

peixe têm efeito comprovado na prevenção de doença cardíaca coronariana (DCC) 

por ateroesclerose, relativa a fraqueza da parede da artéria ou trombose, relativa a 

formação de coagulo que oclue a artéria causando ataque cardíaco. Estudos 

mostraram que a suplementação com óleo de peixe tem acentuado efeito neste 

processo, nominalmente por atuar na modificação da composição de lipoproteínas 

sangüíneas, agregação plaquetária e parâmetros circulatórios. O consumo de 0,3 a 

1,0 grama de PUFAs n-3 de cadeia longa por dia previne a DCC. Bang, Dyerberg e 

Hjoorne (1976) citaram que alguns povos tem hábitos naturais de consumo de 100 g 
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de peixe por dia, como os japoneses, ou 400 g dia , como os esquimós da 

Groenlândia. Burr et al. (1989) reportaram que o consumo moderado de peixe, entre 

duas a três porções, previnem o aparecimento de DCC.  

Esquimós da Groenlândia com dieta predominante de alimentos do mar 

são bem conhecidos por apresentarem baixos índices de doenças isquêmicas do 

coração e outras doenças trombóticas e, em particular,  tem sido estabelecido que 

os esquimós tem tempo de sangramento significativamente mais longo que 

europeus ocidentais devido ao decréscimo de agregação de plaquetas 

(DYERBERG; BANG; AAGAARD, 1980). Desta maneira, fica evidente que a função 

plaquetária é influenciada por níveis de trombaxano A2 (TXA2) e prostaglandina I2

(PGI2), ambos os quais são produzidos a partir do ácido araquidônico, o mais 

importante PUFA n-6 em mamíferos. Resumidamente, Connor (2001) apresentou as 

principais ações dos PUFAs n-3 de cadeia longa na prevenção do DCC e morte 

súbita por infarto, as quais são: 1- previnem arritmias cardíacas (taquicardia 

ventricular e fibrilação); 2- atua como agente anti-trombótico; 3- inibe o crescimento 

de placas de ateromas; 3- atua como agente antiinflamatório (inibe a síntese de 

citoquinas e mitogenos); 4- estimula os derivados endoteliais do óxido nítrico; 5- 

baixa as concentrações plasmáticas de triacilgliceróis e colesterol de VLDL e 

aumenta a concentração plasmática de colesterol de HDL. 
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2.5.3.2 PUFAs e Doenças Inflamatórias 

De acordo com Connor (2001) EPA e DHA previnem o aparecimento dos 

sintomas de varias doenças, incluindo psoríase, câncer prostático e  mamário, 

devido ao efeito na redução de certas prostaglandinas e tromboxano. A 

suplementação de PUFAs n-3 tem mostrado efeitos benéficos na artrite reumatóide, 

lúpus eritrematoso e esclerose múltipla e está associada com redução na formação 

de vários eicosanóides  pro-inflamatórios. Pesquisas tem revelado a possibilidade de 

substituição de drogas antiinflamatórias esteróidais, parcialmente por PUFAs n-3. 

2.5.3.3        PUFAs n-3 e Desenvolvimento Neonatal 

Neuringer, Anderson e Connor (1988) comprovaram que o cérebro e a 

retina têm alta concentração de DHA nos fosfolipídeos da membrana celular.  A 

membrana sináptica de cones tem altíssimo nível de DHA. Evidências de estudo 

com animais  sugerem que a função da retina é prejudicada se houver falha na 

acumulação de DHA durante o desenvolvimento. Lucas et al. (1992) estudaram a 

relação entre o qüociente de inteligência (Q.I) em humanos e a presença de PUFAs 

n-3 na dieta. Quando crianças eram alimentadas com leite de mães, as quais tinham 

alimentação rica em fontes precursores de PUFAs n-3 ou DHA, aos 7-8 anos 

apresentavam 8 pontos de Q.I a maior (P<0,0001) que as crianças de mães com 
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alimentação pobre em DHA. O DHA também influenciou o peso ao nascer e o tempo 

de duração da gestação. 

2.5.4 Efeitos Biológicos dos Ácidos Graxos Poliinsaturados Ômega-6 e          
      Ômega-3 (PUFAs n-6 e n-3) em Animais

Considerando a importância dos PUFAs n-3 no desenvolvimento do 

sistema nervoso central, Cherian e Sim (1992, 1993) realizaram estudos para 

comparar a magnitude da mudança na composição de ácidos graxos da 

fosfatidiletanolamina (PE) e fosfatidilcolina (PC) das frações dos tecidos do cérebro e 

fígado de pintos recém-nascidos de ovos enriquecidos com PUFAs n-3, n-6, ou n-9. 

Utilizando galinhas poedeiras da linhagem Single Comb Leghorn alimentadas com 

dieta contendo 18% de semente de girassol (SGAO, alto teor de ácido graxo oléico), 

15% de semente de linhaça (SL), 21% de semente de girassol (SGAL, alto teor de 

ácido graxo linoléico) e composição percentual de ácidos graxos n-3 iguais a 1,2%; 

45,8%; e 1,4%, respectivamente. Nas dietas com SGAO, SL e SGAL ovos 

apresentaram a seguinte composição em mg/g gema do total PUFAs n-3 na dieta, 

tecidos dos pintos e percentagem de incorporação nos pintos, respectivamente: 

dieta SGAO: 54,0; 26,7, 57,2; 528. Dieta SL: 528,4; 141,2; 26,7. Dieta SGAL: 39,3; 

20,5; 52,2. Nas dietas SGAO, SL e SGAL os ovos apresentaram composição 

percentual total de ácidos graxos n-3 nos triacilgliceróis: 0,5%, 9,2% e 0,8%, 

respectivamente. Na fosfatidilcolina: 2,1%, 6,8% e 1,3%, respectivamente. Na 

fosfatidiletanolamina: 5,6%, 15,2% e 2,8%, respectivamente. Os percentuais de 

ácidos graxos do cérebro de pintos eclodidos destes ovos evidenciaram nas dietas 
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com alto teor de acido oléico, linolênico e linoléico os seguintes teores totais de 

PUFAs n-3 prevalecendo o DHA: 13,5%, 20,7% e 11,7%, respectivamente, tendo 

sido o teor de DHA evidentemente maior que o encontrado em pintos provenientes 

das duas outras dietas contendo semente de girassol. Os maiores percentuais de 

PUFAs n-3 da fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina com 8,8% e 41,3%, 

respectivamente, foram observados nos ovos provenientes da dieta contendo 

semente de linhaça. Os autores acima concluíram que pela análise dos 

remanescentes do saco gema houve absorção preferencial de PUFAs n-3 de 22 

carbonos (EPA e DHA) da fração de fosfolipídeos da fosfatidiletanolamina e 

fosfatidilcolina  para desenvolvimento do pinto. 

2.6 FONTES MARINHAS DE MICROALGAS 

2.6.1    Importância e Vantagens da Produção de Microalga Marinha como
    Fonte de Ácidos Graxos Poliinsaturados n-3 (PUFAs n-3)

Algumas fontes vegetais de ácido graxo -linolênico encontrado na 

semente de linhaça, semente canola e outros óleos vegetais,  dos quais derivam por 

desaturação e elongação, EPA e DHA, tem uma limitada conversão em animais e 

humanos (NETTLETON, 1991). O óleo de peixe tem sérios problemas de 

estabilidade quando adicionado à alimentação animal devido a grande área de 

exposição a oxidação,  podendo causar problemas de odor e sabor na carne e ovos. 

Reconhecendo estes problemas e o fato que microalgas marinha e microorganismos 
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semelhantes a algas, leveduras marinhas, são os produtores primários de EPA e 

DHA no ambiente marinho, Barclay, Meager e Abril, (1994) desenvolveram a 

produção de concentrado de DHA de fonte de microalga marinha (MA) a partir do 

processo de biofermentação industrial.  Esta MA é uma célula microbiana com fonte 

concentrada destes ácidos graxos para uso na indústria de alimentos. Através de um 

programa intensivo de seleção de linhagem com potencial de enriquecimento para 

produção de PUFAs n-3, linhagens de Thraustochytrids foram isoladas e 

identificadas como organismos produtores potenciais de DHA. Thraustochytrids  são

microorganismos marinhos unicelulares semelhantes à alga. Assim futuras 

pesquisas sobre o microorganismo Thraustochytrids são necessárias para o 

desenvolvimento de um sistema de biofermentação, que requeira uma quantia 

mínima de cloro para o processo de produção, podendo ser conduzido com um 

custo baixo em fermentadores de aço inox de maneira convencional (ABRIL; 

BARCLAY, 1998). 

Peixes obtêm DHA de fontes de alimentos que consomem pequenos 

peixes e camarões, os quais são enriquecidos com DHA de microalga que 

consomem. A  produção de DHA de MA através de processo de fermentação em 

grande escala comercial usando microorganismos alga-semelhante, Schizochytrium 

sp foi descrita por Abril, Barclay e Abril (2000) e Barclay e Zeller (2002). Nestes 

trabalhos, os autores focalizaram o uso do produto de MA em uma forma de material 

desidratado (DHA Gold) que pode ser adicionado diretamente à ração de aves.

Herber-Mcneil e Van Elswyk (1998) referiram-se aos recentes avanços 

na produção heterotrófica de microalga marinha enriquecida em DHA, viabilizando o 

fornecimento de opção atrativa para suplementação da dieta de aves (BARCLAY; 

MEAGER; ABRIL, 1994). Microalgas marinha são fontes originais de PUFAs n-3 na 
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dieta de peixes e entretanto representam a fonte mais direta destes saudáveis 

ácidos graxos. De fato, segundo Herber e Van Elswyk (1996), alimentando galinhas 

poedeiras com um mínimo de 2,4% de MA na dieta resultou na produção de ovos 

com mais PUFAs  n-3 que uma porção de peixe servida nas refeições.

2.6.2 Produção Heterotrófica de Microalga Marinha (MA)

Segundo Barclay, Meager e Abril (1994), o interesse sobre algas nos 

anos 60 era focado na produção de pigmentos. A produção heterotrófica de 

microalgas marinha (MA) despertou o interesse comercial para produção tecnológica 

somente nos anos 80. Recentes desenvolvimentos científicos indicaram a 

importância nutricional e farmacêutica de PUFAs n-3 na dieta humana, e tem 

estimulado o interesse nestas microalgas como fonte destes compostos vitais, por 

serem as MA, os produtores primários destes ácidos graxos na cadeia alimentar. 

Produção farmacêutica e de alimentos tem preferência pelas MA para adição 

suplementar como fonte de PUFAs n-3, devido ao grau de controle de processo de 

produção de MA e pela esterilidade obtida através do processo de fermentação, 

quando comparado ao processo de produção fotossintético autotrófico de algas. Os 

resultados da MA, baseada no sistema de produção heterotrófico (ou seja, na 

ausência de luz solar), evidenciaram a produção de PUFAs n-3 de magnitude 2 a 3 

vezes maiores que o sistema autotrófico. A capacidade de produção de PUFAs n-3 

da microalga é de 1 a 2 vezes maior quando comparada ao processo de 

fermentação de bactéria ou fungo. 
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2.6.3 Desenvolvimento de Tecnologia de Produção de Microalgas 

Na década de 80, segundo Barclay, Meager e Abril (1994), a produção 

foi baseada na cultura de linhagens de microalgas fotossintéticas em tanques 

abertos, mas não foi bem sucedida devido a de contaminantes. A produção 

heterotrófica de microalga tem muitas vantagens sobre a produção fotossintética: 1- 

alto grau de controle do processo e reprodução consistente; 2- baixo custo; 3- alta 

densidade de células ricas em DHA. O processo utilizado baseou-se em modelos de 

tanques de fermentação semelhante à infra-estrutura  das fermentações de 

leveduras. A produção da biomassa com características de crescimento 

heterotrófica, produção de alto teor de PUFA n-3, e crescimento em baixa salinidade 

(BARCLAY; MEAGER; ABRIL, 1994). 

Através de um processo de seleção chegou-se a um grupo semelhante à 

levedura, os eucarióticos marinhos “Thraustochytrium sp” do qual se originaram o 

Schizochytrium sp especializada em produzir PUFA n-3. Utilizando cultura de 

densidade de 40 g de açúcar/litro de solução produziu-se 20 g de matéria seca/litro 

de cultura a cada período de 48 horas. Isto equivale a 1 g de PUFA n-3/litro de 

cultura. A biomassa da linhagem de Nitzschia alba, outra variedade de microalga 

com características produtivas de PUFAs n-3, produziu uma densidade de células de 

45 a 48 g/litro em 64 horas, com 50% de matéria seca e 4% a 5 % de EPA no óleo. 

Os produtores primários destes ácidos graxos podem ser as algas, bactérias e 

fungos que formam a base trófica da pirâmide, os quais constituem uma grande 

ligação com os organismos aquáticos da cadeia alimentar. 
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Na análise de eletromicroscópia da parede celular do Schizochytrium sp

evidenciam-se cristais de triacilgliceróis dentro de corpúsculos de óleo inclusos na 

célula da microalga (ASHFORD et al., 2000). 

2.6.4   Perfil de Ácidos Graxos da Microalga Marinha

A produção de microorganismos semelhantes à alga, Schizochytrium sp,

foi produzido via fermentação (BARCLAY; MEAGER; ABRIL, 1994). As células 

colhidas foram secadas em tambor e empacotadas em sacos para uso como 

ingredientes em ração de aves. A composição de ácidos graxos da alga desidratada 

foi de: 17% de mirístico, 32,2% de palmítico, 7,8% de palmitoléico, 1,1% de 

esteárico, 4,8% de oléico, 0,4% de dihomo- -linolênico (C20:3 n-6), 0,7% de EPA, 8,4% 

de DPA (C22:5 n-6), 27,6% de DHA. A matéria seca continha de 10 a 20% de DHA. Em 

outro estudo, Barclay et al. (1998) reportaram a seguinte composição (%) e o 

respectivo desvio padrão da média para 0% de peso seco: umidade: 4,9 ± 0,7; 

proteína: 25,3 ± 3,8; fibra bruta: 3,6 ± 0,7; cinza: 13,0 ± 2,0; gordura total: 48,3 ± 4,5; 

carboidrato: 4,9 ± 2,8; e a seguinte composição (%) de ácidos graxos: mirístico 

(C14:0): 13,1; palmítico (C16:0): 29,40; palmitoléico (C16:1): 11,70; esteárico (C18:0): 1,1; 

oléico (C18:1 n-9): 1,1; linoléico (C18:2 n-6): 1,9; -linolênico: 2,7; dihomo- -linolênico 

(C20:3 n-6): 0,8; DPA (C22:5 n-6): 12,0; e DHA: 25,3. 

Barclay e Zeller (2002) e Zeller, Barclay e Abril (2001) afirmaram que 

microorganismos do gênero Schizochytrium sp, um membro do reino Chromista,

foram originalmente classificados como fungos devido a sua natureza heterotrófica. 
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Schizochytrium sp é um thraustochytrid encontrado no habitat do universo marinho. 

Sua história taxonômica e a presente colocação como boa alga, tem sido provada 

pelos cultivos de laboratório e testes em animais aquáticos: crustáceos, moluscos 

bivalvos, camarões, pequenos peixes e artemia.  

Sargent e Henderson (1995) descrevem que a composição de ácidos 

graxos do total de lipídeos no laboratório de crescimento de algas e fitoplanctons 

marinho de acordo com as espécies, apresentam os seguintes níveis percentuais de 

ácidos EPA e DHA: 13,8% e 1,7% na Skeletonema costatum; 11,2% e 33,9% na  

Gonyaulax catenella; 6,5% e 13,2% na Phaeocystis pouchetti, respectivamente. As 5 

espécies de levedura marinha thraustochytrids tem percentuais variáveis de 10% a 

36% de DHA. As leveduras marinhas das espécies Thraustochytrium e 

Schizochytrium são promissoras fontes de produção de EPA, DPA e DHA para 

aplicação na indústria de suplementos alimentares (BARCLAY; MEAGER; ABRIL, 

1994). A biomassa de microalga Schizochytrium sp pode crescer via processo de 

fermentação heterotrófica de cultura pura. De acordo com Zeller, Barclay e Abril 

(2001), a fermentação é precedida de resfriamento da cultura e a seguir é inoculada 

em tanques com agitação constante. O meio de crescimento e fermentação consiste 

de uma fonte de carbono, fonte de nitrogênio, volume de nutrientes contendo sódio, 

fósforo, vitaminas e minerais. A concentração de açúcar foi monitorada durante o 

curso da fermentação e a  cultura foi recuperada a partir da depleção do açúcar. Um 

antioxidante foi adicionado para prevenir a oxidação das células e promover a 

estabilidade do produto final seco. A biomassa resultante foi colhida e centrifugada 

para separar as células e promover a desidratação e embalagem em frascos cor 

âmbar. A composição do produto de microalga obtida foi de: 66% de gordura, 20% 

de proteína, 4% de cinza, 4% de carboidrato, 3% de umidade, 2% de fibra bruta e 
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21% de DHA na matéria seca. O óleo bruto apresentou 41,2 % de DHA, 11,65% de 

DHA na forma de lipídeos polares e 41,7% de DHA na forma de triacilgliceróis.

Algas e zooplancton marinho são fontes ricas de PUFAs ômega-3. As 

algas são os maiores produtores primários de ômega-3 e as únicas que podem 

sintetizar diretamente EPA e DHA. Entretanto, as maiores concentrações (5 a 10% 

da matéria seca) encontradas em microalgas de águas marinhas frias apresentam 

diferenças variáveis. Nos últimos anos foram selecionadas espécies com alta 

velocidade reprodutiva e com elevados conteúdos de EPA ou DHA, potencializados 

ainda mais por seu cultivo em tanques de fermentação com determinados substratos 

e condições físico-químicas (SARGENT; HENDERSON, 1995). Este tipo de 

biofermentação é explorado em escala comercial. Através de um processo 

patenteado de extrusão e encapsulamento das algas, obtêm-se um produto com 

baixo teor de umidade (3,5%) e 10% de DHA. Trata-se, portanto, de um aditivo 

padronizado e de fácil incorporação, sendo recomendada a sua inclusão a 1,5% 

para conseguir 120 a 150 mg de DHA por ovo (BRIZ, 1997).

2.6.5 Experimentação e Bioviabilidade da Microalga Marinha
Schizochytrium sp

Abril e Barclay (1998) alimentaram galinhas poedeiras com alga 

Schizochytrium sp em níveis de 165 mg DHA/galinha/dia. As aves apresentaram 

índice de produção de ovos de 82% e concentração média na gema de 150 mg 

DHA/ovo. Corrigindo para um esperado de aproximadamente 20 mg de contribuição 

de DHA de origem de 2,5% de semente de linhaça na dieta das galinhas poedeiras,  
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a eficiência de conversão do DHA na matéria da alga e quantia transferida ao ovo, a 

média foi de 55% a 65% de aproveitamento. 

2.6.6          Outros Estudos de Alimentação 

A composição de ácidos graxos de cadeia longa de uma variedade de 

animais alimentados com Schizochytrium sp são resumidas abaixo. Uma significativa 

quantia de retroconversão de DHA para os ácidos graxos EPA e DPA (C22:5 n-3)

realmente ocorreu em diferentes animais. Os camarões do gênero Artemia sp

apresentaram retroconversão muito rápida do DHA para EPA. Depois de 24 h de 

alimentação, o total de ácidos graxos da Artemia sp foram mais que 3 partes de EPA 

para cada parte de DHA.

O músculo traseiro do bovino alimentado com Schizochytrium sp

apresentou enriquecimento de DHA e EPA e um pequeno aumento correspondente 

ao DPA (C22:5  n-3). Em contraste, o músculo do membro dianteiro do suíno 

alimentado com Schizochytrium sp apresentou aumento em DHA e DPA n-3 e 

pequeno aumento em EPA. Barclay et al. (1998) apresentaram os seguintes 

resultados de enriquecimento, resultantes de pesquisas: 

O leite de bovinos alimentados com Schizochytrium sp apresentou 

enriquecimento com DHA, sendo que EPA e DPA (n-3) compreenderam 

aproximadamente 40% do perfil total de PUFAs n-3.

O conteúdo de EPA e DHA em mg/grama do camarão do gênero 

Artemia alimentados com Schizochytrium sp foram de 5,2 e 2,7, respectivamente.
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O conteúdo de EPA, DPA e DHA em mg/100 gramas do músculo 

dianteiro do suíno alimentados com Schizochytrium sp  foi de 3,7; 23,3; e 51,0, 

respectivamente.

O conteúdo de EPA, DPA e DHA em mg/100 gramas do músculo 

traseiro do bovino alimentados com Schizochytrium sp foi de 15,0; 5,0; e 17,5, 

respectivamente.

O conteúdo de EPA, DPA e DHA em mg/28,35 gramas do leite bovino 

alimentados com Schizochytrium sp  foi de 1,2; 2,5 e 6,0, respectivamente.

Zeller  et al. (2001) estudaram a resposta tecidual de ratos e suínos em 

reposta a dieta incorporada de EPA, DPA e DHA de origem de microalga marinha 

(MA) Schizochytrium sp. Os autores acima não observaram diferença histológica nos 

tecidos de animais submetidos a dieta dos tratamentos contendo MA comparados ao 

grupo controle.

2.6.7 Fontes de Óleo de Peixe 

Os teores de PUFAs n-3 são muito variáveis segundo a espécie de 

origem, estado fisiológico do peixe e época de pesca. As espécies de maior  

interesse são as pescadas provenientes de águas frias, pois alimentam-se de 

fitoplancton e zooplancton ricos em PUFAs n-3. Particularmente o atum, bonito, 

savelha, cavala, anchova apresentam máximo EPA e sardinhas apresentam máximo 

DHA. O óleo de trutas alimentadas com copépodos pode chegar a 19% de DHA. 

Segundo Sargent e Henderson (1995), alguns peixes são fonte rica no total de 
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PUFAs n-3, EPA, DPA, DHA, mostrando a seguinte composição (%) do total de 

ácidos graxos: Cavala: 29,9%;  11,7%; 3,2%; 13,3%. Savelha: 25,7%, 13,5%; 2,1%; 

9,1%. Sardinha: 21,0%; 11,0%; 3,0%; 13,0%, e Anchova: 31,0%, 17,0%, 2,0%, 

9,0%, respectivamente. 

Utilizando apenas óleos de peixe é possível enriquecer o ovo com EPA 

de forma significativa, ainda que o DHA se incorpore em maior quantidade. O 

emprego do óleo de peixe tem algumas limitações, pois implica em maior risco de 

oxidação e quando usado em quantidades maiores pode resultar em um ovo com 

sabor desagradável a peixe. Outro problema é a necessidade de doses maiores de 

antioxidante que também pode afetar as características sensoriais do ovo 

(CHERIAN; WOLFE; SIM, 1996a, 1996b; VAN ELSWYK et al., 1998; VAN ELSWYK; 

SAMS; HARGIS, 1992). 

2.6.8 Bioviabilidade do Óleo de Peixe 

A nível experimental, a fonte mais usada tem sido o óleo de savelha, 

geralmente com 1,5% a 3%. Com estes níveis, conseguiu-se 240 mg de PUFA s n-3/ 

ovo com 90% de EPA + DHA (HARGIS; VAN ELSWYK, 1993). A concentração de -

linolênico na gema aumentou de 2 a 2,5 vezes, a de DHA, 6 vezes (10 mg/grama de 

gema) e EPA chegou a níveis de 15 a 40 mg/ovo, segundo a proporção do óleo, 

sendo que com 0,5%, o enriquecimento foi proporcionalmente menor (5,84 mg/g 

gema). Com 4% de óleo de savelha ou de cavala, ultrapassou-se os 300 mg de EPA 

mais DHA por ovo (FARRELL, 1994), sendo que com este nível de óleo de peixe na 
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dieta, proporcionalmente o EPA e DHA também aumentaram. De maneira geral, a 

relação n-6/n-3 na gema variou de 1,4 a 3, segundo o tipo e nível de óleo 

(CHERIAN, WOLFE; SIM, 1996a; FARRELL, 1994; HARGIS; VAN ELSWYK, 1993; 

SHAFFEY; CHAM, 1994). 

Trabalhos precedentes na área de enriquecimento de ovos com PUFAs 

n-3 e qualidade do sabor tem focalizado os produtos resultantes da mistura dietética 

dos PUFAs n-3, especialmente EPA e DHA a partir de fontes de óleo de savelha 

(ADAMS et al., 1989; VAN ELSWYK, 1993; VAN ELSWYK; DAWSON; SAMS, 

1995).

2.7 PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS NO SANGUE E PLASMA DE
     GALINHAS POEDEIRAS 

2.7.1 Lipídeos Sangüíneos

Os lipídeos que circulam no sangue são derivados da absorção 

intestinal, síntese ou mobilização da gordura da carcaça. Eles podem ser 

classificados em neutros: triacilgliceróis; polares: fosfolipídeos (fosfatídeos), éster de 

colesterol, ácidos graxos livres e compostos lipossolúveis em quantias menores 

(GRIMINGER, 1986). 

Para transporte dos lipídeos, os quais são hidrofóbicos em um meio 

aquoso do sangue, os triacilgliceróis relativamente insolúveis devem ser associados 

com os fosfolipídeos mais polares, os quais combinam com proteínas para formar 
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complexos hidrofílicos. De acordo com Evans et al. (1977), a composição (%) 

relativa, típica de lipídeos de lipoproteínas de muito baixa (VLDL), baixa (LDL) e alta 

densidade (HDL) extraídas do plasma de galinhas são: Triacilgliceróis: 60,2%, 

44,1%, 21,9%. Cefalinas: 4,4%, 5,1%, 5,7% e Lecitinas: 26,3%, 24,2%, 43,2%, 

respectivamente.

Os lipídeos do sangue das aves são qualitativamente e 

quantitativamente semelhantes aos de outros animais vertebrados, exceto os níveis 

muito altos de lipídeos que são observados em fêmeas adultas durante períodos de 

formação de ovos. Isto é causado, em parte, pelo complexo de lipoproteínas que 

transportam os lipídeos sintetizados no fígado para o ovário para deposição em 

folículos (BARBER et al., 1991; CHRISTIE; MOORE, 1972). Igualmente a outras 

classes de animais, a concentração de lipídeos no plasma de aves é influenciado 

por fatores iguais: espécie, idade, sexo, estágio reprodutivo, estado de saúde e 

nutrição e requerimento de energia. De acordo com os autores acima, a proporção 

das classes de lipídeos no plasma de galinhas poedeiras é distribuída em: Lipídeos: 

59,7% de triacilgliceróis; 4,3% de diglicerídeos; 2,4% de éster de colesterol e 31,8% 

de fosfolipídeos. Fosfolipídeos: 69,6% de fosfatidilcolina; 18,5% de 

fosfatidiletanolamina; 2,3% de fosfatidilinositol; 5,8% de lisofosfatidilcolina; 3,8% de 

esfingomielina.
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2.7.2 Síntese de Lipídeos

Noble e Couch (1990) citaram que um ovo de tamanho médio de 60 

gramas contém aproximadamente 6 gramas de lipídeos. O padrão de ovo posto 

envolve a maturação seqüencial da ova ou gema em um intervalo de 

aproximadamente 24 horas. A manutenção do ovo posto necessita, entretanto, de 

transporte e reposição de quantia de lipídeos consideravelmente grande, a qual 

excede em muito a quantia  capaz de ser absorvida da dieta. Para sustentar o 

suprimento dos lipídeos para formação da gema, são realizados esforços 

metabólicos por um sistema único e altamente organizado de transporte e síntese 

destes nutrientes (GRIFFIN; PERRY; GILBERT, 1984).

Com a aproximação do início da postura, o peso e conteúdo dos lipídeos 

do fígado apresentam um acentuada elevação mostrando-se de 2 a 3 vezes maior 

do que o encontrado em fêmeas ou machos imaturos, decorrente do aumento do 

nível de triacilgliceróis. Não são observados aumentos semelhantes nos níveis de 

fosfolipídeos e colesterol livre, não obstante, as trocas dentro do fígado serem 

significativamente aumentadas. As mudanças nos níveis de lipídeos hepático são 

em resposta a demanda da produção de ovo, e manifestam-se através de mudança 

hormonal extensiva e inter-relacionada (GRIFFIN, 1992; GRIFFIN; BUTTERWITH, 

1988; GRIFFIN; PERRY; GILBERT, 1984). A mudança de lipídeos são 

acompanhadas também por modificações na composição de ácidos graxos (NOBLE, 

1987). A acumulação de lipídeos no fígado ocorre amplamente através da 

estimulação da síntese de ácidos graxos e lipídeos os quais, ao contrário dos 

mamíferos, são predominantemente associados com o fígado, e  não com o tecido 
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adiposo (LEVEILLE et al.,1975). De acordo com Noble (1987), a proporção  de 

lipídeos (% do peso total) no plasma de galinhas poedeiras é distribuida em: 

Lipídeos: 62,9% de triacilgliceróis: 1,0% de ácidos graxos livres; 3,9% de éster de 

colesterol, 6,8% de colesterol livre e 25,4% de fosfolipídeos. Fosfolipídeos: 70,9% de 

fosfatidilcolina; 17,7% de fosfatidiletanolamina; 2,2% de fosfatidilinositol; 5,6% de 

lisofosfatidilcolina; 3,6% de esfingomielina.

As modificações dos lipídeos do fígado são por sua vez acompanhadas 

por aumento acentuado na concentração de lipídeos no plasma, em particular 

triacilgliceróis. A concentração de lipídeos totais no plasma aumenta de 200-500 mg/ 

100 mL de plasma em galinhas imaturas para níveis os quais podem ultrapassar 

2000 mg/100 mL de plasma em galinhas em postura. Yu, Campbell e Marquardt 

(1976) relataram que a composição de VLDL, LDL, HDL no plasma em mg/100 ml de 

plasma de aves em não postura de: 61 mg, 150 mg e 20,5 mg aumentaram nas aves 

em postura para: 1225 mg, 125 mg e 100 mg, respectivamente.

A modificação na concentração dos lipídeos plasmáticos, a qual 

acompanha galinhas em postura está associada quase completamente por um 

aumento acentuado na concentração de triacilgliceróis ricos na fração de 

lipoproteínas de muito baixa densidade como resultado da síntese no fígado 

(KUDZUMA et al., 1975). A composição da fração de lipídeos das lipoproteínas 

permanece virtualmente inalterada, a mudança na composição de lipídeos do 

plasma observada em poedeiras são principalmente um reflexo da mudança no 

padrão de distribuição de lipoproteínas. É esperado que quantitativamente a gema 

tenha proporções semelhantes ao plasma, ou seja, triacilgliceróis em maior 

quantidade, seguido pelos fosfolipídeos, colesterol livre, e outras substâncias em 

menores quantias, a exemplo dos pigmentos e vitaminas lipossolúveis. Estas 
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informações tem permitido interpretações para viabilizar modificações nas 

propriedades químicas e físicas indicadas para a gema (NOBLE; COCCHI; 

TURCHETTO, 1990).  

Se a ave tem dieta à base de semente com teores baixos em gorduras, 

os lipídeos devem ser sintetizados no fígado e tecidos extrahepático, a partir de 

carboidratos. A insulina é um hormônio que estimula a lipogênese e o glucagon 

estimula a lipólise. 

2.8 PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS DA GEMA DO OVO: MODIFICANDO
  OS ÁCIDOS GRAXOS NA GEMA 

2.8.1 Perfil de Ácidos Graxos da Gema segundo USDA

 De acordo com os dados de tabela do USDA (2004), os valores 

encontrados na composição percentual dos constituintes  de  100  gramas  de  gema 

 fresca são apresentados na tabela 1 abaixo.
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Tabela 1 - Composição (%) dos constituintes de 100 gramas de 
 gema fresca. 

Nutriente unidade Valor (USDA-2004) 
Água
Energia
Proteína
Total de lipídeos 
Cinza
Carboidrato
Fibra
Total ácido graxo saturado 
Capróico (C6:0)
Caprílico (C8:0)
Caprico (C10:0)
Láurico (C12:0)
Mirístico (C14:0)
Pentadecanóico (C15:0)
Palmítico (C16:0)
Margarico (C17:0)
Esteárico (C18:0)
Araquidico (C20:0)
Behênico (C22:0)
Lignocérico (C24:0)
Total  Monoinsaturado (g) 
Miristoléico (C14:1)
Palmitoléico (C16:1)
Oléico (C18:1)
Gadoléico (C20:1)
Erúcico (C22:1)
Total Poliinsaturado (g) 
Linoléico (C18:2)

-linolênico (C18:3 n-3)
Araquidônico (C20:4 n-6)
EPA  (C20:5 n-3)
DHA (C22:6 n-3)
P:S
Total n-6 
Total n-3 
n-6 : n-3 
Colesterol

g
Kcal

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

mg

48,81
358

16,76
30,87
1,77
1,78

0
9,552

0
0,009
0,009
0,009
0,104
0,013
6,860
0,051
2,417
0,032
0,032
0,009

11,739
0,024
0,918

10,701
0,086
0,009
4,203
3,538
0,103
0,438
0,011
0,114
0,44

3,976
0,228
17,43
1281

   Fonte: USDA - National Nutrient Database for Standart 
  Reference, Release 15. 
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2.8.2 Primeiras Pesquisas Buscando Evidências da Possibilidade de 
Modificação da Composição de Gordura da Gema

Henriques e Hansen (1903) verificaram experimentalmente que a 

composição de ácidos graxos dos diferentes tecidos de animais e da gema do ovo 

de galinha era realmente alterada pela manipulação da gordura presente na dieta, 

quando foi possível determinar que o índice de iodo dos ácidos graxos e lecitina da 

gema eram modificados quando dietas experimentais foram acrescidas de altos 

teores de ácidos graxos insaturados de origem de semente de linhaça. Estes autores 

em 1901 já haviam realizado trabalho de pesquisa semelhante, quando 

pioneiramente descobriram a possibilidade de modificar a composição de ácidos 

graxos de tecidos de animais ao constatarem que a composição tecidual de ácidos 

graxos mostrava diferença acentuada na dieta acrescida de óleos vegetais a base 

de semente de linhaça ou milho. Os testes indicavam pelo índice de iodo, acentuada 

modificação na composição dos ácidos graxos insaturados teciduais dos animais 

submetidos às dietas diferenciadas com óleos vegetais ricos em ácidos graxos 

poliinsaturados.

As primeiras determinações da composição de ácidos graxos da lecitina 

de ovos comerciais realizadas por Cousin (1903) forneceram informações da 

seguinte composição aproximada, sendo: 28,5% de ácido palmítico, 14,2% de ácido 

esteárico, 33% de ácido oléico, e 24% de ácido linoléico. Ainda nesta pesquisa os 

valores encontrados para o total de fosfolipídeos variaram de 4 a 12%.

Cruickshank (1934) em trabalho experimental realizado com galinhas 

poedeiras apresentou valores da composição da gema do ovo, os quais foram: 30 a 

32% de extrato etéreo sobre o peso fresco, ou 62% sobre o peso seco e 10% de 
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lecitina. No global, esta autora verificou que o percentual de gordura total do ovo, 

quando da manipulação da dieta apresentava tendência a sofrer ou não,  somente 

mínima variação e níveis altíssimos de ácidos graxos insaturados na dieta de 

galinhas poedeiras afetavam a proporção da mistura de ácidos graxos presente na 

gordura da gema, confirmando o que Henriques e Hansen (1901, 1903) haviam 

descrito.

Na mesma pesquisa, Cruickshank verificou que uma ração contendo 

28% de óleo de linhaça, aumentava a quantia de ácido -linolênico no ovo em 5 

vezes o valor normal. Quando a ração era deficiente em carboidrato, uma maior 

proporção destes ácidos foi depositada na gema. Por outro lado, quando grande 

quantia de ácido graxo saturado estava presente na dieta, a composição da gordura 

dos ovos permanecia similar para aquela da ração normal. Cruickshank descreveu 

que uma galinha de postura, produzindo 250 ovos por ano, envolvia a produção de  

14,06 kg de ovos, podendo serem desdobrados em: 1,86 kg proteína, 1,50 kg 

gordura, e 1,41 kg carbonato de cálcio.

Neste mesmo trabalho experimental, a autora analisou ainda o efeito da 

dieta sobre a composição da gordura do ovo, tomando por base uma ração 

contendo aproximadamente 31% de ácidos graxos saturados, 47-51% de ácido 

oléico, 15-19% de ácido linoléico, e 2-3% de ácido -linolênico. Concluiu que 

enquanto o grau de saturação da gordura da gema sofria pouca alteração em 

relação ao aumento de ácidos graxos saturados na dieta (óleo de palma, gordura de 

carneiro), o aumento do teor de ácidos graxos insaturados (óleo de cânhamo, óleo 

de linhaça) na dieta aumentavam acentuadamente a proporção de ácidos graxos 

insaturados na gema. Em trabalho subseqüente Cruickshank (1941) observou que o 
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ácido graxo monoinsaturado oléico (C18:1 n-9)  diminuia na gema quando a fonte de 

óleo na dieta foi substituída por óleos ricos em ácido poliinsaturado linoléico.

Fisher e Leveille (1957) relataram que a maior preocupação da época 

era estabelecer o grau de saturação do teor da gordura dos tecidos animais e seus 

produtos, leite e ovos, através de técnicas de nutrição. Os autores relataram uma 

verdadeira corrida nesse sentido, e foram usados na época, altos níveis de gorduras 

insaturadas, a base de óleo de linhaça, para alterar o conteúdo de gordura dos 

depósitos teciduais e composição de ovos, levando, muitas vezes, as galinhas de 

postura a cessarem a produção. Os autores acima, objetivaram estudar a viabilidade 

prática da alimentação de galinhas com grandes quantidades de ácidos graxos 

insaturados e com a manutenção da produção normal de ovos, e ainda analisar o 

efeito da alimentação com outras gorduras que as previamente estudadas. Foram 

incluídos os seguintes ingredientes à base de gordura nas dietas de galinhas Single-

Comb White Leghorn (SCWL) , distribuídas em três grupos de 24 aves, com 5 aves 

por tratamento, para avaliação dos seguintes lipídeos na quantia de 10% na dieta: 

óleo de milho, óleo de açafrão, gordura animal ou 20 ou 30 % de gordura na dieta 

de: gordura animal, óleo de soja, óleo de linhaça e óleo de açafrão.

Os autores concluíram que o aumento dos níveis de ácidos graxos 

saturados na dieta tiveram um efeito mínimo sobre a composição de ácidos graxos 

na gema. O óleo de linhaça produziu um grande aumento na gordura do ovo, relativo 

aos ácidos linoléico e linolênico, visto que o óleo de soja e o óleo de açafrão 

aumentaram somente o teor de ácido linoléico na gema do ovo. O óleo de soja 

continha 7 a 8% de ácido -linolênico, produzindo aumento dos ácidos oléico e -

linolênico na gema, o que também foi observado por Cruickshank (1934). Os efeitos 

do aumento dos ácidos graxos de origem dos óleos vegetais, a exemplo dos 
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monoinsaturados palmitoléico e oléico (óleo de oliva) e poliinsaturados, linoléico 

(óleo de milho), linolênico (óleo de linhaça) na dieta produzem substancial aumento 

na gema (SUMMERS; SLINGER; ANDERSON, 1966). A inclusão de ácidos graxos 

poliinsaturados C20 e C22 na dieta também refletem no aumento dos níveis destes na 

gema (COUCH; SALOMA, 1973).  

Wheeler, Peterson e Michaels (1959) documentaram experimentalmente 

que o teor de ácido linoléico na gema decrescia com o aumento de ácido oléico na 

gema, sendo linear a relação, em função dos níveis destes ácidos na dieta. 

Confirmando estas observações, dietas de galinhas poedeiras contendo 22,2% e 

30% de óleo de linhaça produziram ovos com teor de 35,8% e 40,2% de ácido 

oléico, 14,1% e 11,9% de ácido linoléico, 14% e 13,5% de ácido -linolênico, 

respectivamente. Dietas de galinhas poedeiras com 29 semanas de idade contendo 

22,2% e 30% de óleo de açafrão produziram ovos com teor de 24,6% e 22,7% de 

ácido oléico, 35,6% e 40,7% de ácido linoléico, 2,9% de ácido linolênico, 

respectivamente.

2.8.3         Formação e Deposição de Gema

A deposição de gema amarela é processada rapidamente durante os 10 

dias antecedentes à ovulação. Com exceção das imunoglobulinas, as quais são um 

componente quantitativamente menor na gema do ovo, a gema amarela é derivada 

de precursores sintetizados no fígado. A produção dos componentes em maior 

concentração na gema é estimulada pelo estrogênio e alguns componentes tem 
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dependência exclusiva do estrogênio. Na galinha poedeira de um ovo por dia, 19 

gramas de precursores de gema são sintetizados pelo fígado, transportados para o 

desenvolvimento do folículo via corrente sanguínea e depositados na gema pelo 

mecanismo celular específico de receptor mediador na membrana do oócito. 

Aproximadamente 65% dos sólidos da gema estão empacotados em uma partícula 

complexa, conhecida como lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL, 1,006 g/ 

dL), a qual contém 12% de proteína e 88% de lipídeos. A fração lipídica da partícula 

contém 70 a 75% de triacilgliceróis, 20 a 25% de fosfolipídeo e 4% de colesterol. A 

composição de ácidos graxos dos triacilgliceróis e fosfolipídeos revelam que o ácido 

palmítico e oléico estão em maior concentração na partícula de VLDL. A estimativa 

da proporção de ácidos graxos varia consideravelmente e pode refletir diferenças na 

composição de ácidos graxos de alimentos. Os dois mais comuns fosfolipídeos são 

a lecitina e a cefalina, com concentração de 77% e 18% do total, respectivamente. 

Para sustentar a produção de ovos, a taxa de síntese hepática dos lipídeos aumenta 

aproximadamente 14 vezes em reposta ao estimulo do estrógeno. O componente 

protéico de cada partícula de VLDL contém um mol de apolipoproteína-B (apo-B) e 

até 25 moléculas de apo-VLDL-II.  Apo-B é produzida na galinha em postura e não 

postura, mas a taxa de síntese é aumentada significativamente sob influência do 

estrogênio quando a galinha atinge a maturidade sexual e durante a produção de 

ovos. Ao contrário, apo-VLDL-II é produzida somente quando a concentração 

plasmática de estrogênio é elevada. A resposta hepática ao estrogênio inclui a 

produção de vitelogenina, a qual é ausente em galinhas em não postura. A 

vitelogenina compreende duas fosfoproteínas, fosfovitina e lipovitelina, para o 

desenvolvimento da gema, e serve como transporte de proteína através do plasma. 

A entrada de vitelogenina no oócito é mediada por receptores específicos na 
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superfície da membrana vitelínica. A concentração plasmática de vitelogenina é 

menor que a concentração na gema, o que evidencia transporte ativo do plasma 

para a gema (FREEMAN, 1984; ETCHES, 1996). 

A gema não é uma substância fisicamente homogênea. Burke (1984) 

descreveu que a gema consiste em frações granulares suspensas em uma fase 

contínua. A proteína da gema chamada livetina é hidrossolúvel, sendo muito 

semelhante a proteínas do plasma e contém seroalbumina, sero- -globulina e 

transferrina. A cor amarela da gema do ovo deve-se a pigmentos carotenóides 

presentes na dieta.

2.8.4           Separação dos Componentes da Gema

A parte branca da gema está associada com o disco germinativo e tem 

aproximadamente de 1 a 2% do total da massa de lipídeos. A maioria do material da 

gema existe em uma emulsão óleo-água na forma de grandes esferas flutuantes 

presente na fase contínua aquosa-proteíca; sua formação durantes os últimos 

estágios de desenvolvimento folicular é pré-determinada para que contenha a maior 

fração de lipídeos da gema. Quase todos lipídeos estão presentes como complexas 

lipoproteínas, para uma relação total de 2:1 de lipídeo:proteína na gema. Na 

separação por centrifugação e sedimentação obtêm-se a fração granular com 25% 

dos lipídeos sólidos da gema e 7% do total de lipídeos da gema. Da fração granular 

obtêm-se duas outras frações: as lipoproteínas de alta densidade (lipovitelinas) e 
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uma pequena fração de lipoproteínas de baixa densidade rica em triacilgliceróis 

(ETCHES, 1996). 

2.8.5         Óleo e Lecitina da Gema

 Segundo Sim (1994), 100 gramas  de  gema  de  ovo  “in natura”  contém 

48,1% de água, 35% de lipídeos, 15,1% de proteína e 1,8% de cinza.  Um ovo em 

média tem 6 gramas de lipídeos contidos na gema. A gema do ovo pode ser 

considerada potencialmente importante como uma fonte ideal de óleos, pois consiste 

de 33% de proteínas e de 66% de lipídeos sobre a matéria seca base da gema. 

Desta maneira, o autor avaliou que o óleo da gema do ovo tem sido empregado 

como um óleo essencial básico para formulações infantis  porque assemelha-se a 

ácidos graxos da composição do leite humano. O autor considerou ainda que o 

emprego da lecitina de ovos tem preferência  de uso na indústria  farmacêutica  

devido a sua estabilidade, eficiência e baixo custo. Há aumento da demanda por 

ovolecitina e óleos essenciais de ovos para indústria de alimentos, farmacêutica, e 

biotecnologia.

Considerando a importância dos fosfolipídios na constituição da estrutura 

e função de  membranas biológicas e  sua aplicação nas emulsões farmacêutica 

Juneja et al. (1994) preparam extrato puro de fosfolipídio da gema de ovo para 

estudo da composição das diferentes frações, sendo obtida a seguinte composição: 

7,5% de rendimento total; 80,8% de fosfatidilcolina; 11,7% de fosfatidiletanolamina; 
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1,9% de lisofosfatidilcolina; 1,9% de esfingomielina; e 3,7% de lipídeos neutros e 

outros.

2.8.6 Composição dos Lipídeos da Gema

Suyama et al. (1977) relataram que a gema do ovo tem os seguintes 

percentuais de fosfolipídeos: 64% de fosfatidilcolina, 23% de fosfatidiletanolamina, 

5% de lisofosfatidilcolina, 4% de esfingomielina, 2% de ácido fosfatídico e 2% de 

outros fosfolipídeos. A fosfatidilcolina é o maior componente nos fosfolipídeos de 

quase todos os tecidos dos animais. 

Em condições de manejo adequado, em um plantel de aves em idade 

homogênea e alta capacidade reprodutiva com dieta balanceada pode-se assegurar 

que os ovos serão relativamente uniformes na composição de gordura da gema. O 

metabolismo da galinha assegura o suprimento de gordura para formação da gema. 

Em geral, a hipocolesterolemia é regulada através do aumento da excreção de 

colesterol, e a este respeito, infelizmente, o ovo compreende a maior via para 

excreção do colesterol. Todos os lipídeos da parte comestível do ovo estão contidos 

na gema (NOBLE, 1987). A gema existe basicamente como uma emulsão de óleo-

água na forma de lipídeos esféricos (25-150 m de diâmetro), ancorada dentro de 

uma fase aquosa-proteíca. Quase todos os lipídeos estão presentes como 

lipoproteínas complexas, com a taxa global lipídeo : proteína, sendo 

aproximadamente 2:1. As duas maiores frações de lipoproteínas da gema  têm sido 

identificadas baseando-se nas suas diferentes propriedades físicas e 
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conseqüentemente podem ser separadas por centrifugação. Assim, existem frações 

de  baixa e alta densidade, com  maior parte da fração lipídica da gema (acima de 

90%) encontrada dentro da fração de baixa densidade. A estrutura da lipoproteína 

de baixa densidade (LDL) consiste de uma face não-polar de triacilglicerol a qual é 

estabilizada por uma interface água-lipídeo com envoltório de apoproteínas, 

fosfolipídeos e colesterol. A LDL tem aproximadamente a concentração de dois 

terços de triacilglicerol semelhantemente à lipoproteína de alta densidade (HDL), 

embora o envoltório seja de fosfolipídeo. O colesterol total é igual a 4% do total de 

lipídeos de ambas frações. As quantidades de fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina 

são também semelhantes entre as frações (NOBLE, 1987; NOBLE; COUCH, 1990). 

Os lipídeos extratíveis são iguais a aproximadamente 33% do peso total da gema  e 

60 a 65% do conteúdo de sua matéria seca (NOBLE, 1987).

 Leskanich e Noble (1997) reportaram a seguinte distribuição das frações 

de lipídeos nas frações de LDL e HDL da gema: 93% e 7% do total de lipídeos; 69% 

e 35% de triacilglicerol; 27% e 61% do total de fosfolipídeos; e 4% e 4% de 

colesterol, respectivamente.

A semelhança do plasma da galinha, os triacilgliceróis são a maior 

fração da gema seguidos pelos fosfolipídeos e pelo colesterol livre (4,9 %). Também 

podem ser verificados 3,2% de outros compostos não lipídicos (Tabela 2), ou seja, 

possivelmente pigmentos carotenóides, vitaminas lipossolúveis e outros 

componentes menores (LESKANICH; NOBLE, 1997).
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                           Tabela 2 - Proporções de lipídeos na gema (%) 

Lipídeos Peso total 
(%)

Éster de colesterol 
Triacilglicerol 
Acido graxo livre 
Colesterol livre 
Fosfolipídeos 
Fosfatidiletanolamina
Fosfatidilserina 
Fosfatidilcolina
Esfingomielina
Outros

 1,3 
63,3
  0,9 
  4,9 
29,7
23,9
  2,7 
69,1
  1,0 

             3,2 
                            Fonte: Leskanich e Noble (1997). 

2.8.7 Alteração da Composição dos Lipídeos da Gema

Se aves, estando alojadas em ambiente adequado, possuem idade 

homogênea, alta capacidade reprodutiva e estão recebendo uma dieta equilibrada 

em todos os nutrientes, o tamanho de ovos e composição serão relativamente 

uniformes. A síntese hepática e responsável pelo suprimento dos lipídeos 

necessários à formação da gema. Lipídeos do tecido adiposo são mobilizados 

somente em circunstâncias extremas e não tem influência sobre a formação da 

gema (ETCHES, 1996). 
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2.8.7.1        Influência da Dieta sobre a Gema 

Em circunstância de extrema ingestão de energia, pode ser aumentado o 

teor de gordura da gema e não será alterada a composição da gordura da gema. Na 

baixa ingestão de energia há redução do teor de gordura da gema e pouca alteração 

pode ocorrer na composição de ácidos graxos da gema. O total de lipídeos ingeridos 

na dieta tem pouca influência sobre o conteúdo total de  gordura da gema. A 

manipulação da composição de lipídeos da dieta pode, em muitas instâncias, alterar 

a composição de lipídeos da gema (ETCHES, 1996). 

2.8.8 Modificação da Composição de Ácidos Graxos da Gema

Ácidos graxos podem ser alterados pela quantia e tipo de ácidos graxos 

na constituição da gordura presente na dieta. O aumento dos níveis de ácidos 

graxos saturados tem um mínimo efeito sobre a composição de ácidos graxos, mas 

os ácidos graxos poliinsaturados tem efeito substancial sobre a composição de 

ácidos graxos na gema (CRUICKSHANK, 1934; FISHER e LEVEILLE, 1957). 

Entretanto, as alterações do ácido oléico e linoléico na gema são significativas 

quando, na dieta, os ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados são 

aumentados. Desta maneira, o aumento do nível de oléico na dieta de fonte de óleo 

de oliva leva ao aumento deste ácido na gema. O mesmo pode ser verificado 

quando os níveis de ácido linoléico ou -linolênico de fontes de óleos vegetais na 
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dieta são aumentados. Este aumento reflete na composição da gema com aumento 

de poliinsaturados. Uma modificação ampla da composição de ácidos graxos da 

gema tem sido conseguida. Seus efeitos têm variado entre as diferentes frações de 

lipídeos. Isto tem sido associado com alteração na lipoproteína padrão, a distribuição 

dos ácidos graxos e proteínas entre as lipoproteínas e alteração estrutural de 

algumas frações maiores de lipídeos (COUCH; SALOMA, 1973).  

2.8.8.1        Uso de Diversas Fontes de Enriquecimento com Ácidos Graxos 

Chen et al. (1965) trabalharam com duas linhagens de poedeiras, a 

S.C.W. Leghorn (tipo postura) e a Arkansas Silver (tipo carne), para avaliar o efeito 

de adição à dieta basal (controle) de 10% de óleo de linhaça, 10% de óleo de 

algodão e 10% de óleo de coco. Os autores concluíram que nas duas linhagens a 

composição de ácidos graxos na gema não apresentou diferenças significativas, 

exceto o ácido oléico que foi significativo (P=0,05) na linhagem tipo carne. O óleo de 

linhaça diminui os ácidos graxos saturados, monoinsaturados, e aumentou o -

linolênico nos lipídeos e triacilgliceróis da gema. Segundo o autor acima, os 

fosfolipídeos da gema apresentaram diferenças apenas para o tratamento com óleo 

de linhaça, com  aumento do poliinsaturado -linolênico. 

Couch e Saloma (1973), estudaram em galinhas de postura a influência 

da adição de 5% de óleo de savelha contendo 2,4% de ácido -linolênico, 12% de 

EPA e 4,4% de DHA sobre a composição química em ácidos graxos na gema. A 

composição dos triacilgliceróis da gema neste experimento foram: 33,7% de ácidos 
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graxos saturados (AGS), 52% de ácidos graxos monoinsaturados (AGM) e 14,1% de 

ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs). Na mesma dieta a composição de lipídeos 

polares na gema foram de: 42,7% de AGS ; 27,9% de AGM; e 29,4% de PUFAs.  

Segundo Naber (1979), dos maiores constituintes do ovo, somente sua 

composição química em lipídeos é facilmente modificada por manipulação da dieta 

da galinha poedeira. Os óleos vegetais e o óleo de linhaça, induzem ao aumento 

significativo do ácido linoléico e ácido -linolênico, respectivamente, nos 

constituintes da gordura da gema do ovo. Quase toda modificação na gordura da 

gema foi em substituição ao ácido oléico nos lipídeos da gema. O ácido oléico 

constituiu cerca de 40% de lipídeos da gema quando a galinha foi alimentada com 

dieta baixa em gordura. Sob uma ampla variedade de condições alimentares, a 

soma dos três ácidos graxos de 18 carbonos tendem a ser aproximadamente 

constantes.

Em algumas investigações, foram usados vários níveis de óleos, por 

exemplo, de 6 a 10% de óleo de peixe na ração de galinhas foram relatadas em 

forma preliminar por muitos pesquisadores para alterar a composição de ácidos 

graxos da gema (ADAMS et al., 1989; HULAN et al., 1988; OH et al., 1991; SIM, 

1998). Não há duvidas de que estes níveis de óleos possam transferir significativas 

quantias de PUFAs n-3 às gemas. Entretanto, incorporação de níveis de 6 a 10% de 

óleo de peixe na ração comercial de poedeiras é provavelmente impraticável. A 

Inclusão de altos níveis de óleo de peixe na dieta (exemplo, 6%) tem sido descrito 

como prejudicial ao sabor de ovos enriquecidos com PUFAs n-3 (ADAMS et al., 

1989).

Com o uso de dieta semipurificada Anderson et al.(1989), alimentaram 

galinhas poedeiras com ração contendo 10% de óleo de peixe (13,1% de EPA + 
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8,5%  de DHA) ou 10 % de semente de linhaça (34,3% de -linolênico) e 

observaram aumentos do total de PUFAs n-3 na gema maior que 10 vezes quando 

comparado ao controle. Entretanto, os PUFAs n-3 não foram aumentados na gema 

na mesma proporção, relativa ao aumento na dieta. Desta maneira, gema de ovos 

de galinhas alimentadas com óleo de peixe mostraram um aumento substancial na 

proporção de DHA com 8,5% na dieta para 6,3% na gema de ovo com óleo de peixe 

na ração, e substancial decréscimo na proporção de EPA com 13,1% na dieta para 

2,1% na gema de ovo de galinhas suplementadas com óleo de peixe na ração. 

Caston e Leeson (1990) relataram que ao utilizar níveis crescentes de 

0% (controle), 10%, 20% e 30% de semente de linhaça à dieta de galinhas, 

obtiveram valores crescentes na composição de ácido graxo -linolênico de 0,4%, 

4,6%, 8,9% e 11,5%, respectivamente, na gema a expensa de ácidos graxos 

saturados e monoinsaturados. Estas informações estão de acordo em parte com 

Etches (1996) ao relatar que a adição de fontes de PUFAs às dietas aumentaram 

significativamente suas concentrações na gema do ovo as expensas da redução dos 

teores ácidos de graxos saturados.

Jiang, Ahn e Sim (1991) relataram que a dieta contendo fonte ácido -

linolênico influenciou a deposição deste ácido principalmente nos triacilgliceróis, 

enquanto os PUFAs n-3, EPA, DPA (C22:5 n-3) e DHA foram preferencialmente 

depositados na fração fosfatidiletanolamina dos fosfolipídeos da gema, quando as 

galinhas poedeiras foram alimentadas com semente de linhaça. 

Objetivando monitorar a transferência de PUFAs n-3 para o ovo, P. S. 

Hargis, Van Elswyk e B. M. Hargis (1991) alimentaram galinhas poedeiras por 126 

dias com uma dieta padrão, enriquecida com 3% de óleo de savelha. Os resultados 

deste experimento mostraram que o total de gordura da gema não apresentou 
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diferença significativa devido aos tratamentos. A classe de ácidos graxos da gema 

foi significativamente alterada pela dieta de lipídeo. Os PUFAs ômega-6 foram 

significativamente reduzidos na dieta e na gema de tratamentos contendo óleo de 

savelha, e a partir da primeira semana, o ácido araquidônico apresentou níveis 

significativamente (P<0,05) menores em relação a dieta controle. Os PUFA n-3 

aumentaram significativamente (P<0,001) na dieta com óleo de savelha e na gema 

de ovos dos tratamentos correspondentes. Os autores observaram ainda uma 

elevação do teor de PUFAs ômega-3 a partir de 1ª semana de alimentação com 

dieta de óleo de savelha, entretanto, foi necessário o tempo de 2 a 3 semanas para 

alcançar o estado de alteração constante com diferença significativa (P<0,05) de 

ácidos graxos na gema. As gemas da dieta controle (pesando 17,5 g em média) e da 

dieta com óleo de savelha (pesando 17,6 g em média), não apresentaram diferença 

significativa para o teor de gordura total. 

Van Elswyk, Sams e Hargis (1992) realizaram dois experimentos com 

aves em faixas etárias diferentes, sendo: Experimento I - 120 galinhas com 40 

semanas de idade da raça Leghorn branca foram alimentadas com uma dieta 

comercial de postura a base de milho-soja contendo 3% de óleo de savelha. O grupo 

controle (120 galinhas) foi mantido em uma ração de postura semelhante sem 

nenhuma gordura adicional. Após 9 semanas nas dietas dos tratamentos, ovos 

foram coletados para determinação da composição de ácidos graxos; Experimento II 

- consistia em 2 projetos nos quais 320 galinhas Leghorn brancas foram divididas em 

dois grupos de tratamentos em 4 replicatas de 40 galinhas cada. Os tratamentos 

usados foram ração comercial de postura a base de milho-soja contendo 3% de óleo 

de savelha ou 3% de gordura animal-vegetal. Os ovos foram amostrados após 4 e 8 

semanas nas dietas dos tratamentos. As galinhas poedeiras com 23 semanas de 
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idade nas dietas controle e com 3% de óleo de savelha não evidenciaram diferenças 

estatística significativas entre os parâmetros estudados, sendo: 53,5 g e 52,6 g de 

peso do ovo, 13 g e 12,6 g de peso da gema, 33,7% e 33,7% de gordura total. As 

galinhas poedeiras com 40 semanas de idade nas dietas controle e com 3% de óleo 

de savelha não apresentaram diferenças estatística significativas entre os 

parâmetros estudados, sendo: 59,8 g e 59,8 g de peso do ovo, 17,6 g e 17,5 g de 

peso da gema, 35,2% e 35,7% de gordura total. Nenhum efeito significativo sobre 

peso do ovo obtido de 59,8 g, peso da gema, ou percentual de gordura na gema foi 

observado em resposta à incorporação de 3% de óleo de savelha a dieta em ambos 

experimentos. Nos dois experimentos, foram detectadas alterações evidentes em 

resposta a incorporação de 3% de óleo de savelha à dieta. 

De acordo com os autores citados acima, quantitativamente os ácidos 

graxos expressos como um percentual do total de gordura na gema não diferiu entre 

experimentos, apesar da idade das aves, com 23 semanas e 40 semanas, serem 

diferentes. O ácido araquidônico nos ovos enriquecidos com PUFAs n-3 decresceu 

os níveis em 70,2% em comparação aos ovos da dieta controle, nos dois 

experimentos estudados com aves de 23 e 40 semanas de idade. Os ácidos -

linolênico aumentou em média de 75,8% e DHA em 356% nos dois experimentos. 

Não foi detectado EPA no ovo da dieta controle, entretanto, na dieta com óleo de 

savelha houve a incorporação de um total de 28 mg de EPA e 178 mg DHA/gema 

(experimento 1) e 15 mg de EPA e 123 mg DHA/gema no experimento 2.

Simopoulos e Salem Jr. (1986), trabalhando com dieta natural para 

galinhas, observaram o aumento do conteúdo de PUFAs n-3 a partir da alimentação 

(baseada em plantas: portulaca, gramíneas e outros alimentos naturais: insetos e 

cereais) de poedeiras em regime de livre escolha. A composição de ácidos graxos 
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dos ovos com alimentação livre foi comparada com ovos comerciais. Os ovos 

provenientes de alimentação livre apresentaram: altos níveis de ácidos graxos 

saturados, monoinsaturados e PUFAs n-3. A proporção final de PUFAs n-6 para n-3 

foi de 1,3 para ovos no regime de alimentação livre e 19,4 para os ovos comerciais.

Cherian  e Sim (1992) utilizaram galinhas poedeiras da linhagem Single 

Comb White Leghorn alimentadas com dieta contendo 18% de semente de girassol  

(SGAO, alto teor de ácido graxo oléico), 15% de semente de linhaça (SL) e 21% de 

semente de girassol (SGAL, alto teor de ácido graxo linoléico) e composição 

percentual de ácidos graxos n-3 iguais a 1,2%, 45,8% e 1,4%, respectivamente. Nas 

dietas SGAO, SL e SGAL os ovos apresentaram composição percentual  total de 

PUFAs n-3 nos triacilgliceróis: 0,5%, 9,2% e 0,8%, respectivamente. Na 

fosfatidilcolina: 2,1%, 6,8% e 1,3%, respectivamente. Na fosfatidilcolina: 5,6%, 

15,2% e 2,8%, respectivamente. Os maiores percentuais de PUFAs n-3 da 

fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina com 8,8% e 41,3%, respectivamente, foram 

observados nos ovos provenientes da dieta contendo semente de linhaça. Os 

autores acima observaram que a incorporação de ácido -linolênico  na gema dos 

ovos de galinhas alimentadas com SL ocorreu principalmente na fração triacilglicerol, 

e somente pequena quantia foi incorporada nos fosfolipídeos. Contrastando, o EPA, 

DPA e DHA foram exclusivamente depositados nos fosfolipídeos, particularmente na 

fração fosfatidiletanolamina. Uma significativa diferença na taxa de incorporação de 

EPA e DHA na gema do ovo tem sido detectada nos trabalhos anteriores utilizando 

óleo de savelha na ração de aves (HARGIS, P. S.; VAN ELSWYK;  HARGIS, B. M. 

1991).

O efeito da adição de 3,5% dos óleos de savelha, linhaça, palma, ou 

girassol, suplementados ou não de tocoferol à dieta basal de farelo de trigo e soja, e 
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administrada a galinhas poedeiras foram estudados por Cherian, Wolfe e Sim

(1996a). Os autores observaram nas dietas contendo óleo de savelha e linhaça, 

aumento significativo (P<0,05) na incorporação dos PUFAs n-3, EPA e DHA, com 

redução concomitante do PUFA n-6, araquidônico, no fígado, ovos, carne branca e 

carne vermelha. A dieta contendo óleo de girassol resultou em significativo aumento 

na incorporação dos PUFAs n-6,  linoléico e araquidônico, em todos os tecidos.

É possível modificar a composição da gordura da gema do ovo alterando 

a dieta da galinha poedeira. Analisando esta particularidade na gema, Scheideler e 

Lewis (1997) descreveram que lipídeos específicos, ácidos graxos e vitaminas 

lipossolúveis podem ser modificados na gema do ovo alimentando galinhas com 

proporções aumentadas de “bons” ácidos graxos e aumentando a quantia de 

vitaminas lipossolúveis de fontes dietéticas com semente de algumas plantas como 

linhaça, canola, soja, ou de fonte de óleo de peixe e algas de bioengenharia. 

Segundo os autores acima, ovos de 60 gramas de peso assim obtidos podem conter 

mais PUFAs ômega-3, menos gordura saturada e menos colesterol (350 mg; 1,5 g e 

180 mg, respectivamente), comparados aos ovos convencionais (60 mg, 2,2 g e 210 

mg, respectivamente). Os autores acima afirmaram ainda, que a galinha é um ótimo 

modelo biológico para interconversão e transferência dos ácidos -linolênico, EPA e 

DHA da dieta para PUFAs n-3 na gema do ovo.

Marshall, Sams e Van Elswyk (1994) consideraram que galinhas 

poedeiras alimentadas com dieta de 1,5% de óleo de savelha certamente alterariam 

a composição de ácidos graxos da gema. Relataram um aumento do conteúdo dos 

PUFAs n-3, sendo de 2 vezes para o ácido graxo -linolênico (18 mg/gema),  6 

vezes para o ácido graxo DHA (106 mg/gema). O ácido graxo EPA apresentou nível 

de 16 mg na gema. O PUFA n-6, araquidônico e os ácidos graxos saturados 
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palmítico (C16:0) e esteárico (C18:0) decresceram na gema e o total de PUFA n-3 

aumentou (140 mg/gema). 

Comparativamente, Scheideler e Froning (1996) experimentaram o efeito 

da inclusão de 1,5% de óleo de savelha e níveis de 5%, 10%, e 15% de linhaça 

integral e moída na dieta de galinhas poedeiras, e avaliaram os parâmetros de 

produção e teores de ácidos graxos no ovo. Em relação à dieta controle, a semente 

de linhaça influenciou a redução do consumo de alimento, ganho de peso e peso 

dos ovos. Por outro lado, o parâmetro percentual de postura foi aumentado pela 

adição de semente de linhaça ou óleo de savelha à dieta. O teor de ácido -

linolênico na gema do ovo aumentou linearmente com a adição crescente de fontes 

de linhaça a dieta. O óleo de savelha  e a semente de linhaça aumentaram a 

percentagem de albúmen no ovo e reduziram a percentagem de gema comparado 

ao controle. O colesterol do ovo não foi alterado pelos tratamentos.

Leskanich e Noble (1997) reportaram que a composição de lipídeos da 

gema de ovos e tecidos musculares de animais podem ser modificados para melhor 

atender o perfil nutricional da dieta de humanos por manipulação apropriada da 

composição de ácidos graxos da ração. Com relação aos ovos de galinha, relataram 

que muitas pesquisas têm sido conduzidas no sentido de aumentar a composição 

dos PUFAs n-3 na gema do ovo. Via de regra geral, a quantia de DHA na gema é 

reflexo da quantia dos ácidos graxos da série n-3 na dieta. Embora alguns óleos de 

peixes usados nas dietas tenham níveis mais altos de EPA que de DHA, o nível 

resultante de DHA na gema é mais alto que o de EPA. Os ovos típicos do grupo 

controle com dieta normal continham de 30 a 40 mg de DHA. Resultados de 

recentes estudos sobre manipulação do conteúdo de PUFAs n-3 na gema do ovo 

para, total de PUFA (mg/ovo), DHA (mg/ovo), parâmetros de produção, qualidade 
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organoléptica, outros parâmetros de acordo com o PUFAs n-3 na ração, foram de: 

0,5% de DHA: 212 mg; 180 mg; Nenhum efeito (NE); NE; NE. 5% Max EPA: 462 mg; 

414 mg; NE; Sabor discreto; Não determinado (ND). 3% de óleo de savelha: 263 mg; 

220 mg; ND; NE; ND. 1,5% de óleo de savelha: 122 mg; 106 mg; redução peso da 

gema; NE; aumento das substâncias reativas ao ácido tiobarbiturico. 3% de óleo de 

peixe: 185 mg; 160 mg; NE; ND; Infiltração hepática de lipídeos.

 Grobas et al. (2001) estudaram a influência das fontes de 5% e 10% de 

óleo de linhaça na dieta de galinhas sobre o teor de PUFAs ômega-3 na gema de 

ovos. O teor de ácido graxo -linolênico no óleo de linhaça utilizado era de 52,4%. 

Os autores acima, observaram um decréscimo no total de ácidos graxos saturados e 

monoinsaturados com 5% (30,9%; 43,3%) e 10% (29,3%; 38,9%) de óleo de linhaça 

na dieta em relação ao tratamento controle (36,5%; 51,9%), respectivamente. Os 

teores totais de PUFAs aumentaram na gema com 5% (26,2%), 10% (32,2%) de 

óleo linhaça na dieta de galinhas poedeiras quando comparados ao controle 

(12,1%). Os teores totais de ácidos graxos -linolênico aumentaram na gema com 

5% (10,3%), 10% (14,9%) de óleo de linhaça na dieta das galinhas poedeiras em 

relação a dieta controle (0,37%). Para o DHA, os teores observados na gema foram: 

dieta com 5% (1,57%), 10 % (1,53%) de óleo de linhaça e dieta controle (0,76%) de 

galinhas poedeiras. Os teores de ácido araquidônico na gema com 5% (0,91), 10% 

(0,92) de óleo de linhaça na dieta foram menores que a dieta controle (1,62%) das 

galinhas poedeiras. Os autores concluíram ainda que, aumentando os níveis de 

ácido -linolênico na dieta de fonte de óleo de linhaça, concomitantemente 

aumentaram os valores deste ácido na gema e o inverso ocorreu com o ácido 

araquidônico, que decresceu. 
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Van Elswyk (1993) avaliou que vários estudos enfocaram maneiras de 

explorar e alterar a composição de ácidos da gema, sendo mais freqüente o uso de 

0,5% a 10% de óleo de peixe em dieta de galinhas de postura. Este procedimento 

tem como objetivo o enriquecimento da gema de ovos com PUFAs n-3. A inclusão 

na dieta de óleo de peixe ou farinha de peixe resulta em significativo aumento nos 

PUFAs n-3 e, em particular, o conteúdo de DHA e EPA do ovo. Análise potencial de 

benefícios associado com o consumo de ovos enriquecidos com PUFAs n-3 é uma 

etapa lógica a ser seguida com avaliação da gordura do produto modificado.  

Aymond e Van Elswyk (1995) estudaram o efeito da dieta sobre o 

conteúdo de ácidos graxos na gema. Dietas controle e com 1,5% de óleo de savelha  

revelaram valores totais em mg/g de gema de ácidos graxos saturados, 

monoinsaturados, linoléico, -linolênico, araquidônico, EPA, DHA, total de PUFAs 

ômega-3, soma de EPA mais DPA iguais a: saturados: 124,2 e 127,1; 

monoinsaturados: 164,6 e 163,0; linoleico: 47,8 e 45,1; -linolênico: 0,95 e 1,30; 

araquidônico: 5,04 e 2,52; EPA: 1,88 e 1,12; DHA: 2,09 e 6,15; PUFAs ômega-3: 

4,92 e 8,57; EPA + DPA: 3,97 e 7,27, respectivamente. As dietas contendo 5% e 

15% de semente de linhaça moída apresentaram valores totais em mg/g de gema  

de ácidos graxos -linolênico(ALA), araquidônico (AA), EPA e DHA iguais a: ALA: 

8,08 e 16,08; AA: 3,92 e 3,31; EPA: 0,39 e 1,50; DHA: 4,98 e 6,84, respectivamente. 

Segundo os autores, todas as dietas apresentaram elevação dos PUFAs n-3 e 

decréscimo do acido araquidônico na gema em relação à dieta controle. O maior 

valor de DHA igual a 6,84% foi observado na dieta com 15% de semente de linhaça 

moída seguido pela dieta com óleo de peixe com 6,15% de DHA na gema.

Bioquimicamente, o ácido -linolênico é o precursor para a produção de 

EPA e DHA em vivo ( NETTLETON, 1991). Evidências da delta-6-desaturase na 
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conversão de ácido -linolênico (ALA, C18:3 n-3) para ácido EPA, DPA e DHA é 

confirmada pela deposição destes ácidos graxos na gema quando a dieta contendo 

semente de linhaça não contemplava a presença destas fontes de ácidos graxos na 

alimentação das galinhas poedeiras, o que esta de acordo com Caston e Leeson 

(1990) e Cherian e Sim (1991). A eficiência de conversão de ácido -linolênico para 

EPA e DHA é provavelmente limitada pela competição da delta-6-desaturase, a 

enzima essencial para as primeiras passagens na desaturação do ácido graxo da 

série n-3 (ALA, C18:3 n-3) e do ácido graxo da série n-6 (AL, C18:2 n-6). Ácidos graxos de 

18 carbonos (ALA, C 18:3 n-3 ou AL, C 18:2 n-6) são desaturados pela remoção de um 

átomo de hidrogênio da cadeia carbônica pela delta-6-desaturase. Dois átomos de 

carbono são adicionados pela enzima elongase. Assim, o ciclo da desaturação e 

enlongação continuam até que complete a conclusão da produção de ácidos graxos 

poliinsaturados (DPA, C22:4 n-6 ou DHA, C22:6 n-3) (NETTLETON, 1991). Em 

mamíferos, acredita-se ser baixa esta conversão e ineficiente devido a 

preponderância de ácidos graxos da série n-6 na dieta (NETTLETON, 1991). Uma 

situação semelhante parece ocorrer nas galinhas de postura, quando fontes ricas 

em ácido linoléico de origem da soja e milho são adicionadas à dieta.

Garcia e Abdala (1998), em um estudo experimental com a finalidade de 

verificar o potencial da alimentação com PUFAs n-3 em granjas avícolas no Chile, 

que adicionavam derivados da indústria de pesca marinha à dieta de galinhas 

poedeiras, analisaram comparativamente a composição química e o perfil de ácidos 

graxos dos lipídeos da gema, triacilgliceróis e fosfolipídeos de ovos de aves 

alimentadas em duas dietas distintas, a saber: 1- ração aditivada com produtos 

marinhos, contendo 56,7% de milho, 9,4% de farinha de peixe e 11,8% de farinha de 

soja; 2- ração base de ingredientes vegetais, contendo 64,6% de milho e 18,1% de 
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farinha de soja. O extrato etéreo obtido da gordura da gema nas dietas 1 e 2 foram 

iguais a 35,1% e 34%, respectivamente. Os níveis de colesterol total (CT), 

triacilgliceróis (TG) e fosfolipídeos (FL) em g/100 g de gema de ovos das galinhas 

poedeiras alimentadas nas dietas 1 e 2 foram iguais a: CT: 0,92 e 1,29; TG: 8,8 e 

11,6; FL: 3,9 e 5,3, respectivamente, tendo sido constado diferença significativa 

(P<0,05) entre as duas dietas no tocante à incorporação de PUFAs n-3 na gema dos 

ovos. Os autores acima sustentaram que a composição química percentual de 

ácidos graxos saturados (S), monoinsaturados (M) e poliinsaturados (P) da gema de 

ovos das galinhas poedeiras alimentadas nas dietas 1 e 2 foram iguais a: S: 43,26% 

e 43,80%; M: 31,67% e 32,23% e P: 23,07% e 22,98%, respectivamente. A 

composição química percentual em gramas/100 gramas de gema de ácidos graxos 

da série n-3, EPA, DHA e total da série n-6 na gema de ovos das galinhas poedeiras 

alimentadas nas dietas 1: (derivados marinhos): 0,57 g EPA; 5,96 g DHA; 15,71 g   

n-6/100 g de gema, e 2 (basal): 0,33 g EPA; 1,40 g DHA; 20,88 g n-6/100 g gema, 

respectivamente. As duas dietas apresentaram diferença (P<0,05) significativa entre 

si, com expressiva quantidade maior de ácidos graxos da série n-3 na gema de ovos 

de galinhas poedeiras alimentadas com fonte de produtos marinhos.

De acordo com Briz (1997), a principal influência dos ácidos 

poliinsaturados na dieta sobre a composição de ácidos da gema é observada sobre 

os ácidos graxos insaturados, com uma variação média de 30% a 35% do total. O 

enriquecimento com o ácido -linoléico se faz  principalmente com redução do ácido 

oléico. Por exemplo, com a adição de 6% de óleo de soja a dieta de poedeiras, 

significando um aumento de 1,3% na ração para 3,9% de ácido linoléico, a 

concentração de ácido linoléico na gema passou de 13% para 25% e a de ácido 

oléico de 41% para 36%. O enriquecimento com PUFA n-6 também altera as 
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proporções dos demais ácidos graxos na gema, principalmente o oléico, que diminui 

em relação ao aumento de ácido graxo da série n-3. Com o aumento de ácidos 

graxos da série n-3 na gema, o ácido araquidônico pode apresentar redução de até 

70% (VAN ELSWYK; SAMS; HARGIS, 1992). Estes decréscimos são 

proporcionalmente mais acentuados em dietas com altos níveis de ácido -linolênico 

de origem da linhaça ou óleo de peixe, respectivamente. Quando a dieta foi 

acrescida de elevados níveis de óleo de peixe  com ausência ou presença de 

pequena quantidade de óleo vegetal, proporcionalmente o conteúdo de ácido 

linoléico na gema diminuiu mais acentuadamente que o dos ácidos esteárico e 

palmitoléico. 

As mudanças no perfil lipídico da gema são análogos aos observados 

nos níveis plasmáticos das galinhas e são produzidos rapidamente em 1 a 2 

semanas (HARGIS, P. S.; VAN ELSWYK; HARGIS, B. M., 1991), estabilizando-se 

depois de 2 a 3 semanas da administração da dieta. A deposição dos vários ácidos 

graxos n-3 não ocorre por igual nas diversas frações dos lipídeos da gema. A 

concentração dos diversos ácidos graxos n-3 que é alcançada, varia muito em 

função das fontes e de seu nível na dieta. 

Adams et al. (1989) determinaram a concentração de ácidos graxos n-3 

na gema de ovos de galinhas poedeiras alimentadas durante um período de 46 dias 

com dois níveis na dieta de 3 e 6%, respecitvamente, de: óleo de milho (OM), óleo 

de savelha (OS) e óleo de ômega-3 (O -3) purificado. As concentrações em mg/ 

100 g de gema para os ácidos graxos EPA, DHA, -linolênico foram 

respectivamente: OM (3%): traços; 56; traços e OM (6%): traços; 71; traços. OS  

(3%): 103; 519; 176 e OS (6%):107; 477; 232. O -3 (3%): 203; 1021; 0 e O -3 

(6%): 212; 785; 0. Os autores relataram que as galinhas, recebendo dieta com 6% 
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de óleo de -3, interromperam a postura antes do final dos 46 dias experimentais, 

sendo que nos demais tratamentos, as galinhas apresentaram produção normal.

De acordo com Lewis, Seburg e Flanagan (2000) e Lewis, Schalch e 

Scheideler (2000), ovos enriquecidos com PUFA n-3 podem ser produzidos por 

modificação de dietas de galinhas. Quando 70 g/kg de ração de óleo de fígado de 

bacalhau, óleo de canola, óleo de linhaça foram adicionados à dieta controle, os 

PUFAs n-3 foram aumentados de 1,2% na gema do ovo galinha para 6,3% (peixe), 

4,6% (canola) e 7,8% (linhaça), respectivamente. A alimentação com semente de 

linhaça aumentou o ácido -linolênico na gema do ovo em aproximadamente 30 

vezes e o DHA aumentou em quase 4 vezes. 

Cherian, Holsonbake e Goeger (2002) avaliaram ovos classificados 

como especiais disponíveis ao consumidor no comércio americano. As amostras 

foram coletadas diretamente dos produtores. Neste estudo os autores averiguaram 

que a dieta controle (C) quando comparada à dieta com alto teor (AT) de PUFA n-3 

apresentou o seguinte resultado para os componentes dos ovos:  gema: 30,2% e 

29,1%; clara: 59,6% e 59,4%; casca: 10,1% e 10,8% e porção comestível: 89,8% e 

89,2%, respectivamente. Os autores relataram que o total de ácidos graxos 

saturados na gema do ovo variou de 33% a 35,5%. Quando comparados ao controle 

nenhuma modificação foi observada no teor de ácidos graxos saturados. Os ovos 

classificados como “especiais um” (SP1) com indicação de maior teor PUFA n-3 na 

dieta, responderam com maior teor de DHA (1,4%) e menor teor de ácido 

arquidônico (AA, 1,9%) na gema dos ovos versus dieta controle 0,7% de DHA e 

2,0% de AA na gema. O percentual de  gordura saturada igual a 35,2% na dieta 

controle foi maior que nos ovos SP1 que apresentaram-se reduzidos para 33,3%. O 
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teor de ácidos graxos monoinsaturados variou de 45,8 a 48%. O ácido oléico       

apresentou-se em maior percentagem no ovo variando de 42% a 45%. 

Scheiner et al. (2004) estudaram o efeito do óleo de peixe (OP) em uma 

dieta basal de galinhas poedeiras consistindo de 30% de milho, 25% de trigo, 27% 

de soja, 1% de celulose e 12% de premix vitamínico e mineral. O OP foi adicionado 

às 4 dietas experimentais nas quantias crescentes de 0%, 1,25%, 2,50% e 5%. A 

dieta controle continha 5% da mistura de gordura animal e vegetal (óleo de oliva). 

Segundo os autores, o efeito mais evidente do OP sobre a composição de ácidos 

graxos foi o aumento acentuado (P<0,001) dos PUFAs n-3 (EPA, DPA e DHA), os 

quais ocorreram principalmente à custa do ácido araquidônico e em menor grau dos 

monoinsaturados. Esta troca de n-6 por n-3 refletiu também no índice de iodo, o qual 

aumentou (P<0,001) em aproximadamente 15% entre os ovos do grupo controle e 

os ovos das galinhas alimentadas na dieta 4, visto que o valor de índice de iodo das 

dietas aumentaram mais que 100% (54,2% para a dieta controle versus 119,3% para 

a dieta 4). Segundo os autores, pode ser notado que o conteúdo de PUFAs n-6 e n-3 

foram menores na 9ª semana que na 5ª semana, com diferença significativa para 

EPA e DHA na dieta 3 e DPA na dieta 2. Entretanto, este efeito foi compensado pelo 

peso dos ovos, os quais foram maiores na 9ª semana que na 5ª semana. Assim, 

quando os resultados foram expressos em mg/ovo, não apresentou diferença 

significativa na quantia absoluta de PUFAs dos ovos entre as duas coleções. Os 

níveis de DHA foram crescentes nas gemas das dietas proporcionalmente ao 

aumento de OP na dieta (0%, 1,25%, 2,5% e 5% de OP), sendo, respectivamente 

de: 0,91%, 2,49%, 2,91% e 3,48% na 5ª semana. Nas dietas com 0%, 1,25%, 2,50% 

e 5,0% de OP, os níveis de DHA variaram de 0,95% 2,46%, 2,65% e 3,09%, 

respectivamente. Para o DHA, as dietas de 1 a 4 contendo níveis de 0%, 1,25%, 
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2,5% e 5,0% de OP apresentaram percentuais de: triacilgliceróis: traço, 0,30%, 

0,44%, e 0,55%; fosfatidilcolina: 1,94%, 5,32%, 6,15% e 7,27%; 

fosfatidiletonolamina: 6,79%, 16,86%, 18,73% e 19,35%, respectivamente, do total 

de ácidos graxos poliinsaturados. Para o ácido araquidônico as dietas de 1 a 4 

contendo níveis de 0%, 1,25%, 2,5% e 5,0% de OP apresentaram percentuais de: 

triacilgliceróis: 0,18%, 0,13%, 0,13% e 0,11%; fosfatidilcolina: 3,30%, 1,68%, 1,48% 

e 1,36%; fosfatidiletonolamina: 14,0%, 37,8%, 46,5% e 74,78%, respectivamente, do 

total de ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs). Quando 1,25% de OP  foi 

adicionado à dieta, houve uma tendência à substituição de ácido araquidônico por 

DHA na posição sn-2 da fosfatidilcolina (PC) e fosfatidiletanolamina (PE). Para os 

percentuais de 2,5% e 5% de OP na dieta, o conteúdo dos PUFAs n-3 na posição 

sn-2 da PC e PE atingiram o platô. Entretanto, foi observado que a alimentação com 

mais de 1,25% de OP na dieta, determinou aumento de PUFAs n-3 na fração do 

triacilglicerol. Este aumento foi menor que a alteração destes ácidos graxos na 

fração do fosfolipídeo, quando 1,25% de OP foi adicionado à dieta. Os valores 

percentuais na 9ª semana na dieta controle e dieta 5% de OP foram: triacilgliceróis 

(68,4%; 69,7%), fosfatidilcolina (20,2%, 19,7%), fosfatidiletanolamina (7,4%; 6,5%), 

colesterol (4,0%, 4,0%), respectivamente. Os autores concluíram que houve um 

substancial aumento dos PUFAs n-3 (P<0,0001) de 33 mg/ovo (dieta 1 - 0% OP) 

para 142 mg/ovo (dieta 4 - 5% OP). 
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2.8.8.2 Uso de Fontes de Microalgas Marinha para Enriquecimento da Gema de 
Ovos com Ácidos Graxos 

Herbert e Van Elswyk (1996) estudaram em dois experimentos a 

incorporação de ácidos graxos da série n-3 de fontes de microalgas marinhas (MA), 

citando como vantagens a ocorrência natural de outros nutrientes, a exemplo de 

carotenóides presentes nestas algas, especialmente cataxantina e -caroteno, os 

quais são usados para aumentar a pigmentação da gema, podendo ser importantes 

nutricionalmente por seus efeitos antioxidantes benéficos, incluindo ação protetora 

sobre ácidos graxos e fosfolipídeos da gema de ovos. Os autores acima realizaram 

no experimento 1, estudo utilizando 60 galinhas poedeiras da linhagem Single Comb 

White Leghorn (SCWL) com 26 semanas de idade divididas entre quatro dietas 

incluindo dieta controle à base de milho e soja, e dietas contendo 1,5% de óleo de 

savelha, 2,4% de microalga marinha (MA) ou 4,8% de microalga marinha. No 

experimento 2, os autores trabalharam com 96 galinhas poedeiras da linhagem 

SCWL com 56 semanas de idade, distribuídas em gaiolas individuais, divididas entre 

as dietas acima. A dieta com 1,5% de óleo de savelha forneceu 13,5% do total de 

ácido graxo na forma de EPA e 9,1% na forma de DHA. A MA usada era isenta de 

EPA e continha 7,4% de DHA sobre a matéria seca base. As dietas foram fornecidas 

por 4 semanas para permitir a incorporação dos PUFAs ômega-3 à gema do ovo 

possibilitando atingir o platô (HARGIS, P. S.; VAN ELSWYK; HARGIS, B. M., 1991). 

O nível de 1,5% de óleo de savelha foi escolhido porque este nível fornecia 233 mg/ 

dia de EPA e 155 mg/dia  de DHA e tinha previamente sido indicado para permitir 

máxima incorporação dos PUFAs ômega-3 com o mínimo comprometimento

sensorial (VAN ELSWYK; SAMS; HARGIS, 1992).  
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No experimento 1 e 2, as galinhas consumiram 105 e 103 gramas de 

ração/dia, respectivamente. Em termos de PUFAs n-3 na dieta, isto equivaleu a um 

total de 345 mg/dia para galinhas alimentadas com 1,5% de óleo de savelha, 186 mg 

DHA/dia para galinhas alimentadas com 2,4% de MA, e 365 mg DHA/dia para 

galinhas alimentadas com 4,8% MA. Na 4ª semana experimental para o tratamento 

controle, as médias do total de ácidos graxos em mg/g gema foram iguais a 84,6 mg 

de ácidos graxos saturados, 105 mg de monoinsaturados, 47,2 mg PUFAs ômega-6, 

3,4 mg de PUFAs ômega-3 e 2,3 mg/g gema de DHA. Para o tratamento com 1,5% 

de óleo de savelha, as médias do total de ácido graxo em mg/g gema foram iguais a 

79,5 mg de ácidos graxos saturados, 102,8 mg de monoinsaturados, 40,8 mg PUFAs 

ômega-6, 9,4 mg de PUFAs ômega-3 e 8,1 mg de DHA. Para o tratamento com 

2,4% de alga marinha, as médias do total de ácidos graxos em mg/g gema foram 

iguais a 84,7 mg de ácidos graxos saturados, 102,5 mg de monoinsaturados, 39,3 

mg PUFAs ômega-6, 9,5 mg de PUFAs ômega-3 e 8,8 mg/g gema de DHA. Para o 

tratamento com 4,8% de alga marinha, as médias do total de ácido graxo em mg/g 

gema foram iguais a 88,1 mg de ácidos graxos saturados, 100,7 mg de 

monoinsaturados, 39 mg PUFAs ômega-6, 12,2 mg de PUFAs ômega-3 e 11,5 mg/g 

gema de DHA. Como reflexo do aumento na dieta, o percentual na gema de PUFAs 

ômega-3 aumentou de 1,41% na dieta controle para 5,07% na dieta com 4,8% de 

alga marinha, sendo que o maior aumento verificado para o DHA de 0,96% na dieta 

controle para 4,78% na dieta com 4,8% de MA. O contrário ocorreu com o total 

PUFAs ômega-6, que decresceu de 19,63% na dieta controle para 16,22% na dieta 

com 4,8% de alga marinha, o que também foi verificado por Yu e Sim (1987) e P. S. 

Hargis; Van Elswyk e B. M. Hargis, (1991). Os PUFAs n-3, acredita-se que são 

preferencialmente incorporados dentro da membrana biológica às custas dos PUFAs 
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n-6. No caso da dieta 1,5% do óleo de savelha, o qual forneceu uma pequena 

quantia de ácido -linolênico, a competição pela enzima delta-6-desaturase pode 

também levar a redução no conteúdo dos PUFAs n-6 via inibição da produção do 

ácido araquidônico. Segundo os autores acima, a delta-6-desaturase tem maior 

afinidade com os ácidos da série n-3, que para os da série n-6.

Kennedy, Herber e Van Elswyk (1995) trabalharam com dietas contendo 

três fontes de ácidos graxos da série n-3 de maneira somatória:  0,5% de microalga, 

0,5% de óleo de savelha e 2,5% de semente de linhaça, a ração basal de galinhas 

poedeiras da linhagem Single Comb White Leghorn. Os resultados mostraram que 

ovos continham 135 mg de DHA, 78 mg de -linolênico e 722 mg de ácido linoléico 

por ovo, após 28 dias de alimentação das poedeiras na dieta. 

Abril e Barclay (1998) determinaram os teores de ácidos graxos da série 

n-3 da microalga marinha (MA) Schizochytrium sp produzida por processo de 

fermentação descrito por Barclay, Meager e Abril (1994), para ser usada como 

ingrediente na dieta de aves. A composição de ácidos graxos da MA desidratada foi 

de: 17% de mirístico, 32,2% de palmítico, 7,8% de palmitoléico, 1,1% de esteárico, 

4,8% de oléico, 0,4% de dihomo- -linolênico, 0,7% de EPA, 8,4% de DPA (C22:5 n-6),

27,6% de DHA. A matéria seca continha de 10 a 20% de DHA. Os autores acima 

utilizaram 8 galinhas Leghorn brancas por tratamento para testar o efeito de uma 

ração basal de trigo contendo 33% de trigo integral e uma segunda ração basal 

contendo 33% de milho complementadas com ingredientes à base de farelo de soja 

e fubá de milho, na incorporação de DHA em ovos de galinha poedeira. O DHA foi 

adicionado à ração para fornecer 300 ou 600 mg de DHA/100 g da dieta. A média de 

consumo foi de 110 gramas/galinha/dia. Foi adicionado 2,5% de linhaça integral 

como fonte suplementar de ácido -linolênico. Ovos para análise de ácidos graxos 
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foram colhidos 5 dias depois do início da alimentação programada e continua até 39 

dias. As duas formulações contendo 33% de trigo ou milho foram avaliadas sobre o 

efeito na incorporação de DHA nos lipídeos da gema de ovo. Assim, o trigo tem 

conteúdo mais baixo de ácido linoléico que o milho e era esperado antecipadamente 

o efeito positivo sobre a incorporação de DHA em ovos. Segundo os autores acima, 

os resultados deste estudo indicaram que não houve diferenças estatística 

significativas entre o uso de ingredientes citados, quanto ao grau de incorporação de 

DHA nos ovos. Ovos produzidos com dieta contendo 33% de trigo (fornecendo 300 e 

600 mg de DHA/100 g ração) tinham 172,8 e 243 mg do total de PUFA ômega 3 

(ALA + EPA + DHA)/ ovo, respectivamente. Ovos de dietas contendo 33% de milho 

tinham 169,7 e 236,9 mg do total de PUFAs omega-3/ovo. Ovos da dieta controle 

tinham 40 mg do total de ômega 3/ ovo. Ovos produzidos por galinhas alimentadas 

com 33% de milho na dieta e 165 mg de DHA/galinha/dia continham 

aproximadamente 153 mg de ácido graxo de cadeia longa ômega-3 (PUFA n-3/ovo, 

e total de 248 mg de PUFAs ômega-3/ovo), quando comparado ao controle com 28 

mg de PUFA n-3/ovo (total de 48 mg/ovo). O conteúdo de DHA do ovo de galinha 

alimentada com MA foi de 135 mg/ovo enquanto na dieta controle foi de 28 mg/ovo, 

um aumento de aproximadamente 5 vezes. 

Barclay, Meager e Abril (1994) estudaram a distribuição dos ácidos 

graxos nas frações dos fosfolipídeos e triacilgliceróis de ovos enriquecidos com DHA 

e evidenciaram que os fosfolipídeos apresentaram maior concentração deste ácido 

(8,8%) e do somatório dos PUFAs n-3 (9,2%) na gema do ovo, sendo o mesmo 

verificado para o ácido araquidônico (3%). 
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2.8.8.3 Incorporação de DHA de Microalga Marinha (MA) na Carne de Frango 

Frangos de corte foram alimentados com 3,6 g de DHA de MA durante o 

ciclo de vida. A carne branca do frango na dieta controle (C) e dieta com DHA de 

microalga (MA) apresentaram 14 mg (C) e 88 mg (MA) de DHA/ 100 gramas de 

carne e 48 mg (C) e 300 mg (MA) de DHA/peito de PUFAs n-3 de cadeia longa, 

respectivamente. A carne do peito tem baixo teor de gordura e alto conteúdo de 

fosfolipídeos. A carne vermelha, sobrecoxa mais coxa, apresentou média de 24 mg/ 

100 gramas de carne em PUFAs n-3 de cadeia longa ou 58 mg de PUFAs n-3/ 

sobrecoxa e coxa, enquanto que com a alimentação enriquecida com DHA, a carne 

vermelha apresentou média de 54 e 184 mg de PUFAs n-3 de cadeia longa/100 

gramas de carne de sobrecoxa mais coxa, respectivamente (BARCLAY; MEAGER; 

ABRIL, 1994).

Com a finalidade de avaliar experimentalmente a bioviabilidade da 

microalga marinha (MA) Schizochytrium sp, Barclay et al. (1998) alimentaram 100 

galinhas poedeiras com uma dieta comercial convencional contendo Schizochytrium 

sp em quantia para fornecer 165 mg de DHA/galinha/dia. A ração foi acrescida 

também com 2,5% de semente de linhaça. Um pool de 12 ovos dos tratamentos 

controle e ração comercial enriquecida com Schizochytrium sp na alimentação de 

galinhas poedeiras foram usados para analisar o conteúdo de nutrientes dos ovos, 

em especial o conteúdo lipídico. A concentração aproximada de ácidos graxos da 

matéria seca (M.S) do Schizochytrium sp produzido por fermentação é rico em DHA.  

Os componentes em maiores concentrações na células secas por desidratação são 

a gordura. Aproximadamente 50% da M.S da alga era composta de gordura e 
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aproximadamente 25% dos ácidos graxos era de DHA. O DHA no Schizochytrium sp

produzido por fermentação é particularmente estável à temperatura ambiente no 

manejo alimentar de aves, sendo que foi submetido à temperatura de 38ºC por 5 

dias sem nenhuma alteração na sua composição (BARCLAY et al., 1998). Galinhas 

poedeiras alimentadas com microalga (MA) Schizochytrium sp em níveis de 165 mg 

DHA/galinha/dia apresentaram uma taxa de produção de ovos de 82% e 

concentração média na gema de 150 mg DHA/ovo. Corrigindo para um esperado de 

aproximadamente 20 mg de contribuição de DHA de origem de 2,5% de semente de 

linhaça na dieta de galinhas poedeiras, a eficiência de conversão do DHA na matéria 

da alga e transferido ao ovo, a média foi de 55 a 65% de aproveitamento. 

         Em comparação com os ovos da dieta controle, as maiores modificações 

ocorreram com teores de PUFAs e duas vitaminas. Os ácidos graxos -linolênico e 

DHA aumentaram nos ovos com um correspondente decréscimo no ácido graxo 

araquidônico.

 Com relação às vitaminas, o maior aumento foi para as vitaminas E e 

vitamina B12 . Os autores acima concluíram que as vantagens do uso de DHA de 

fonte de MA, como fonte suplementar de DHA na dieta de aves para enriquecimento 

de ovos são a ausência de odor e de sabor de peixe, o que limita o uso de 

ingredientes suplementares à base de farinha de peixe, óleo de peixe e óleo de 

linhaça. O potencial de transferência de DHA para ovos a partir de DHA de MA 

acaba sendo maior em virtude de que pode ser usada em maior quantia na dieta, 

sendo que seu uso pode ocorrer entre 0,5% a 1,5% na dieta com transferência de 

níveis maiores que 200 mg de DHA/ovo no nível de 1,5% contra 90 a 120 mg de 

DHA/ovo com nível de 1,5% de óleo de peixe. O único inconveniente do uso de 

microalga é o seu custo mais elevado (BARCLAY et al, 1998).  
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2.9 COMPOSIÇÃO  QUÍMICA  DO OVO INTEGRAL INCLUINDO TODOS  
OS COMPONENTES E ÁCIDOS GRAXOS DO OVO

2.9.1   Influências dos Parâmetros de Produção 

           A avicultura apresentou avanços extraordinários nas últimas 

décadas. Scheuermann e Bellaver (1995) descreveram que face ao estado da arte e 

a perspectiva para pesquisa em nutrição de aves, a produção de ovos por ciclo e o 

consumo de ração por dúzias de ovos produzida por aves de postura, o que 

pareciam metas impossíveis, tem surpreendido com resultados de melhora 

expressiva. A somatória de fatores envolvendo genética, sanidade, nutrição e 

manejo permitiram resultados surpreendentes. A produção de ovos por ciclo 

reprodutivo evoluiu de 219 ovos nos anos 50 para 255 ovos nos anos 70 e 328 ovos 

nos anos 90. A conversão alimentar em kg de ração/dúzia de ovos no mesmo 

período apresentou valores iguais a 2,08, 1,77 e 1,60, respectivamente. 

Ede (1964) descreveu que as aves evoluíram dos répteis, especializados 

em voar. As aves, possivelmente originaram-se de um grande grupo de répteis 

Archosaurus, os quais dominaram o período Mesozóico  e dos quais o dinossauro foi 

o mais espetacular representante. A evolução passou pelo réptil Archaeopteryx, com 

três fosseis encontrados em rochas do período Jurássico.

Etches (1996) analisou que, de aproximadamente 6000 espécies de 

aves, poucas foram domesticadas, e segundo a teoria da evolução das espécies de 

animais descrita por Darwim (1859), espécies cujo ancestral,o galo selvagem Gallus

bankiva, calcula-se que foi primeiramente domesticado a 6000 mil anos A.C no 

sudeste da Ásia (PENNINGTON, 1951; WEST; ZHOU, 1989) e por domesticação e 
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cruzamentos foram as aves encontradas na Grécia, Pérsia, Egito e Roma, as quais 

em épocas anteriores, atravessaram o continente Asiático, provenientes do norte da 

China. Na Malásia, o cruzamento mais encontrado do ancestral do galo selvagem foi 

o Brown Leghorn (EDE, 1964).  O panorama destas transformações revisado por 

Hartman (1984), considerando que de Gregor Medel criador da “Teoria Fundamental 

da Herança” até a era industrial, muita modificação ocorreu, e em particular por 

cruzamentos intensos entre espécies, no qual prevaleceu o interesse comercial, 

sendo selecionadas aves com capacidade de produção de alimentos para 

humanidade, e no século 20 foram selecionadas para alta taxa de reprodução. Do 

gênero Gallus domesticus, entre as espécies que sobressaíram-se, destacam-se as 

galinhas poedeiras, as quais foram expressivamente selecionadas para produção de 

ovos durante seu ciclo reprodutivo.

De acordo com Etches (1996), no ciclo reprodutivo dos dias atuais, uma 

galinha consome aproximadamente 40 kg de alimento e deposita 22 kg em ovo. 

Como fonte única de nutriente para o embrião, o ovo contém reserva apropriada de 

amino-ácidos, fonte de energia, minerais, micronutrientes e água para permitir 

novamente que a partir de ovos fertilizados haja desenvolvimento completo do pinto. 

Estrategicamente, nossa culinária adotou o ovo por ser um alimento completo em 

nutrientes e aprovado na degustação. Na ausência de tecnologia de incubação, a 

produção avícola depende do ciclo maternal no qual a galinha bota de 12 a 20 ovos, 

incuba-os em 21 dias e acompanha o filhote jovem por muitas semanas antes de 

retornar à fase de produção de ovos.
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2.9.2          A Macroestrutura do Ovo 

Em todas as espécies de aves, o ovo tem a seguinte composição: 32% a 

35% de gema, 52% a 58% de albúmen, e 9% a 14% de casca e membrana da 

casca. Romanoff e Romanoff (1949) reportaram que ovos com 58 gramas de peso 

apresentaram em média a composição de 56% de albúmen, 32% de gema e 12% de 

casca. E as proporções encontradas na proteína do albúmen do ovo foram: 54% de 

ovoalbumina, 12% de ovotransferrina, 11% de ovomucóide, 3,5% de ovomucina, 

3,4% de lisozima, 1,5% de ovoinibidor, 0,05% de cistatina, 1% de ovoglicoproteína, 

0,8% de ovoflavoproteína, 0,5% de ovomacroglobulina, 0,05% de avidina, 4,2% de 

outras proteínas (ovoglobulina G2, ovoglobulina G3).

Card e Malden (1976) apresentaram os seguinte valores para 

composição  química aproximada do ovo e seus constituintes (%) em água, matéria 

seca, proteína, gordura, carboidrato e cinza: Ovo inteiro: 66, 34, 12, 10, 1, e 11; 

Conteúdo do ovo: 74, 26, 13, 11, 1, e 1. Gema: 48, 52, 17, 33, 1 e 1. Albúmen: 88, 

12, 11, ND , 1 e ND. Casca: 2, 98, 6, ND, ND e 92, respectivamente. 

De acordo com Griffin, Perry e Gilbert (1984), um ovo com peso médio 

de 58 g tem aproximadamente 34 g de albúmen,19 g de gema e 5 gramas de casca. 

A composição percentual: albúmen: 0,5 de íons inorgânicos, 10% de proteína e 88% 

de água. Casca: 95% de íons inorgânicos, 4% de proteína e 1% de água. Gema: 1% 

de íons inorgânicos, 33% de lipídeos, 17 de proteínas e 48% de água. 
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2.9.3           Peso do Ovo 

Sobre os efeitos dos óleos no tamanho do ovo, a suplementação 

dietética com gordura animal tem sido menos efetiva e o efeito global no peso do 

ovo tem sido usualmente atribuído às propriedades de ácido linoléico. A hipótese de 

que o óleo de oliva, rico em ácido oléico, pudesse ser tão efetivo para aumentar o 

peso do ovo, a semelhança de outros óleos vegetais ricos em ácido linoléico, não foi 

confirmada em outras pesquisas (WHITHEREAD, 1981). Os mecanismos pelos 

quais a dieta de gordura pode influenciar o peso do ovo são desconhecidos. Existe 

certa proporção constante de proteína e lipídeos neutro e polar na gema, apesar do 

efeito da concentração de ácido linoléico na dieta sobre o peso do ovo. Isto implica 

que o ácido linoléico aumenta a síntese de lipoproteínas envolvidas na formação da 

gema.

Whitheread, Bowman e Griffin (1993), trabalhando com poedeiras ISA 

Brown com 29 semanas de idade alimentadas a partir das 23 semanas de idade com 

dietas contendo níveis crescentes de 0%, 1%, 2%, 4% e 6% de óleo de milho, 

gordura animal, gordura de coco e óleo de peixe, avaliaram os parâmetros: índice de 

postura, peso do ovo, conteúdo de gema e albúmen e peso da casca. Usando 1%, 

2%, 4% e 6% de óleo de peixe obtiveram os índices de postura igual a 93,6%, 

97,3%, 93,6% e 88,3%, respectivamente, versus o controle igual a 96,4%.

Analisando comparativamente a influência do efeito das dietas controle e com 6% de 

óleo de peixe sobre os parâmetros peso em gramas do ovo, gema, albúmen e casca 

obtiveram os valores: peso do ovo: 57,51 e 56,39; peso da gema: 14,44 e 13,46; 

peso do albúmen: 35,75 e 35,74; e peso da casca: 7,33 e 7,19 gramas, 
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respectivamente. Sobre os parâmetros analisados, somente o peso da gema

apresentou diferença (P<0,05) significativa, quando ficou evidenciado o efeito de 

altos níveis de óleo de peixe sobre  decréscimo de peso da gema. Em relação ao 

peso do ovo, apesar de ligeiramente menor na dieta com óleo de peixe (56,39 g 

versus 57,51 g na dieta controle), a diferença não foi significativa. Níveis crescentes 

iguais a 0%, 1%, 2%, 4%, e 6% de óleo de milho a dieta, influenciaram os 

parâmetros peso em gramas do ovo e da casca. Com os níveis de óleo de milho 

citados, os pesos em gramas foram: ovo : 57,51; 57,71; 58,11; 60,48; e 59,97; gema: 

14,44; 14,58; 14,77; 15,25; e 15,07; do albúmen: 35,75; 35,16; 35,80; 37,44; e 37,27; 

e da casca: 7,33; 7,96; 7,54; 7,78; e 7,64, respectivamente. O aumento do peso do 

ovo, da gema e do albúmen foram significativamente (P<0,05) maiores nos níveis de 

4% e 6% de óleo de milho. 

2.9.4         Fatôres que Influenciam o Tamanho e a Composição do Ovo

2.9.4.1        Ácido Linoléico 

A ingestão de ácido linoléico por adição de níveis crescentes de 0,87 a 

2,75% a dieta de poedeiras alterou o peso do ovo com acréscimo de até 2 gramas, 

tendo reflexo direto no aumento do peso da gema. Semelhantemente, aumentado o 

teor de proteína da dieta de 2 a 4 %, foi observado aumento proporcional no peso do 

albúmen entre 12 a 19% (SCRAGG; LOGAN; GEDDES, 1987). Numa avaliação 
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desde o início da postura de galinhas até as 44 semanas de postura, foi observado 

contínuo aumento do peso do ovo, peso da gema, e peso da casca confirmando a 

influência da idade da ave no aumento de peso dos componentes dos ovos. Em 

geral a composição do ovo em oposição ao tamanho do ovo é resistente à 

manipulação através da alteração da dieta alimentar da galinha. Assim, a proteína 

do albúmen e a fosfoproteína da gema, são depositadas no ovo para atender 

requerimentos específicos do embrião, não sendo surpresa que os componentes em 

maiores proporções no ovo sejam relativamente insensíveis às modificações na 

dieta.

2.9.4.2        Óleo de Peixe 

Dieta controle com 2,9 % de gordura total calculada e dieta acrescida de 

3% de óleo de savelha, com gordura total calculada igual a 5%, administrada a 120 

galinhas poedeiras durante um período de 126 dias (18 semanas) por P. S. Hargis, 

Van Elswyk e B. M. Hargis (1991), não apresentaram diferenças significativas para o 

parâmetro percentual de produção de ovos. Verificou-se também que o peso dos 

ovos não foram consistentemente influenciados pelo tratamento, entretanto, 

apresentaram aumento significativo (P<0,05) nas 5ª, 6ª, 8ª e 12ª semanas da fase 

experimental quando da adição de óleo de savelha à dieta. 

Marshall, Sams e Van Elswyk (1994) utilizaram dieta contendo 1,5% de 

óleo de savelha e obtiveram peso médio da gema com 18,9 gramas, sendo 

significativamente menor em relação à dieta controle que apresentou peso de gema 



116

igual a 19,5 gramas. Sob condições de estocagem, o peso médio dos ovos de 

galinha com 1,5% de óleo de savelha foram de 64,8 gramas versus 65,2 gramas da 

dieta controle. 

Van Elswyk, Schake e Hargis (1991) observaram decréscimo de 1 a 2 

gramas de peso da gema de ovos de galinhas alimentadas com dietas contendo 3% 

de óleo de savelha, e segundo os autores, este efeito tem sido atribuído à influência 

da dieta de PUFAs de cadeia muita longa sobre o metabolismo do fígado, mas não 

apresentou associação com a mudança na percentagem de gordura da gema.   

Nash, Hamilton e Hulan (1995) observaram decréscimo linear no peso 

do ovo com aumento da quantia de farinha de peixe na dieta. Segundo os autores, 

isto pode ser relativo a alteração significativa nos níveis de triacilgliceróis da ave de 

postura recebendo óleo de peixe na dieta. 

Schreiner et al. (2004) alimentaram galinhas poedeiras por um período 

de 9 semanas com uma dieta contendo níveis de 0%, 1,25%, 2,5% e 5% de óleo de 

peixe (OP) apresentando nível de PUFAs n-3 igual a 18,12%. A alimentação com 

1,25% OP induziu aumento (P<0,0001) nos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia 

longa ômega-3 (PUFAs n-3) e concomitantemente (P<0,0001) no ácido araquidônico 

nos lipídeos da gema de ovos. Contudo, segundo os autores, esta quantia de OP na 

dieta não tinha nenhum efeito nos parâmetros de produção iguais ao peso dos ovos, 

percentagem de postura e consumo de alimento (P>0,05). Quando foi adicionado 

OP em percentagem maior que 1,25%, foi observado um efeito platô sobre o 

conteúdo de PUFAs n-3 dos ovos. Isto parece ser devido ao conteúdo de PUFA na 

posição sn-2 dos fosfolipídeos que não pode exceder certa quantia. Ainda de acordo 

com os autores acima, quando esta quantia for alcançada, os PUFAs n-3 serão cada 

vez mais estocados nos triacilgliceróis.
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2.9.4.3  Efeito Genético

                   

Os dados sobre os efeitos da diferenças genéticas são limitados.                 

Sell, Choo e Kondra (1968) não observaram influência genética de diferentes 

linhagens sobre a composição de ácidos graxos de lipídeos da gema de ovos. Estes 

pesquisadores concluíram que as diferenças entre linhagens foram relativamente 

pequenas e questionáveis quanto ao significado prático. Entretanto, Washurn (1979) 

relatou que embora a dieta seja mais influente que hereditariedade no seu efeito 

sobre a variabilidade da composição do ovo, existe alguma evidência da influência 

genética sobre os seguintes componentes químicos do ovo ou de fatores que podem 

diretamente afetar sua composição química: 1 - proporção relativa de gema e 

albumem e percentagem de sólidos; 2 - qualidade do albúmen; 3 - polimorfismo 

qualitativo de proteína; 4 - conteúdo total de proteína; 5 - colesterol; 6 - vitamina A, 

tiamina, riboflavina; 7 - ácidos graxos, 8 - enzimas; e 9 - deposição de produtos 

metabólicos nos ovos. Na pressão natural de seleção, espera-se alcançar uma 

quantidade de nutriente estável para um ovo de dado tamanho, o qual determinará o 

tamanho do pinto eclodido. Assim, a diferença qualitativa ou quantitativa na 

composição do ovo tem heritabilidade esperada baixa e de difícil mudança genética. 

A inabilidade de muitos programas de pesquisa em abaixar significativamente um 

componente do ovo, em particular o colesterol, é indicativo da pressão de seleção 

natural para nível estável de nutrientes no ovo. 
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2.9.5         Proporção Relativa do Albúmen e Gema e Percentagem de Sólidos

Romanoff e Romanoff (1949) apresentaram os seguintes valores para 

composição  química aproximada do ovo e seus constituintes, sendo peso (g), água 

(%), sólidos (%), proteína (%), carboidrato (%), e minerais (%): Gema: 18,7 g, 48,7%, 

51,3%, 16,6%, 1%, 32,6% e 1,1%. Albúmen: 51,6 g, 79,6%, 20,84%, 10,6%, 0,9%, 

traços e 0,6%. Casca: 6,2 g, 1,6%, 98,4%, 3,3%, ND, 0,03% e 95,10%, 

respectivamente. A composição em peso (g), água (%), e sólidos (%) das camas do 

albúmen: Camada externa: 7,6 g, 88,8% e 11,2%. Camada média: 18,9 g, 87,6% e 

12,4%. Camada interna: 5,5 g, 86,4% e 13,6%. Chalaza: 0,9 g, 84,3 % e 15,7%, 

respectivamente.

2.9.6           Albúmen

De acordo com Griminger (1986), a maior parte das proteínas 

encontradas no albúmen incluem: 54% de ovoalbumina, 13% de ovotransferrina, 

11% de ovomucóide, 8% de ovoglobulinas, 3,5% de lisozimas e 1,5-3,0% de e -

ovomucina. Existem outras proteínas em menores quantidades, incluindo a avidina, 

flavoproteína, ovomacroglobulina e ovoinibitórios. 

Kuksis (1992) considerou que o peso do ovo e seus componentes são 

influenciados por fatores genéticos e não genéticos. A variação na percentagem de 

gema ou albúmen podem ter um efeito indireto sobre a variação no tamanho do ovo.  
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2.9.6.1        Qualidade e Altura do Albúmen 

A clara do ovo contém grande quantia de proteína e água, e pequena 

quantia de carboidrato, cinza e traços de lipídeos. Assim, a qualidade do albúmen é 

resultado da variação na quantidade, qualidade ou arranjo da proporção de proteína. 

Segundo Freeman (1984), a variação na qualidade do albúmen pode ser indicação 

indireta da variação na composição do ovo. 

2.9.7           Propriedades da Gema do Ovo 

Analogicamente, Kuksis (1992) considerou que a gema de ovos de 

galinhas domésticas possuem uma proporção lipídica e lipoprotéica praticamente 

constante com relação a uma ampla variação da dieta e das condições ambientais. 

As grandes diferenças são observadas na composição química de ácidos graxos dos 

triacilgliceróis e lipoproteínas, incluindo certos ácidos graxos poliinsaturados.  

Estratégicas de seleção genética não tem conseguido reduzir o colesterol do ovo ao 

contrário, tem aumentado, pois a seleção tem resultado positivo no sentido 

divergente, ou seja, aumento de colesterol no ovo. O ovo tem uso amplo devido à 

sua composição química e físico-química constante, propriedades estas úteis nas 

práticas de culinária a forno, cosméticos e indústria farmacêutica. A fosfovitina é um 

efetivo quelante de íons metais e desta maneira um efetivo antioxidante, 



120

demonstrando que as lipoproteínas da gema possuem ainda inexplorado potencial 

de benefícios nutricionais, aplicação médica e industrial. 

2.9.9           Influência da Idade da Galinha na Composição de Ácido Graxo dos   
  Lipídeos da Gema de Ovos 

Nielsen (1998) estudou a composição de ácidos graxos dos lipídeos da 

gema de ovos de galinhas na idade de 21 semanas e 57 semanas de idade. 

Verificou que a composição de ácidos graxos do total de lipídeos da gema era 

diferente entre as duas idades.  O conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados de 

cadeia longa de 20 (AA, araquidônico, C20:4 n-6) e 22 carbonos (EPA, 

eicosapentaenóico, C22:5 n-3) e docosahexaenóico (DHA, C22:6 n-3) foram de 20 a 25% 

maior na gema de ovos de galinhas jovens. Estes dados são importantes no cálculo 

do valor nutritivo dos ovos para nutrição humana e nas formulações infantis. O autor 

citou que os valores percentuais de AA, EPA e DHA apresentaram diferença 

estatística significativa (P<0,05) entre as diferentes idades das galinhas poedeiras 

de 21 semanas e 56 semanas que foram iguais a: 2,50, 0,052, 1,82 e 2,06, 0,043, 

1,47, respectivamente.
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2.9.10        Síntese de Ácidos Graxos

Griminger (1986) relatou que no frango jovem foi constado que 47% do 

total de ácidos graxos foram sintetizados no fígado, 44% na carcaça, 7% na pele e 

2% no intestino. Altos níveis de carboidrato na dieta aumenta, e altos níveis de 

gordura na dieta decrescem, a lipogênese nos tecidos.  Assim, a inclusão de 10% de 

óleo de milho na ração de frangos jovens reduziu a incorporação de acetato 

marcado nos lipídeos do fígado em 38%. 

Sim e Bragg (1978) encontraram alteração significativa na composição 

da gordura do ovo ao alimentar poedeiras com óleo de açafrão e óleo de coco 

hidrogenado.

Alguns nutrientes podem alterar o peso do ovo, e de acordo com Etches 

(1996) e Leeson e Summers (2001), o nível protéico, o nível de aminoácidos e o 

nível de ácido linoléico na dieta podem alterar o peso do ovo, sendo que o de ácido 

linoléico altera este componente na gema.  

Naber (1979) relata que o teor total dos principais constituintes: água, 

gordura, proteína, carboidrato, cinza, ácido esteárico, ácido palmítico, colesterol total  

e de gordura total do ovo tem pouca alteração ou nenhuma por influência da dieta. 

Em relação aos outros nutrientes: vitaminas lipossolúveis A, D, E, e K, ácido oléico, 

ácido linoléico, ácido araquidônico e -linolênico, os quais apresentam acentuada 

alteração por influência da dieta.

Fletcher et al. (1981) relataram que a idade da galinha influenciou no 

aumento do tamanho do ovo, da matéria seca da casca e na percentagem da gema. 

A percentagem de casca, percentagem de albúmen e percentagem de sólidos do 
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albúmen decresceram. O rendimento de gema foi aproximadamente equivalente, e 

dependente do tamanho do ovo. Apesar do aumento do tamanho do ovo, o 

percentual de gema decresceu uma vez que a gema havia aumentado de peso. 

Pequenos ovos podem apresentar altíssimo percentual de gema (WASHBURN, 

1979).

Simmons e Gomes (1982) relataram que os ovos de Araucana tinham 

23% mais gema, 9% menos albúmen, 9% menos membrana da casca e 10% mais 

matéria seca total que ovos da Leghorn branca.

Van Kanpen (1983) relatou que poedeiras submetidas ao estresse 

causado pelo calor diminui o consumo de alimento e reduz o conteúdo total de 

gordura do ovo.

Abplanalp, Tai e Napolitano (1984) encontraram grande diferença na 

composição de ovos entre linhagens cruzadas. A percentagem de gema variou de 

23,66% a 27,48% do total do peso do ovo. 

Sell, Angel e Escribano (1987) relataram que a inclusão de 6% de 

gordura suplementar  na ração resultava em um aumento no peso da gema e do ovo 

até o início da quarta semana depois de iniciada a suplementação. Depois de 12 

semanas de suplementação, as galinhas se adaptavam à alta gordura, e o tamanho 

do ovo e da gema retornavam ao tamanho observado no grupo controle.

Atteh, Leeson e Summers (1987) alimentaram poedeiras com 0 a 20% 

de óleo de canola na ração e não observaram mudança no total do conteúdo de 

gordura da gema. Detectaram redução no ácido palmítico e aumento de linolênico 

no conteúdo da gema.
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2.10  COMPOSIÇÃO QUÍMICA EM ÁCIDOS GRAXOS NO TECIDO ANIMAL

A gordura corporal atua como reserva de energia, variando na proporção 

em relação aos outros constituintes do corpo. Jackson, Summers e Leeson (1982) 

observaram que com níveis de proteína crescentes na dieta de 16 a 36%, a 

composição da carcaça em percentual de gordura decrescia de 18,8 para 12,4%, a 

proteína aumentava de 15,3 para 16,4% e a água aumentava de 62,5 para 67,6% na 

carcaça, respectivamente.

Simon e Lerclerq (1982)  analisaram o conteúdo percentual de gordura 

na carcaça de frangos do nascimento até as 17 semanas de idade, submetidos a 

dieta de gordura e dieta com restrição em gordura, e obtiveram  uma variação de 

gordura na carcaça de  4,39 % a 13,54% e 3,87% a 9,71%, respectivamente. 

O nível exato de óleo de peixe necessário na dieta para diminuir os 

triacilgliceróis no plasma, lipogênese hepática, secreção de lipoproteína de muito 

baixa densidade (VLDL) em humanos e aves é desconhecido. Phetteplace e 

Watkins (1990) experimentalmente determinaram em frangos de corte alimentados 

com dietas contendo a quantia de 50 gramas de gordura por kg de ração em 

quantias combinadas de gordura de franco (GF) e óleo de savelha (OS) em 

proporções GF:OS, crescentes: 100:0; 80:20; 60:40; 40:60; 20:80 e 0:100. A taxa de 

PUFAs n-6 : n-3 nas dietas entre a GF e OS variaram na ordem acima de 24:1 e 

0,1:1, respectivamente. Para as mesmas dietas, a  relação de PUFAs (n-6 + n-3) : 

gordura saturada  variaram de 0,72 a 1,38, respectivamente. Os resultados obtidos 

nesta pesquisa mostraram redução significativa (P<0,05) dos triacilgliceróis no 

plasma dos frangos entre os níveis combinados na dieta de 100:0 e 20:80; 0:100, 
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com valores de 1,04 e 0,58; 0,55 mol/mL, respectivamente. Os níveis de 

triacilgliceróis de VLDL + LDL no plasma dos frangos apresentaram diferenças 

significativas (P< 0,05) entre as combinações de 100:0  e 0:100, com valores de 0,96 

e 0,43 mol/ mL, respectivamente. Os autores concluíram que todos os tecidos 

analisados: fígado, coração, tecido adiposo abdominal e corporal não apresentaram 

alterações significativas (P>0,05) de peso, nem alteração do total de lipídeos do 

fígado ou triacilgliceróis do fígado. Os tecidos dos frangos alimentados com níveis 

crescentes de OS na combinação GF:OS continham mais C17:0, C20:5 n-3 e C22:6 n-3,

mas as quantias de C20:3 n-6, C20:4 n-6, C22:4 n-6 e C22:5 n-6 decresceram. Os frangos 

alimentados com dietas com mais OS tinham maior quantia total de ácidos graxos 

insaturados e total dos PUFAs n-3 comparados  com aqueles alimentados com GF. 

O total de ácidos graxos n-6 e a relação de n-6:n-3 aumentou no fígado dos frangos 

alimentados com níveis altos de GF. Os tecidos do coração apresentaram 

composição de ácidos graxos similar a do fígado dos frangos alimentados com a 

mesma dieta nas combinações GF:OS. Os autores concluíram que PUFAs n-3 do 

OS significativamente enriqueceram os tecidos do fígado, coração e adiposo, em 

dose dependente iniciando com 10 g/kg da dieta, e ao usar 40 g/kg da dieta abaixou 

significativamente (P<0,05) os níveis de triacilgliceróis plasmáticos. 

Um experimento semelhante ao descrito acima foi realizado por 

Phetteplace e Watkins (1989) em que frangos de corte foram submetidos à dietas 

contendo 50 gramas de lipídeos por kg de ração de fontes: óleo de linhaça, óleo de 

savelha, óleo de soja, e gordura de frango. Os autores avaliaram os diferentes 

tecidos  para composição química em ácidos graxos. A dietas com óleo de linhaça e 

óleo de savelha quando comparadas com a dieta gordura de frango, apresentaram 

níveis elevados de PUFAs ômega-3 e menores relações de n-6:n-3. Os autores 
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acima mencionaram o fígado como o principal órgão de síntese de novo de ácidos 

graxos a partir de amino-ácidos e carboidratos na galinha e que a maior parte dos 

lipídeos no organismo da ave é de origem da síntese hepática. Dietas 

desequilibradas ou com carência de alguns ácidos graxos poliinsaturados podem 

aumentar a demanda pela síntese de novo ou e, a desaturação e elongamento de 

ácidos graxos. A etapa usando a via desaturação e elongamento para obtenção de 

ácidos graxos, particularmente dos PUFAs de cadeia longa a partir da conversão 

dos ácidos graxos oléico, linoléico e -linolênico em PUFAs n-9, n-6 e n-3, 

respectivamente, foram evidentes nos resultados das pesquisas realizadas por estes 

autores.

Anderson et al. (1989) alimentaram galinhas poedeiras com dieta 

purificada acrescida de 10% de óleos de: peixe, linhaça, soja e açafrão, e obtiveram 

alterações sinificativas dos níveis PUFAs n-3 nos tecidos: soro, cérebro e retina de 

pintos recém-nascidos. Os autores acima questionaram o limite superior da 

capacidade de insaturação de células do cérebro, sendo evidente a existência de 

mecanismos bioquímicos para a obtenção de certa quantia de lipídeos insaturados. 

Segundo os autores acima, existe a hipótese de que na falta de PUFAs n-3, haja 

aumento dos níveis dos ácidos graxos da série n-6 para manter uma quantia 

equivalente de ácidos graxos insaturados. 

Decker e Cantor (1992) estudaram a composição em ácidos graxos 

saturados, monoinsaturados e poliinsaturados nos músculos brancos e vermelhos 

dos frangos de corte alimentados com dieta rica em PUFAs n-3 de origem de farinha 

de peixe. Os autores acima relataram que a carne branca apresenta a metade do 

conteúdo lipídico total da carne vermelha.  Os teores de PUFA n-3 aumentaram e 

PUFA n-6 decresceram na carne branca nas dietas com níveis crescentes de 4, 8% 
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e 12% de farinha de peixe e o mesmo não ocorreu com a carne vermelha, quando 

comparada à dieta controle. A predominância dos ácidos graxos EPA e DHA foram 

encontrados incorporados em fosfolipídeos do tecido muscular, nas formas de 

fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina, e o ácido araquidônico foi encontrado 

incorporado no fosfatidilinositol. 

Leskanich e Noble (1997) consideraram que os efeitos característicos 

dos níveis de ácidos graxos na dieta sobre o sangue de frangos recebendo óleo de 

peixe ou farinha de peixe, têm sido observado o mesmo nível de efeitos em 

mamíferos. Assim, com a ingestão de PUFAs n-3, a composição de ácidos graxos 

do sangue tem mostrado dose resposta com aumento no nível de PUFAs n-3, 

enquanto os níveis dos PUFAs n-6 tem decrescido. A distribuição das lipoproteínas 

no plasma tem apresentado alteração significativa.

Phetteplace e Watkins (1990) reportaram que com o aumento dos níveis 

dos PUFAs n-3 na dieta, a quantia de triacilgliceróis decresce no plasma e nas 

frações de lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade (LDL + VLDL) de frangos. 

Ao contrário, os níveis de triacilgliceróis plasmáticos foram positivamente 

relacionados aos ácidos graxos da série ômega-6 na dieta.  

Nash, Hamilton e Hulan (1995) observaram que a relação de ácidos n-6: 

n-3 no plasma foram reduzidas de 7,7 para 3,7 em frangos alimentados com 

quantias crescentes de farinha de peixe e não observaram efeito da dieta modificada 

sobre o colesterol total do plasma. 
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2.11  ESTUDOS SOBRE OS EFEITOS DA DIETA DE ALGA EM ANIMAIS  

Zeller, Barclay e Abril (2001) alimentaram ratos de ambos os sexos por 

um período de 13 semanas com a microalga Schizochytrium sp e analisaram o soro 

e tecido cerebral para verificar os níveis de DHA (C22:6 n-3) e DPA (C22:5 n-6). Em outro 

estudo, alimentaram suínos machos por um período de 120 dias com a microalga 

Schizochytrium sp e analisaram o tecido cerebral para determinar os níveis de DHA. 

As fêmeas de ratos mostraram níveis séricos de DHA (C22:6 n-3) e DPA (C22:5 n-6)

maior que nos machos em relação aos controles. Os suínos mostraram níveis 

aumentados em 17% nos lobos frontais do cérebro e 70% de decréscimo no DPA 

(C22:5 n-6) em relação ao controle. 

Zeller,  Barclay e Abril (2001) testaram os efeitos do DHA da microalga 

marinha Schizochytrium sp em ratos da linhagem Sprague-Dawley, sendo 26 fêmeas 

por dieta teste contendo três níveis de doses de DHA: 32 mg, 344 mg e 1520 mg 

DHA/kg de peso vivo/dia sobre um período de 90 dias. Após 90 dias, os animais 

foram sacrificados e analisados o soro sanguíneo e o fígado para determinar as  

concentrações de DHA. As fêmeas de ratos mostraram aumentos dos níveis de 

ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, DHA e DPA n-6 em função da dose 

resposta, demonstrando a viabilidade nutricional deste ácidos graxos derivados da 

alimentação sob influência de células de microalgas integrais. O decréscimo de 

poliinsaturado n-6 e araquidônico no fígado foi correlacionado com o aumento de 

DHA e DPA n-6 no tecido hepático. 

Os efeitos da microalga Schizochytrium sp  foram testados em galinhas 

poedeiras por Van Elswyk et al. (1998a, 1998b) como alimento alternativo ao óleo de 
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peixe e semente de linhaça para enriquecer ovos com PUFA n-3, citando que 

poucos estudos existiam em relação às possíveis alterações fisiopatológicas nas 

galinhas. 64 galinhas sendo 8 por repetição foram divididas em 4 tratamentos 

incluindo 0,0% de DHA (controle), 165 mg de DHA (baixo DHA), 495 mg de DHA 

(médio DHA), ou 825 mg de DHA (alto DHA) de microalga (MA) por 100 g de ração. 

As aves foram submetidas às dietas por 4 meses e os seguintes parâmetros foram 

avaliados mensalmente: peso dos ovos e peso corporal, conversão alimentar e 

percentual de postura. O perfil de ácidos graxos na gema foram avaliados 

bimensalmente. Sangue e órgãos foram coletados de duas galinhas por repetição no 

final do estudo para exames hematológicos e análise histopatológica, 

respectivamente. Galinhas que receberam médio e alto DHA na dieta tiveram um 

ganho significativo de 50 gramas de peso corporal e uma significativa menor 

conversão alimentar que a dieta controle e à dieta com baixo DHA. A produção total 

de ovo foi altíssima em resposta ao alto DHA na dieta. Entretanto, o peso do ovo foi 

significativamente menor em uma (1) grama em todos os níveis de DHA de MA. O 

DHA na gema de ovos apresentou aumento significativo em todos os níveis de DHA 

de MA. O exame histopatológico do fígado, rim, coração, bursa, timo, medula óssea 

e ovário não indicaram alterações que fossem indicativas de diferença entre as 

dietas dos tratamentos. A contagem de células vermelhas, hemoglobina, hematócrito 

e contagem diferencial de leucócitos não mostraram diferença entre as dietas dos 

tratamentos. Estes dados, segundo os autores acima, indicaram que a MA 

Schizochytrium sp é um alimento seguro na ração de galinhas poedeiras com níveis 

de inclusão de 5 vezes acima do nível  previamente investigado e acrescentou 

significativo aumento no DHA da gema.   
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2.12 QUALIDADE DO OVO 

P. S. Hargis, Van Elswyk e B. M. Hargis (1991), confirmaram que em 

geral, a composição do ovo em oposição ao tamanho do ovo é resistente à 

manipulação através da alteração da dieta alimentar da galinha. Assim, a proteína 

do albúmen e a fosfoproteína da gema são depositadas no ovo para atender 

requerimentos específicos do embrião, não sendo surpresa que os componentes em 

maiores proporções no ovo sejam relativamente insensíveis às modificações na 

dieta.

2.12.1 Unidades Haugh

Squires e Naber (1993) estudaram em 2 experimentos a influência da 

adição de níveis 0, 4.000, 8.000, 9.000 e 16.000 U.I de vitamina A por kg  de ração 

de poedeiras no período de tempo de 27 semanas, sobre os parâmetros, produção 

de ovos, peso do ovo, taxa de eclosão e unidades Haugh (HAUGH, 1937). Os 

autores acima relataram que os valores de unidade Haugh não apresentaram 

diferenças estatística significativas entre os tratamentos, mas ainda que transitório, 

foi significativamente menor as 18 semanas nos ovos do tratamento não 

suplementado com vitamina A, quando comparado à dieta com 9.000 U.I de vitamina 

A/kg de ração.
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 Ovos brancos e vermelhos (especiais) em ambientes de 

comercialização, procedentes de vários estados americanos, foram avaliados por 

Patterson et al. (2001), com o objetivo de analisar a diferença de qualidade entre 

ovos  e subtipos de ovos especiais, incluindo: ovos nutricionalmente alterados, ovos 

orgânicos, ovos fertilizados, ovos de galinhas mantidas em ambiente natural e ovos 

de galinhas mantidas em dieta vegetariana. A análise da qualidade interna dos ovos 

incluíram altura de albúmem, Unidade Haugh (UH), percentagem de Unidades 

Haugh (%) menores que 55% e idade média de armazenamento em dias, as quais 

indicaram que os ovos brancos (P<0,05) foram superiores, respectivamente, com: 

5,0 mm, 67,5 UH, 10,6% e 16,5 quando comparados a ovos especiais, 

respectivamente, com: 4,7 mm; 63,8 UH;16,3%; e 11,7. O teor de gordura total, 

gordura saturada e colesterol encontrados nos ovos de galinha com dieta nutricional 

alterada foram respectivamente, de: 3,5-4,0 g; 1,0 g; 180-190 mg, e  ovos brancos: 

4,5 g; 1,5 g; 215 mg.

Silversides e Scott (2001) afirmaram que a qualidade do albúmen é uma 

medida padrão de qualidade do ovo sendo medida muitas vezes como altura da 

camada interna de albúmen denso ou uma função deste, igual a unidade Haugh. A 

unidade proposta por Haugh (1937) usa uma escala log e aplica um ajustamento  ao 

peso do ovo correspondente, a uma regressão de 0,05 mm/g (BRANT; OTTE; 

NORRIS, 1951; EISEN; BOHREN; MCKEAN, 1962). A unidade Haugh tem sido 

amplamente usada, embora alguns autores (EISEN; BOHREN; MCKEAN, 1962; 

SILVERSIDES; SCOTT, 1993; SILVERSIDES; TWIZEYIMANA; VILLENEUVE, 1993; 

SILVERSIDES; VILLENEUVE, 1994) tenham levantado críticas e mostrado que o 

ajuste para o peso do ovo usado pelas unidades Haugh (HAUGH, 1937) é incorreto, 

exceto na amostragem utilizada por Haugh (1937). Silversides e Villeneuve (1994) 
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propuseram a simples medida da altura da camada interna do albúmen com uma 

correção para o peso do ovo.

Silversides e Scott (2001) analisaram o efeito da idade de duas 

linhagens de galinhas poedeiras, ISA-White e ISA-Brown entre 28 e 59 semanas de 

idade. Ovos das galinhas ISA-Brown apresentaram maiores pesos  e tinham menos 

gema, mais albúmen e uma grande percentagem de casca quando comparados   

àqueles das galinhas ISA-White. Os autores observaram que o peso do ovo 

aumentou significativamente com a idade da galinha e a gema aumentou no 

tamanho mais que a casca e o albúmen.

2.13 ANÁLISE SENSORIAL DE OVOS  

Em 1949, Romanoff e Romanoff observaram que quando galinhas 

poedeiras recebiam dieta com suplementação de farelo de canola, farinha de peixe 

ou colina, os quais forneciam mais trimetilamina que a galinha podia oxidar via 

trimetilamina oxidase, resultava na produção de ovos com odor a peixe inaceitável. 

Em relação ao padrão de propriedades funcionais, ovos enriquecidos com PUFAs n-

3 devem ter qualidade de alimento e características sensoriais aceitáveis com 

aprovação de consumo (BUTLER, 1984). Koehler e Bearse (1975) concluíram que 

embora a farinha de peixe ou óleo de peixe deprimissem o escore do sabor dos ovos 

resultantes de tais dietas, ainda assim foram considerados dentro da média de 

aceitabilidade do sabor. 
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Estudando a degustação de ovos provenientes de galinhas poedeiras 

com 3% de óleo de savelha na dieta, Van Elswyk, Sams e Hargis (1992) 

enumeraram que os provadores diferenciaram os ovos enriquecidos com PUFAs n-3 

em relação aos ovos provenientes da dieta do controle, quando foram tratados sob a 

forma de omelete, mas não diferenciaram quando foram servidos sob forma cozida. 

Segundo os autores acima, estas diferenças na avaliação sensorial das amostras 

preparadas sob forma de ovos mexidos pode ser o resultado do método de 

cozimento. A volatilidade dos compostos característicos do sabor do óleo de peixe 

pode ter sido aumentada devido à mistura dos ovos antes e durante o aquecimento, 

bem como à exposição da amostra à alta temperatura quando no momento do 

cozimento do omelete. A Identificação de compostos voláteis do sabor e estabilidade 

dos PUFAs de cadeia longa no produto de ovos modificados com óleo de peixe, 

podem facilitar o desenvolvimento de produtos de ovos mais aceitáveis 

sensorialmente. Ainda, segundo os autores acima, futuras pesquisas devem 

esclarecer efeitos de várias fontes de óleo de peixe e/ou farinha de peixe sobre 

níveis e a relação de PUFAs n-3 a serem incorporados na gema do ovo, bem como a  

avaliação das características sensoriais e a estabilidade durante a estocagem e/ou 

processamento.

No mesmo experimento, os autores acima avaliaram estabilidade dos 

PUFAs n-3 nos ovos enriquecidos com ácidos graxos da série n-3. Relataram que 

não houve influência dos tratamentos térmicos na forma de cozimento ou ovos 

mexidos, apresentando-se estáveis para a composição de ácidos graxos da série   

n-3. A avaliação de propriedades funcionais destes ovos também não mostraram

diferença na capacidade de emulsificação ou floculação, entre ovos do controle e 

ovos enriquecidos com PUFAs n-3. Por outro lado, a substituição de fontes de óleo 
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de peixe por fonte de ácido -linolênico na dieta de poedeiras não elimina a 

possibilidade da detecção de sabor semelhante a  peixe no ovo (HARGIS; VAN 

ELSWYK, 1993), bem como altos níveis de fontes de ácido -linolênico na dieta não 

é efetivo na formação de EPA e DHA nos ovos, o que não o caracteriza como 

substitutivo de fontes pré-formadas de PUFAs n-3.  

Farrel (1994), fortificando ovos de galinhas poedeiras com fontes 

variadas de PUFAs n-3, considerou os resultados da avaliação dos ovos dentro da 

faixa normal de aceitabilidade, exceto para o sabor dos ovos com 7% de linhaça na 

dieta.

Marshall, Sams e Van Elswyk (1994) estudaram o sabor e o odor de 

ovos de galinhas alimentadas com 1,5% de óleo de savelha. Os provadores não 

detectaram qualquer modificação notável nos ovos provenientes de galinhas 

alimentadas com óleo de peixe em relação à dieta controle. Entretanto, a 

alimentação com óleo de peixe resultou em altos níveis de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbiturico (TBARs), um indicativo de extensa peroxidação lipídica, o que 

pode ser reflexo das condições ambientais e do período de armazenamento dos 

ovos.

Leskanich e Noble (1997) descreveram a influência da dieta com fontes 

PUFAs n-3 sobre as qualidades organolépticas dos ovos, constatando que estas 

características podem sofrer alterações quando galinhas poedeiras recebem 

alimentação com 3% de óleo de peixe ou níveis acima deste na dieta.

Através de testes organolépticos, Adams et al. (1989) avaliaram ovos de 

galinhas alimentadas com dietas contendo dois níveis de 3 e 6% para cada uma das 

três diferentes fontes de ácidos graxos da série n-3 de óleo de milho (OM), óleo de 

savelha (OS) e óleo de ômega-3 (O -3) purificado. Observou que os ovos 
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apresentaram sabor aceitável, exceto na dieta com 6% de OS e 6% de O -3 nas 

quais foi detectado ligeiro sabor diferente nos ovos em relação aos demais 

tratamentos.

Schreiner et al. (2004) alimentaram galinhas poedeiras por um período 

de 9 semanas com dieta contendo 0%, 1,25%, 2,5% e 5% de óleo de peixe 

fornecendo 18,12% de ácidos graxos da série n-3. Descreveram que ovos da dieta 

com 1,25% de SOB não apresentaram efeito (P>0,1) nos atributos sensoriais dos 

ovos.

Quanto ao problema da suspeita de odor a peixe, a literatura tem 

revelado que a alimentação com farinha de peixe ou óleo de peixe tem gerado 

problema em termos dos odores indesejáveis e efeitos nas propriedades do gosto, 

não somente em ovos, mas também na carne de frangos. Altos níveis de farinha de 

peixe (acima de 14%) pode determinar problemas associados a características 

organolépticas inaceitáveis em carcaças de frango de corte (HULAN et al., 1989). Os 

provadores têm detectado sabores de peixe. Odores inaceitáveis têm sido 

detectados em carcaças de frangos alimentados com nível 4% de óleo de peixe na 

dieta (DANSKY, 1962), 1,8% (HARDIN; MILLIGAN; SIDWELL, 1964), sendo que a 

recomendação é da quantia de não mais que 1,5% como nível aceitável  na dieta de 

frangos.

O odor a peixe ocorre devido a não somente um ou dois compostos 

voláteis, mas também devido à mudança destas substâncias, as quais aumentam ou 

declinam durante a vida de armazenagem do óleo com progressiva deterioração 

oxidativa. O sabor a peixe aparece em substâncias lipídicas ou não lipídicas bem 

como na combinação destas duas.  Deve ser considerado que os ácidos graxos tem 

mais tendência a oxidação a medida em que aumentam a insaturação. Assim, 
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ácidos graxos poliinsaturados presentes no óleo de peixe são muito susceptíveis a 

deterioração oxidativa. Estes ácidos graxos estão presentes principalmente dentro 

da fração do triacilglicerol do óleo de peixe, ocorrendo por aproximadamente 97% do 

total de lipídeos. Fosfolipídeos apresentam apenas 1% do total de lipídeos dos 

ácidos graxos do óleo de peixe, embora na farinha de peixe os fosfolipídeos ocorram 

em alto percentual (aproximadamente 24%) do total de lipídeos. Os PUFAs n-3 

estão mais associados com a fração dos fosfolipídeos do que com a fração dos 

triacilgliceróis. Odores durante a estocagem do óleo de peixe são descritos como 

devido à formação de carbonilas, alcenos, alceno-2-enóis, alceno-2,4-dienóis, os 

quais têm comprimento de cadeia acima de 12 carbonos. Alguns sabores têm sido 

associado com a forma trans, cis nona-2,6-dienal e trans hex-2-enal, e outros 

sabores tem sido associado ao cis hept-4-enal. Uma outra fonte de odor a peixe é 

devido a não lipídeos, os quais são de origem de nitrogênio incluindo a amônia e 

aminas, particularmente a trimetilamina, que pode ser o principal composto 

responsável pelo odor a peixe. No último estágio de oxidação, existe a formação de 

compostos sulfurados (mercaptanas), que contribuem para o sabor e rancidez 

(STANSBY, 1982).

2.13.2         Métodos para Reduzir  o Sabor a Peixe 

Embora não altere a qualidade nutricional, esforços têm sido feitos para 

reduzir o odor a peixe causado por óleo de peixe a níveis aceitáveis. A exposição à 

altas temperaturas  pode induzir a formação de compostos voláteis. A manipulação 
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química para aumentar os níveis para 11% ou 28 % de DHA (SARGENT; 

HENDERSON, 1995) exige cuidados especiais para conservar as propriedades 

organolépticas sem possíveis efeitos deletérios ao produto. Os autores 

aconselharam níveis de 12% de farinha de peixe e 1%  de óleo de peixe por peso da 

dieta em frangos de corte. Níveis aumentados de antioxidantes à base de vitamina E 

podem ser necessários para produzir estabilidade antioxidativa. As regras básicas 

segundo os autores acima, para evitar sabor a peixe nos produtos, são: 1 - usar óleo 

de peixe de altíssima qualidade; 2 - limitar a quantidade de óleo de peixe na dieta;   

3 - suplementar antioxidantes. 

2.13.2 Análise Sensorial de Ovos Enriquecidos com Microalga Marinha 

Um extrato seco de microalga marinha (MA) rico em DHA foi investigado 

por Herber-Mcneill e Van Elswyk (1998) como uma fonte de ácidos graxos da série  

n-3 na dieta de galinhas poedeiras.  As dietas das galinhas foram suplementadas 

com 2,4% ou 4,8% de alga marinha. Ovos foram analisados para a cor da gema 

após 4 semanas de início da alimentação das aves, bem como semanalmente 

durante o período de 4 semanas.  O sabor do ovo foi avaliado por provadores que 

consumiam regularmente ovos. Os degustadores comprovaram que os ovos 

enriquecidos com PUFAs n-3 de fonte de alga marinha eram tão aceitáveis quanto 

os ovos típicos. Segundo os autores, estes dados sugeriram que a alga marinha 

(MA) na dieta seria útil para aumentar os PUFAs n-3 e para realçar a cor da gema, 

enquanto mantêm a aceitabilidade do consumo do produto ovo resultante. 
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Abril e Barclay (1998) avaliaram o efeito do enriquecimento da dieta de 

galinhas de postura com microalga marinha (MA) rica em DHA sobre a qualidade 

sensorial de ovos. Descreveram que enquanto analogicamente os resultados de 

enriquecimento obtidos com DHA neste experimento são comparáveis aos 

resultados de galinhas de postura alimentadas com 2,0 a 3,0% de óleo de savelha 

(HARGIS; VAN ELSWYK, 1993), as vantagens evidentes do uso de MA são que, 

enquanto aqueles estudos têm mostrado que o alimento contendo estes níveis de 

óleo de peixe resulta em ovos que podem apresentar sabor e odor 

característicamente indesejáveis (VAN ELSWYK; DAWSON; SAMS, 1995) nenhum 

óleo de peixe ou produto de óleo de peixe é usado na dieta contendo alga marinha e 

a qualidade sensorial dos ovos não é comprometida. 
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3 MATERIAL E MÉTODO

3.1 AVES 

No presente estudo foram utilizadas 288 galinhas poedeiras da linhagem 

comercial Hisex White, com idade inicial de trinta e duas semanas.

3.2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O experimento foi executado no biotério de aves das dependências do 

setor de Doenças Nutricionais e Metabólicas de Aves do Departamento de Clínica 

Médica da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo, localizada no Campus da Cidade Universitária,  a Oeste da Cidade de São 

Paulo (USP-SP). 

A Cidade Universitária está situada a 23º 33' 32,4'' de latitude Sul, e a 

46º 43' 58,8'' de longitude a Oeste de Greenwich, sendo a altitude igual a 742 m. 

O período experimental compreendeu as estações primavera e verão 

abrangendo os meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2003,  com as 

temperaturas máximas iguais a 32,3 ºC, 33,4 ºC e 32,2 ºC e mínimas iguais a 21,0 

ºC, 22,5 ºC e 17,8 ºC, e índices pluviométricos iguais a 79 mm, 84,4 mm e 128,2 

mm, respectivamente (CAMARGO, 2004).                        
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As galinhas poedeiras foram alojadas em 144 gaiolas (0,45 m x 0,25 x 

0,45 m), duas aves por gaiola, com três repetições de 8 aves para compor um total 

de 12 tratamentos. As repetições foram constituídas por um conjunto de quatro 

gaiolas, um comedouro tipo calha e bebedouros tipo nipple.

Na  fase  pré-experimental,  as  aves  foram  distribuídas  de  maneira   a

formarem lotes balanceados com base no peso corporal, percentual de postura e 

peso dos ovos homogêneos entre si. Ração e água foram fornecidos ad libitum e as 

aves receberam um total de 16 horas diárias de luz. 

O período experimental teve duração de 10 semanas, com início no mês 

de outubro e término em dezembro de 2003.

A mistura dos ingredientes utilizados no preparo das rações 

experimentais foi realizada em um misturador tipo horizontal helicoidal modelo MIST 

200, marca Denan  com capacidade para 200 kg. As rações foram preparadas em 

duas etapas, sendo a primeira no início e a segunda no meio da fase experimental.    

No transcorrer das fases experimental e analítica, foram utilizadas as 

balanças Toledo Metler  analítica digital, modelo AG245, com carga máxima de 210 

g e sensibilidade de 0,0001 g; Micronal modelo B 1600 com carga máxima de 1,6 

kg e sensibilidade de 0,01g; Mettler modelo H315, carga máxima 1 kg e 

sensibilidade 0,1 mg; Toledo  modelo Exata 2 com carga máxima de 5 kg e 

sensibilidade de 1g; Toledo  modelo 2027-P2 com carga máxima de 50 kg e 

sensibilidade de 10 g. Foi utilizado banho-maria Fanen modelo  147. 

Para avaliação da qualidade dos ovos produzidos foi utilizado o 

micrômetro Ames  S-8400 na determinação da qualidade do albúmen e micrômetro 

Ames  25M-5 para avaliação da medida da espessura da casca.  
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A secagem da casca dos ovos foi realizada em estufa Fanem  modelo 

315 SE, a temperatura de 60ºC por 24 horas. 

Na determinação do extrato etéreo da rações experimentais foi utilizado 

o aparelho de Sohxlet e estufa Fanem  modelo 315 SE.

Para a avaliação do perfil de ácidos graxos da alga marinha, dos óleos 

de peixe e milho, das rações e das gemas utilizou-se a técnica de cromatografia 

gasosa com o uso de cromatógrafo da marca Varian modelo CP 3800 equipado com 

detector de ionização de chama e acoplado ao sistema “Workstation Star 

Chromatography”. Empregou-se coluna capilar de sílica fundida CP-WAX 52CB 

(Chrompack) com 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro e 0,25 m de 

polietilenoglicol.   

3.3  RAÇÕES EXPERIMENTAIS 

As rações dos 12 tratamentos, administradas às galinhas poedeiras, 

foram constituídas em dieta controle e dietas contendo cinco níveis crescentes de 

DHA de fonte de óleo de peixe (OP – 120, 180, 240, 300 e 360 mg/100 g de ração) e 

seis níveis crescentes de alga marinha (AM - 120, 180, 240, 300, 360 e 420 mg/100 

g de ração), conforme tabela 3.



141

Tabela 3 - Esquema dos tratamentos adotados - São Paulo - 2003 

Tratamentos
Óleo de peixe 
DHA na ração 

(mg/100 g) 

Alga marinha 
DHA na ração 

(mg/100 g) 
Fonte de PUFAs n-3 

CON

OP120

OP180

OP240

OP300

OP360

AM120

AM180

AM240

AM300

AM360

AM420

0

120

180

240

300

360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

180

240

300

360

420

Controle

Óleo de peixe 0,80% 

Óleo de peixe 1,20% 

Óleo de peixe 1,60% 

Óleo de peixe 2,00% 

Óleo de peixe 2,40% 

Alga marinha 0,50% 

Alga marinha 0,75% 

Alga marinha 1,00% 

Alga marinha 1,25% 

Alga marinha 1,50% 

Alga marinha 1,75%

As rações isocalóricas e isoprotéicas foram à base de milho e soja e 

isentas de ingredientes de origem animal (Tabela 5), formuladas de acordo com os 

requerimentos nutricionais do  NRC (1994). Na dieta do grupo controle (CON), 

galinhas poedeiras foram alimentadas com uma dieta basal sem a adição de óleo de 

peixe ou de alga marinha. Os teores de ácidos graxos obtidos por análise dos 

suplementos de lipídeos utilizados e das rações experimentais são apresentados na  

tabelas 4 e 6.  
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Anteriormente à avaliação do perfil de ácidos graxos dos óleos de milho 

e peixe, farinha de algas marinha e das rações experimentais, foi preparada a 

determinação do extrato etéreo (AOAC, 1970) seguindo com a saponificação do 

extrato gorduroso e obtenção dos ésteres metílicos de ácidos graxos de acordo com 

a técnica descrita por Hartman e Lago (1973), para injeção em cromatógrafo a gás, 

sendo o mesmo procedimento adotado para a determinação de ácidos graxos da 

gema.

Tabela 4 – Composição em ácidos graxos dos principais suplementos de lipídeos utilizados          
                  (% do total de ácidos graxos) - São Paulo - 2003  

Teores de ácidos graxosÁcido graxo Óleo de peixe 
(salmão) 1

Alga marinha2 Óleo de milho3

Mirístico (C14:0)
Palmítico (C16:0)
Palmitoléico (C16:1)
Esteárico (C18:0)
Oléico (C18:1 n-9)
Linoléico (C18:2 n-6)

-linolênico (C18:3 n-3)
-linolênico (C18:3 n-6)

Gadoléico (C20:1 n-9)
Araquidônico (C20:4 n-6)
EPA (C20:5 n-3)
DPA (C22:5 n-3)
DHA (C22:6 n-3)
Total de Saturados 
Total de Monoinsaturados 
Total de Poliinsaturados 
Total de n-6 
Total de n-3 
Taxa n-6/n-3 
Taxa P/S 

5,78
17,58
7,91
4,42

22,73
5,18
1,18
1,46
1,92
0,94

11,44
4,43

15,03
27,78
32,56
39,66
7,58

32,08
0,24
1,43

8,05
26,03

-
0,68

-
-
-

0,32
-

2,72
2,74

17,08
42,38
34,76

-
65,24
3,04
62,2
0,49
1,88

0,03
14,15
0,15
0,45

34,45
49,70
1,01
0,06

-
-
-
-
-

14,63
34,60
50,77
49,76
1,01

49,27
3,47

1 Ao óleo de peixe (salmão) foi adicionado o antioxidante Butil Hidroxi Tolueno (BHT) na 
quantidade de 200 mg/kg . 
2 O extrato etéreo da alga marinha foi 56,2%. A alga marinha continha antioxidante 
adicionado pelo fornecedor. 
3 O óleo de milho continha antioxidante adicionado pelo fornecedor.  
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3.4              AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS 

A fase experimental teve duração de 10 semanas, sendo avaliados os 

seguintes parâmetros: 

3.4.1 Parâmetros de Desempenho das Aves 

Com o objetivo de quantificar a produção, diariamente os ovos foram 

colhidos e pesados no mesmo horário para se obter o índice de postura e peso 

médio dos mesmos, por repetição. 

         Semanalmente, procedeu-se ao cálculo do consumo de ração, 

conversão alimentar, por dúzia e por quilo de ovos produzidos, peso e produção de 

ovos.

3.4.2         Parâmetros da Qualidade Externa do Ovo

Nos três últimos  dias  experimentais foram colhidos  12 ovos  por 

tratamento e após anotados os pesos foi procedida a avaliação da gravidade 

específica segundo o método  descrito  por  Hamilton  (1982)  utilizando-se soluções   



Tabela 5 - Composição das rações experimentais - São Paulo - 2003    

TRATAMENTO 
CON 

 
OP120 

 
OP180 

 
OP240 

 
OP300 

 
OP360 

 
AM120 

 
AM180  

 
AM240  

 
AM300  

 
AM360 

 
AM420  

INGREDIENTE % % % % % % % % % % % % 

Milho 
Farelo de soja  
Farelinho de trigo 
Óleo de milho 
Óleo de peixe 
Alga marinha 
DL- metionina 
Cloreto de colina 
Sal 
Calcário 
Fosfato bicálcico 
Premix vitamínico  
Premix mineral  
 
Análise determinada 
     Extrato etéreo (%) 
     Ácido eicosapentaenóico (EPA,%) 
     Ácido docosapentaenóico (DPA,%) 
     Ácido docosahexaenóico (DHA,%) 
Análise calculada 
     Energia metabolizável (kcal/kg) 
     Proteína bruta (%) 
     Metionina (%) 
     Metionina + Cistina (%) 
     Cálcio (%) 
     Fósforo total (%) 
     Fósforo disponível (%) 
     Fibra  

53,79 
28,30 
3,17 
3,00 

- 
- 

0,27 
0,12 
0,30 
9,60 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,01 
- 
- 
- 
 

2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,40 

52,53 
27,85 
5,00 
2,20 
0,80 

- 
0,27 
0,12 
0,30 
9,48 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,06 
1,84 
0,09 
2,69 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,48 

52,53 
27,85 
5,00 
1,80 
1,20 

- 
0,27 
0,12 
0,30 
9,48 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,12 
2,73 
0,10 
4,11 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,48 

52,53 
27,85 
5,00 
1,40 
1,60 

- 
0,27 
0,12 
0,30 
9,48 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,43 
4,00 
0,12 
5,18 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,48 

52,53 
27,85 
5,00 
1,00 
2,00 

- 
0,27 
0,12 
0,30 
9,48 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,15 
5,46 
0,17 
6,95 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,48 

52,53 
27,85 
5,00 
0,60 
2,40 

- 
0,27 
0,12 
0,30 
9,48 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,20 
6,26 
0,15 
7,44 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,48 

51,61 
27,79 
5,00 
3,00 

- 
0,50 
0,27 
0,12 
0,30 
9,96 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,46 
0,21 
0,50 
1,62 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,46 

51,68 
27,68 
5,00 
3,00 

- 
0,75 
0,27 
0,12 
0,30 
9,75 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,60 
0,20 
1,05 
2,90 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,45 

51,76 
27,57 
5,00 
3,00 

- 
1,00 
0,27 
0,12 
0,30 
9,53 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,63 
0,05 
1,05 
2,87 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,44 

52,06 
27,62 
4,45 
3,00 

- 
1,25 
0,27 
0,12 
0,30 
9,48 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,74 
0,29 
2,17 
3,68 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,41 

52,42 
27,71 
3,75 
3,00 

- 
1,50 
0,27 
0,12 
0,30 
9,48 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

4,80 
0,28 
1,82 
4,73 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,37 

52,78 
27,80 
3,05 
3,00 

- 
1,75 
0,27 
0,12 
0,30 
9,48 
1,30 
0,10 
0,05 

 
 

5,28 
0,39 
2,79 
7,18 

 
2750 
17,00 
0,55 
0,84 
4,00 
0,61 
0,37 
3,36 

* Premix vitamínico fornece (por kg de dieta): vitamina A, 8000 UI; vitamina D3, 2500 UI; vitamina E, 10 mg; vitamina K3, 2,5 mg; tiamina, 1 mg ; riboflavina, 5 mg; piridoxina, 1,5 mg; ácido fólico 0,5 
mg; vitamina B12, 12 mcg; ácido nicotínico, 25 mg; ácido pantotênico, 8 mg; metionina, 0,9 g; colina, 0,1 g.  
** Premix mineral fornece (por kg de dieta): ferro, 50 mg; cobre, 10 mg; zinco, 50 mg; manganês, 80 mg; iodo, 1 mg; cobalto, 1 mg; selênio, 0,15 mg.  
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Tabela 6 - Composição em ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) das rações experimentais - São Paulo - 2003 

TRATAMENTOS  CON 
 

OP120 
 

OP180 
 

OP240 
 

OP300 
 

OP360 
 

AM120 
 

AM180  
 

AM240  
 

AM300  
 

AM360 
 

AM420  

OP (%) 0 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 0 0 0 0 0 0 

AM (%) 0 0 0 0 0 0 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

 Ácidos graxos Teor de ácidos graxos (%) 
Mirístico (C14:0) 
Palmítico (C16:0) 
Palmitoléico (C16:1 n-7) 
Esteárico (C18:0) 
Oléico (C18:1 n-9) 
Linoléico (C18:2 n-6) 
αααα-linolênico (C18:3 n-3) 
γγγγ- linolênico (C18:3 n-6) 
Araquídico (C20:0)  
Gadoléico (C20:1 n-9) 
Araquidônico (C20:4 n-6) 
EPA (C20:5 n-3) 
Erúcico (C22:1 n-9)  
Não identificado 
DPA (C22:5 n-3) 
DHA (C22:6 n-3) 
Total de Saturados 
Total de Monoinsaturados 
Total de Poliinsaturados 
Total de n-6 
Total de n-3 
Relação n-6/n-3 
Relação P/S 
Gordura total 

0,29 
13,21 
0,27 
2,09 
29,71 
49,22 
0,14 
1,67 
0,41 
0,30 

- 
- 

0,05 
2,64 

- 
- 

15,99 
30,32 
51,02 
50,88 
0,14 

355,70 
3,19 
4,01 

1,03 
13,51 
1,77 
2,45 
28,03 
42,43 
0,11 
1,90 
0,38 
0,67 
0,17 
1,85 
0,33 
2,59 
0,10 
2,69 
17,37 
30,80 
49,24 
44,49 
4,75 
9,38 
2,84 
4,06 

1,59 
14,53 
2,35 
2,76 

29,66 
38,20 
0,14 
1,78 
0,36 
0,88 
0,24 
2,74 
0,23 
0,34 
0,10 
4,11 

19,23 
33,12 
47,31 
40,22 
7,09 
5,67 
2,46 
4,12 

2,07 
14,61 
3,07 
2,90 

28,42 
34,14 
0,18 
2,00 
0,32 
0,86 
0,31 
4,00 
0,34 
1,50 
0,12 
5,18 

19,89 
32,68 
45,93 
36,45 
9,48 
3,85 
2,31 
4,43 

3,18 
16,85 
4,47 
3,00 

24,16 
31,29 
0,20 
2,24 
0,24 
0,95 
0,42 
5,46 

- 
0,41 
0,18 
6,95 

23,27 
29,57 
46,75 
33,96 
12,79 
2,66 
2,01 
4,15 

2,36 
15,69 
3,34 
2,97 

22,99 
34,10 
0,20 
2,30 
0,29 
0,89 
0,36 
6,26 
0,38 
0,29 
0,15 
7,44 

21,32 
27,60 
50,80 
36,75 
14,05 
2,62 
2,38 
4,20 

0,37 
13,24 
0,26 
2,14 

28,73 
45,54 
0,10 
2,18 
0,40 
0,36 
0,15 
0,21 
0,41 
3,78 
0,50 
1,63 

16,15 
29,77 
50,30 
47,86 
2,44 

19,61 
3,12 
4,46 

0,68 
13,69 
0,13 
2,05 

27,02 
45,10 
0,07 
1,56 
0,42 
0,30 
0,16 
0,20 
0,36 
4,31 
1,05 
2,89 

16,83 
27,81 
51,05 
46,83 
4,22 

11,09 
3,03 
4,60 

0,67 
14,17 
0,12 
2,02 

29,58 
44,57 
0,07 
1,65 
0,42 
0,33 
0,15 
0,31 
0,18 
1,82 
1,04 
2,87 

17,29 
30,22 
50,67 
46,38 
4,29 

10,81 
2,93 
4,63 

0,88 
14,60 
0,14 
2,01 
25,79 
45,51 
0,12 
1,66 
0,41 
0,35 
0,20 
0,29 
0,23 
1,96 
2,17 
3,68 
17,90 
26,50 
53,63 
47,37 
6,27 
7,55 
3,00 
4,75 

1,08 
14,89 
0,12 
2,05 

26,82 
43,62 
0,15 
1,43 
0,42 
0,32 
0,26 
0,28 
0,16 
1,84 
1,82 
4,73 

18,45 
27,43 
52,29 
45,30 
6,99 
6,49 
2,83 
4,80 

1,62 
15,96 
0,13 
1,80 

24,61 
41,17 
0,16 
1,35 
0,40 
0,30 
0,38 
0,39 
0,12 
1,62 
2,79 
7,18 

19,79 
25,16 
53,43 
42,90 
10,53 
4,08 
2,70 
5,28  

145 
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salinas com concentrações crescentes variando de 1,062 a 1,102, com aumento de 

0,004 entre elas.

Para avaliação da qualidade do albúmen em unidades Haugh (HAUGH, 

1937), os ovos foram criteriosamente quebrados com auxílio de uma espátula 

cortante, sendo adotada a média de três medidas da altura do albúmen a uma 

distância de 1(um) cm da extremidade do mesmo. 

Com o objetivo de avaliar a espessura das cascas, as mesmas foram 

lavadas em água corrente e mantidas em estufa a 60ºC por 24 horas para secagem. 

A seguir foram pesadas individualmente e realizada a medida da espessura, 

tomando-se como resultado a média dos três valores obtidos a partir de fragmentos 

destacados do “equador” da casca do ovo. 

3.4.3          Análise dos Ácidos Graxos da Gema do Ovo 

 Na oitava semana experimental, foram colhidos quatro ovos por 

repetição. As gemas foram separadas e obtido o peso por unidade. A seguir, foram 

homogeneizadas a fim de se obter uma amostra por repetição (formada por pool de 

quatro gemas), constituindo-se três amostras por tratamento. Para as determinações 

de ácidos graxos nas 0, 2ª, 4ª e 6ª semanas experimentais, foram constituídos um 

pool de doze gemas, por tratamento. 

As análises foram realizadas a partir de um grama de gema fresca e 

crua de cada amostra segundo a metodologia descrita por Bligh e Dyer (1959), 

Folch, Lees e Sloane-Stanley (1957), modificado por Nielsen (1998). Utilizou-se a 
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técnica descrita por Hartman e Lago (1973) para saponificação do extrato lipídico e 

obtenção dos ésteres de ácidos graxos das amostras. Ao término do procedimento, 

o solvente, contendo os ésteres metílicos, foi evaporado em corrente de nitrogênio. 

A seguir, a amostra foi solubilizada com hexano e procedeu-se a injeção de 1 (um) 

l da solução para determinação do perfil de metil-ésteres de ácidos graxos através 

do uso da técnica de cromatografia gasosa. 

As condições de operação foram: injeção “split”, razão 50:1, temperatura 

da coluna : 150 ºC durante 15 minutos, programada até 210 ºC em uma razão de 3 

ºC por minuto; gás de arraste: nitrogênio com uma vazão de 1,5 mL por minuto; gás 

“make-up”: Nitrogênio 30 mL por minuto; temperatura do injetor: 250 ºC; temperatura 

do detector: 280 ºC.

Foram utilizados padrões externos contendo o perfil de metil-ésteres de  

ácidos graxos 189-19 da Supelco . Foi utilizado o padrão interno de etil-éster de 

ácido docosahexaenóico da Sigma  cis - 4.7.10.13.16.19 a 99% (D-2661, 10mg).  

Obteve-se a composição qualitativa dos ácidos graxos por comparação 

dos tempos dos picos das amostras com os dos padrões de ésteres de ácidos e etil 

éster de ácido docosahexaenóico. A determinação quantitativa dos ácidos graxos foi 

obtida pela normalização de área expressa como percentagem em massa.    

Os lipídeos totais foram determinados por gravimetria segundo  técnica 

descrita por Bligh e Dyer (1959), Folch, Lees e Sloane-Stanley (1957), 

conjuntamente as análises de ácidos graxos nas amostras de gema.
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3.4.4 Avaliação Sensorial das Amostras de Ovos 

A avaliação sensorial dos ovos foi conduzida ao final do período 

experimental, seguindo as orientações técnicas descritas por Lawless e Heymann 

(1999), Meilgaard, Civille e Carr (1987), O´Mahony (1986). Com intervalo de cerca 

de 24 horas até a realização do teste colheu-se três ovos por repetição. Os ovos 

foram cozidos durante cinco minutos após o início da ebulição da água, sendo 

resfriados à temperatura ambiente. O ovo, após descascado manualmente, foi 

cortado longitudinalmente em 4 porções de modo a conter clara e gema em cada 

amostra (porção). Foram recrutados vinte e sete provadores voluntários não 

treinados e alheios ao experimento, que avaliaram 4 porções servidas a cada 

degustador, provenientes de tratamentos diferentes, sorteadas ao acaso, anotando 

um questionário informativo com relação ao aroma e sabor das amostras 

apresentado  no quadro 1. As avaliações para aroma e sabor seguiram uma escala 

hedônica que variou do “desgostei muitíssimo” ao “gostei muitíssimo”, contendo um 

escore de pontos variando de 1 a 9 (Quadro 1). 

As porções amostrais foram servidas em recipiente de plástico 

descartável inodoro, sugerindo-se ao degustador a ingestão de água mineral sem 

gás, em temperatura ambiente, ou ainda uma amostra de biscoito e uma fatia de 

maçã, no intervalo de cada degustação. O ambiente onde foi conduzido as 

avaliações era arejado e sem odores. Foram degustadas três porções por repetição, 

totalizando nove porções por tratamento.
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NÚMERO DA AMOSTRA:_____________ 

1- Por favor, cheire esta amostra cuidadosamente. Você pode detectar qualquer odor 
estranho?
                      (  )  SIM 
                      (  )  NÃO 

Em caso positivo, descreva este odor estranho:______________________________ 

Qual a intensidade deste odor?           (  ) fraco            regular (  )        (   ) forte 

Avalie o quanto você gostou ou desgostou deste odor: 

(  ) 1- Desgostei muitíssimo 
(  ) 2- Desgostei muito 
(  ) 3- Desgostei regularmente 
(  ) 4- Desgostei ligeiramente 
(  ) 5- Indiferente 
(  ) 6- Gostei ligeiramente 
(  ) 7- Gostei regularmente 
(  ) 8- Gostei muito 
(  ) 9- Gostei muitíssimo 

2 – Agora prove esta amostra cuidadosamente. Você pode detectar qualquer sabor 
estranho?
               (  )  SIM 
               (  )  NÃO 

Em caso positivo, descreva este sabor estranho:_____________________________ 

Qual a intensidade deste sabor?           (  ) fraco            regular (  )        (   ) forte 

Avalie o quanto você gostou ou desgostou deste sabor estranho: 

(  ) 1- Desgostei muitíssimo 
(  ) 2- Desgostei muito 
(  ) 3- Desgostei regularmente 
(  ) 4- Desgostei ligeiramente 
(  ) 5- Indiferente 
(  ) 6- Gostei ligeiramente 
(  ) 7- Gostei regularmente 
(  ) 8- Gostei muito 
(  ) 9- Gostei muitíssimo 

Nome:_______________________________________________              

Quadro 1 – Questionário de avaliação do odor e sabor dos ovos - São Paulo - 2003  
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3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Na avaliação estatística dos resultados foi utilizado o delineamento em 

arranjo fatorial com três repetições por tratamento aplicando-se os procedimentos 

descritos por Snedecor e Cochran (1967), a dois critérios de classificação [fontes de 

ácidos graxos poliinsaturados: óleo de peixe (OP) e alga marinha (AM)] e níveis de 

ácido docosahexaenóico (DHA) nas dietas contendo óleo de peixe e alga marinha: 

120; 180; 240; 300 e 360 mg/100 g conforme esquema ilustrado na tabela 8. Com o 

objetivo de comparar os tratamentos previamente mencionados com um grupo 

controle de aves alimentadas com ração basal de milho e soja e outro constituído de 

galinhas submetidas à dieta contendo AM em teor de 420 mg de DHA/100 g de 

ração, foi elaborada a análise de variância envolvendo um total de doze tratamentos 

(Tabela 7). O teste de Tukey foi aplicado para analisar a diferença  entre médias. Os 

valores de ácidos graxos das gemas dos ovos dos tratamentos obtidos nas 0, 2ª, 4ª, 

6ª e 8ª semanas foram tabelados para as análises estatísticas descritivas e estudo 

gráfico do comportamento das variáveis nas diferentes semanas experimentais. Na 

avaliação sensorial dos ovos, foi empregado o teste de Tukey para análise das 

diferenças entre médias dos escores obtidos de odor e sabor nos tratamentos 

estudados. Para análise qualitativa do odor e sabor dos ovos nos tratamentos 

estudados, foi empregado o teste Qui-Quadrado. A análise estatística foi realizada 

mediante o uso do software “Statistical Analysis System” (SAS, 1994) adotando o 

nível de 5% de significância. 
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Tabela 7 - Modelo de análise de variância utilizado nos diferentes parâmetros  
  estudados - São Paulo - 2003 

GRAUS DE LIBERDADE 

FONTES DE VARIAÇÃO Desempenho 
produtivo 
das aves 

Qualidade do 
ovo 

Teores de 
ácidos graxos 

nos ovos 

Escores de 
 odor e sabor 

dos ovos 

TRATAMENTOS  

RESÍDUO

11

348

11

132

11

24

11

96
TOTAL 359 143 35 107 

Tabela 8 - Modelo fatorial de análise de variância empregado nos diferentes  
parâmetros estudados - São Paulo - 2003 

GRAUS DE LIBERDADE 

FONTES DE 
VARIAÇÃO Desempenho 

produtivo
das aves 

Qualidade do ovo 
Teores de 

ácidos graxos 
nos ovos 

     FONTES (F)        1        1        1 

     NIVEL (N)        4        4        4 

     F X N        4        4        4 

RESÍDUO 290 110 20

TOTAL 299 119 29 
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4                 RESULTADOS

4.1           PARÂMETROS DE DESEMPENHO DAS AVES  

Os valores médios de peso (g) e produção de ovos (%), consumo de 

ração (g/ave/dia) e conversão alimentar expressa em kg de alimento/dúzia de ovos e 

em kg de alimento/kg de ovos, de acordo com os tratamentos, fontes e níveis de 

PUFAs ômega-3 são apresentados nas tabelas 9 e 11. Nas tabelas 10 e 12 estão 

apresentados os resultados das análises de variância dos valores dos parâmetros de 

desempenho produtivo das aves, de acordo com os tratamentos, fontes e níveis 

estudados.

A análise de variância aplicada aos resultados de desempenho produtivo 

das aves mostrou diferenças significativas entre tratamentos, para todos os 

parâmetros estudados, com exceção da conversão alimentar expressa em kg de 

ração/dúzia de ovos produzidos (Tabela 10). 

As fontes de PUFAs n-3 apresentaram efeito significativo para a 

totalidade dos parâmetros produtivos exceto para a postura (Tabela 11). 
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Tabela 9 - Peso médio do ovo (g), índice de postura (%), consumo (g/ave/dia),
       conversão alimentar e seus respectivos erros da média, de acordo com
       os tratamentos estudados - São Paulo - 2003

FONTES PARÂMETROS DE DESEMPENHO 
CONVERSÃO
ALIMENTAR 

kg de ração por 

TRATA-
MENTO OP

(%) 
AM
(%) 

PESO DO 
OVO (g) 

POSTURA
 (%) 

CONSUMO 
DE RAÇÃO 
(g/ave/dia) dúzia de 

ovos 
kg de 
ovos 

CON 0 0 63,30ab*

±0,21
88,10 b

±1,61
100,22 abc

±1,06
1.38 a

±0,03
1,81 ab

±0,04

OP120 0,80 0 63,25 ab

±0,29
89,34 ab

±1,06
102,01 abc

±1,35
1,37 a

±0,02
1,81 ab

±0,02

OP180 1,20 0 63,02 abc

±0,32
91,50 ab

±1,23
104,04 ab

±0,94
1,37 a

±0,02
1,81 ab

±0,03

OP240 1,60 0 62,59 bc 

±0,10
91,69 ab

±1,04
103,01 abc

±0,67
1,35 a

±0,02
1,80 ab

±0,02

OP300 2,00 0 62,23 c

±0,15
89,42 ab

±1,11
102,71 abc

±0,94
1,38 a

±0,02
1,86 ab

±0,03

OP360 2,40 0 62,13 c

±0,29
87,33 b

±2,10
101,43 abc

±2,09
1,40 a

±0,02
1,88 a

±0,03

AM120 0 0,50 63,06 abc

±0,12
88,78 ab

±1,25
98,46 c

±0,85
1,34 a

±0,02
1,77 ab

±0,03

AM180 0 0,75 63,59 a

±0,28
89,07 ab

±1,05
98,59 bc

±1,04
1,33 a

±0,02
1,74 b

±0,02

AM240 0 1,00 63,23 ab

±0,12
89,22 ab

±0,96
98,91 bc

±1,31
1,33 a

±0,02
1,76 ab

±0,02

AM300 0 1,25 63,33 ab

±0,13
89,64 ab

±0,67
99,23 bc

±1,14
1,33 a

±0,02
1,75 b

±0,02

AM360 0 1,50 63,72 a

±0,17
90,37 ab

±0,91
100,51 abc

±0,82
1,34 a

±0,02
1,75 b

±0,03

AM420 0 1,75 63,41 ab 

±0,11
93,98 a

±0,69
104,82 a

±1,45
1,34 a

±0,02
1,76 ab

±0,03
* Médias com letras distintas nas colunas denotam diferenças significativas (P<0,05) pelo 
teste de Tukey
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Tabela 10 - Análise de variância aplicada aos valores de desempenho produtivo, de   
    acordo com os tratamentos estudados - São Paulo - 2003

CONVERSÃO
ALIMENTAR 

Kg de ração por
FONTES

DE
VARIAÇÃO G.L

PESO DO OVO
(g)

POSTURA
(%)

CONSUMO DE 
RAÇÃO 

(g/ave/dia) dúzia de 
ovos 

Kg de 
ovos 

VALORES DE F 

Tratamentos
11 5,91** 2,24 * 3,33 ** 1,43 ns 2,59 **

Resíduo 348 - - - - -

Total 359 - - - - - 

* Significativo ao nível de 5% 
** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 

Tabela 11 - Peso médio do (g), índice de postura (%), consumo (g/ave/dia),  
         conversão alimentar e seus respectivos erros da média, de acordo com
         as fontes e níveis estudados - São Paulo - 2003

CONVERSÃO
ALIMENTAR 

kg de ração por DESEMPENHO
PRODUTIVO

PESO DO
OVO (g) 

POSTURA
 (%) 

CONSUMO 
DE RAÇÃO
(g/ave/dia) dúzia de 

ovos 
kg de 
ovos 

OP 62,64 b *
±0,11

89,86 a

±0,62
102,64 a

±0,58
1,38 a

±0,008
1,83 a

±0,012
FONTES

de
PUFA AM 63,39 a

±0,08
89,42 a

±0,44
99,14 b

±0,47
1,33 b

±0,008
1,75 b

±0,011

120 63,15 A

±0,16
89,06 A

±0,81
100,24 A

±0,82
1,36 A

±0,014
1,79 A

±0,018

180 63,31 A

±0,22
90,29 A

±0,82
101,32 A

±0,78
1,35 A

±0,012
1,78 A

±0,016

240 62,91 A

±0,09
90,45 A

±0,72
100,96 A

±0,78
1,34 A

±0,012
1,78 A

±0,017

300 62,78 A

±0,12
89,53 A

±0,64
100,97 A

±0,77
1,36 A

±0,014
1,80 A

±0,020

Níveis
de

DHA na 
ração

(mg/100 g)

360 62,93 A

±0,20
89,53 A

±0,64
100,97 A

±0,12
1,37 A

±0,014
1,82 A

±0,021

* Médias com letras distintas nas colunas denotam diferenças significativas (P<0,05) 
pelo teste de Tukey.
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Tabela 12 - Análise de variância aplicada aos valores de desempenho produtivo, de       
  acordo com as fontes e níveis estudados - São Paulo - 2003

CONVERSÃO
ALIMENTAR 

Kg de ração por
FONTES
DE
VARIAÇÃO G.L

PESO DO 
OVO
(g)

POSTURA
(%)

CONSUMO DE 
RAÇÃO 

(g/ave/dia) dúzia de 
ovos 

Kg de 
ovos 

VALORES DE F

FONTES (F)     1 29,89** 0,34ns 22,02** 12,30** 23,13**

NÍVEIS (N)     4 1,91ns 0,72ns 0,22ns 0,55ns 0,82ns

F X N     4 4,75** 1,81ns 0,98ns 0,40ns 1,15ns

RESÍDUO 290 - - - - - 
TOTAL 299 - - - - - 
** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 

4.1.1 Peso dos Ovos

O peso do ovo apresentou redução significativa devido à adição de OP à 

ração das galinhas.

Os menores valores relativos de pesos médios de ovos de 62,23 g e 

62,13 g foram observados nos tratamentos contendo níveis de 300 mg de DHA 

(OP300) e 360 mg de DHA (OP360), respectivamente,  ambos com diferenças 

estatisticamente  significativas em relação aos demais tratamentos (Tabelas 9 e 11). 

Em relação às fontes suplementares, os tratamentos contendo níveis crescentes de 

DHA de fonte de OP iguais a OP240 - 62,59 g; OP300 - 62,23 g; OP360 - 62,13 g, 
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evidenciaram tendência a decrescer o peso do ovo em termos absolutos, apesar de 

mostrarem diferenças significativas, somente a partir da adição do nível de 300 mg 

de DHA (OP300) na ração quando comparados ao grupo controle - 63,30 g,  ou aos 

tratamentos contendo teores crescentes  de AM igual ou superior ao nível de 180 mg 

de DHA (  AM180) na ração - 63,59 g.

Nos tratamentos controle e suplementados com teores crescentes de 

AM e adicionados com 3% de óleo de milho, foram evidenciadas médias de peso de 

ovo acima de 63 g . Entretanto, entre os tratamentos citados (AM), ou mesmo entre 

estes e o grupo controle, as diferenças estatísticas entre médias não foram 

significativas (Tabela 9). 

Os valores médios de peso dos ovos no transcorrer das 10 semanas do 

ensaio experimental podem ser observados graficamente na figura 1. 

Nos tratamentos contendo níveis de DHA igual ou maior que 300 mg de 

DHA (OP300) de fonte de OP na ração, verificou-se acentuada  queda de peso dos 

ovos, entretanto esta flutuação, mostrando valores médios com decréscimo de peso 

médio igual a 60,39 g observada na 2ª semana do tratamento com o nível de 360 mg 

de DHA (OP360) de OP na dieta, foi transitória, sendo as médias de peso dos ovos 

observadas na 10ª semana experimental em todos tratamentos, superior a 62 g.

Nas tabelas 11 e 12, pode-se evidenciar o efeito e a interação das fontes 

para peso dos ovos, sendo a média de peso de 63,39 g na fonte AM  

significativamente maior que a média de 62,64 g da fonte OP. Foi observado 

decréscimo linear significativo do peso dos ovos com uso de níveis crescentes de 

DHA nas rações das aves contendo OP (Figura 2), expressa pela equação de 

regressão Y = -0,0051X + 63,8560 (R2 = 0,97).
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Figura 1 - Peso médio semanal do ovo (g) de acordo com os tratamentos
  estudados, durante o período experimental - São Paulo - 2003 

y = -0,0051x + 63,8560
R2 = 0,97

y = -0,000006x2 + 0,004281x + 62,730571
R2 = 0,309057
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Figura 2 – Efeito da fonte sobre o peso médio dos ovos, segundo os níveis
  de DHA na ração das galinhas poedeiras - São Paulo - 2003 
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4.1.2 Índice de Postura

O   menor  valor  médio do  índice  de  postura  de  87,33% foi  obtido  no

tratamento OP360, entretanto, esta média não mostrou diferenças significativas em 

relação às médias dos demais tratamentos e a média de 88,10% obtida no grupo 

controle, exceto em relação à média de 93,98% de postura obtida no tratamento 

AM420, a qual diferiu significativamente em relação ao controle e ao tratamento 

OP360.

A figura 3 ilustra o comportamento gráfico dos índices médios de postura 

observados durante o período abrangido pelas 10 semanas experimentais. Os 

menores valores médios dos índices de postura foram observados nos tratamentos 

contendo OP360 - 81,55%, controle - 81,17,  OP180 - 82,52% e, de alga marinha 

AM180 - 86,00%,  nas 1ª , 6ª, 8ª e 10ª semanas experimentais, respectivamente.     

A média do índice de postura de 89,86% obtida com a fonte OP não 

mostrou diferenças estatística significativas em relação à média de 89,42% com a 

fonte AM na ração das poedeiras (Tabelas 11 e 12).
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Figura 3 - Índice de postura (%) semanal  no período experimental, de acordo com
                os tratamentos estudados  - São Paulo - 2003 

4.1.3 Consumo Alimentar

O consumo médio em g/ave/dia nas dietas contendo níveis crescentes 

de DHA da fonte OP à ração das poedeiras de 102,01g (OP120), 104,04 g (OP180), 

103,01 g (OP240), 102,71 g (OP300) e 101,43 g/ave/ dia (OP360), não mostraram  

diferenças significativas em relação a média de 100,22 g/ave/dia obtida no grupo 

controle.

O consumo médio em g/ave/dia nas dietas contendo níveis crescentes 

de DHA da fonte AM à ração das galinha de 98,46 g (AM120), 98,59 g (AM 180),  

98,91 g (AM240) e 99,23 g (AM 300), sendo os  menores valores médios de 

consumo quando comparados aos demais tratamentos. Entretanto, os valores 

médios de consumo obtidos nos tratamentos citados acima mostraram diferenças 

estatística significativas somente em relação ao tratamento AM420 com consumo 

médio de 104,82 g ração/ave/dia. 
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A figura 4 ilustra o comportamento gráfico dos valores médios de 

consumo registrados durante o período experimental, podendo ser observada a 

variação de valores médios da resposta dos tratamentos no transcorrer das 10 

semanas experimentais. Os valores médios do consumo obtidos nos tratamentos 

apresentaram tendência a aproximação à linha marginal de consumo de 100 g/ave/ 

dia a partir da 3ª semana experimental.  Dentre as variações de médias, as menores 

foram observadas nos tratamentos OP360 - 87,26 g/ave/dia, AM300 - 90,83 g/ave/ 

dia, AM180 - 93,63 g/ave/dia na 1ª, 2ª e 9ª semanas experimentais, 

respectivamente. A variação do valor médio de consumo de ração, a maior, foi 

observada no tratamento AM 420 -113,51 g/ave/ dia na 6ª semana experimental.

Para a variável consumo g/ave/dia foram observadas diferenças  

significativas entre as fontes, sendo o maior consumo médio das aves igual a 102,64 

g/ave/dia observado nas dietas contendo a fonte OP e menor consumo igual 99,14 

g/ ave/dia nas dietas contendo a fonte AM (Tabelas 11 e 12).
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Figura 4 - Consumo médio (g/ave/dia) durante o período experimental, de acordo 
    com os tratamentos estudados - São Paulo - 2003 
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4.1.4 Conversão Alimentar

4.1.4.1 Conversão Alimentar kg Ração/kg de Ovos 

As piores conversões alimentares kg ração/kg de ovos foram observadas 

nos tratamentos com níveis crescentes de DHA da fonte OP na dieta. A média de 

conversão de 1,88 obtida no tratamento OP360 não mostrou diferenças significativas 

em relação a média de 1,81 obtida no grupo controle, entretanto, a média de OP360 

diferiu significativamente em relação as melhores médias de conversão iguais a 1,74 

(AM180), 1,75 (AM300 e AM360) apresentadas pela fonte AM na ração das 

poedeiras.

As melhores conversões alimentares kg ração/dúzia de ovos foram 

observadas nos tratamentos com níveis crescentes de DHA da fonte AM na dieta.  

As melhores conversões kg ração/dúzia de ovos nos tratamentos contendo níveis de 

DHA de AM120 - 1,34, AM180 - 1,33, AM240 - 1,33, AM300 - 1,33, AM360 - 1,34, 

AM420 - 1,34 - de fonte de AM na ração, não diferiram significativamente em relação 

ao tratamento que expressou a pior média de conversão, ou seja,  OP360 - 1,40, ou 

do grupo controle - 1,38. Níveis crescentes de DHA de fonte de OP na ração, 

progressivamente pioraram ambas as conversões alimentares em kg ração/kg de 

ovos e kg ração/dúzia de ovos, entretanto as diferenças de médias não foram 

significativas entre os tratamentos para ambas variáveis de conversão em relação ao 

grupo controle (CON) – 1,81 e 1,38, respectivamente. 
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O comportamento gráfico dos valores médios de conversão kg ração/kg 

ovos e kg ração/dúzia de ovos obtidos durante as 10 semanas experimentais são 

ilustrados nas figuras 5 e 6,  respectivamente.  Os valores médios de conversão 

alimentar em kg ração/kg de ovos de acordo com os níveis de DHA na ração 

variaram  nas semanas experimentais: 4ª semana: (AM360) - 1,73 - a (OP300) - 

1,96; 6ª semana: (AM360) - 1,62 a grupo controle - 2,06; 8ª semana: (AM180) - 1,75 

- a (OP180) - 2,00 ; e 10ª semana: grupo controle - 1,70 - a  (AM240) -1,98. Os 

valores médios de conversão alimentar em kg ração/dúzia de ovos de acordo com 

os níveis de DHA na ração variaram nas semanas experimentais: 4ª semana: 

(AM360) - 1,33 - a (AM300) - 1,46; 6ª semana: (AM360) - 1,25 - a  grupo controle - 

1,54; 8ª semana: (OP240) - 1,29 - a (OP180) - 1,50; e 10ª semana: (OP240) - 1,32 - 

a (AM360) - 1,49. 

As fontes influenciaram significativamente os valores médios de  

conversão alimentar kg de ração/kg de ovos e kg de ração/dúzia de ovos, sendo as 

médias das conversões para a fonte AM iguais 1,75 e 1,33 significativamente melhor 

em relação as médias de conversões para a fonte OP iguais a 1,83 e 1,38, 

respectivamente (Tabelas 11 e 12).



163

1,50

1,60

1,70

1,80

1,90

2,00

2,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Semanas

C
on

ve
rs

ão
 (k

g 
ra

çã
o/

 k
g 

ov
os

) CON
OP120
OP180
OP240
OP300
OP360
AM120
AM180
AM240
AM300
AM360
AM420

Figura 5 – Conversão alimentar (kg de alimento por kg de ovos) por semana,
  conforme os tratamentos estudados - São Paulo - 2003 
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4.2 QUALIDADE DOS OVOS 

Os valores médios dos parâmetros que expressam a qualidade do ovo, 

ou seja, gravidade específica, peso da casca (g e % do peso), espessura da casca 

(mm) e qualidade do albúmen (unidades Haugh), conforme os tratamentos 

estudados, são apresentados na tabela 13 com seus respectivos erros de média. A 

análise de variância aplicada aos valores dos parâmetros médios da gravidade 

específica, porcentagem de casca e espessura de casca não evidenciaram 

diferenças significativas entre os tratamentos (Tabela 14), fontes e níveis (Tabela 15) 

estudados. A análise de variância aplicada aos valores de unidades Haugh dos ovos 

mostrou diferenças significativas entre os tratamentos (Tabela 14) e fontes (Tabela 

16) estudados. 
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Tabela 13 - Gravidade específica do ovo, peso da casca, espessura da casca,
     altura de albúmen e seus respectivos erros da média, de acordo com os
      tratamentos estudados - São Paulo - 2003

PESO DA CASCA TRATA- 
MENTO

OP
(%) 

AM
(%) 

GRAVIDADE
ESPECÍFICA

(g/cm3 ) (g)
(% do 
peso) 

ESPESSURA
CASCA (mm) 

UNIDADES
 HAUGH 

(%) 

CON

OP120

OP180

OP240

OP300

OP360

AM120

AM180

AM240

AM300

AM360

AM420

  0 

0,80

1,20

1,60

2,00

2,40

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

1,0863 a*
±0,0007

1,0842 a
±0,0015

1,0858 a
±0,0006

1,0838 a
±0,0013

1,0833 a
±0,0011

1,0842 a
±0,0010

1,0825 a
±0,0013

1,0837 a
±0,0016

1,085 a
±0,0012

1,0875 a
±0,0014

1,0833 a
±0,0013

1,0830 a
±0,0011

6,04 a
±0,10

5.68 a
±0,17

5,78 a
±0,08

5,73 a
±0,14

5,53 a
±0,12

5,75 a
±0,07

5,80 a
±0,14

6.13 a
±0,17

5,75 a
±0,16

6,06 a
±0,16

6.06 a
±0,12

5,84 a
±0,08

9,34 a
±0,15

8,73 a
±0,23

9,26 a
±0,15

9,21 a
±0,17

8,91 a
±0,17

8,97 a
±0,14

8,95 a
±0,20

9,30 a
±0,21

9,03 a
±0,26

9,20 a
±0,26

9,20 a
±0,13

9,00 a
±0,17

0,433 a
±0,004

0,376 a
±0,009

0,381 a
±0,006

0,378 a
±0,005

0,378 a
±0,009

0,379 a
±0,004

0,381 a
±0,006

0,386 a
±0,004

0,373 a
±0,008

0,386 a
±0,009

0,386 a
±0,007

0,390 a
±0,005

89,03 bc
±0,45

88,78 c
±0,33

88,61 c
±0,37

88,56 c
±0,40

88,28 c
±0,28

88,22 c
±0,50

90,64 ab
±0,39

90,67 ab
±0,28

90,78 a
±0,29

91,11 a
±0,33

91,28 a
±0,29

92,17 a
±0,40

* Médias com letras distintas nas colunas diferem significativamente (P<0,05) pelo 
teste de Tukey.    
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Tabela 14 - Análise de variância dos valores de desempenho produtivo, de acordo    
                   com os tratamentos estudados - São Paulo - 2003    

PESO DA CASCA FONTES
DE

VARIAÇÃO
G.L

GRAVIDADE 
ESPECÍFICA

(g/cm3 ) (g) % do peso

ESPESSURA
CASCA 

(mm) 
UNIDADES 
HAUGH (%)

VALORES DE F 

Tratamentos 11 0,86 ns 1,83 ns 0,94 ns 0,50 ns 14,89 ** 

Resíduo 132 - - - - 

Total 143 - - - - 

* Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 

Tabela 15 - Gravidade específica do ovo, peso da casca, espessura da casca, altura de       
                   albúmen e seus respectivos erros da média, de acordo com fontes e níveis    
                   estudados - São Paulo - 2003              

PESO DA CASCA PARÂMETROS DE 
PRODUÇÃO 

GRAVIDADE 
ESPECÍFICA 

(g/cm3) (g)
(% do 
peso)

ESPESSURA
CASCA
 (mm)

UNIDADES 
 HAUGH (%)

OP  1,0843 a
±0,0005

5,70 a
±0,05

9,02 a
±0,08

0,378 a
±0,003

88,49 b
±0,12

FONTES
AM  1,0837 a

±0,0006
5,95 a

±0,07
9,14 a

±0,09
0,382 a

±0,003
90,90 a

±0,13

120 1,0833 a
±0,001

5,74 a
±0,11

8,84 a
±0,15

0,379 a
±0,005

89,71 a
±0,44

180 1,0848  a
±0,0009

5,96 a
±0,10

9,28 a
±0,12

0,384 a
±0,004

89,64 a
±0,50

240 1,0844 a
±0,0009

5,74 a
±0,10

9,12 a
±0,15

0,376 a
±0,005

89,67 a
±0,51

300 1,0845  a
±0,0009

5,77 a
±0,11

9,06 a
±0,15

0,382 a
±0,006

89,70 a
±0,66

NÍVEIS

360 1,0838 a
±0,0008

5,90 a
±0,08

9,09 a
±0,10

0,383 a
±0,004

89,75 a
±0,72

* Médias com letras distintas nas colunas diferem significativamente (P<0,05) pelo teste de 
Tukey.
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Tabela 16 - Análise de variância dos valores de desempenho produtivo, de acordo  
  com as fontes e níveis estudados  - São Paulo - 2003

PESO DA CASCA FONTES
DE

VARIAÇÃO
G.L

GRAVIDADE
ESPECÍFICA

(g/cm3) (g)
% do 
peso

ESPESSURA
CASCA 

(mm) 
UNIDADES
HAUGH (%)

VALORES DE F 

      FONTES (F) 1 0,53 ns 2,37ns 0,89 ns 0,69 ns 116,07** 

      NÍVEIS (N) 4 0,46 ns 1,05 ns 1,28 ns 0,44 ns 0,03 ns

      F X N        4 0,62 ns 0,86 ns 0,47 ns 0,27 ns 1,06 ns

RESÍDUO 110 - - - - - 

TOTAL 119 -   - - 

** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 

As médias de gravidade específica (g/cm3) nos tratamentos contendo OP 

apresentaram o menor valor - 1,0833 – no grupo OP300 e o maior valor – 1,0858 – 

no grupo OP180 com a fonte de OP na ração das poedeiras. O menor valor médio 

de gravidade específica - 1,0825 - assinalado nos tratamentos contendo AM foi 

observado com AM120, enquanto que a maior média - 1,0875 - foi configurada no 

tratamento com AM300 na dieta, quando comparado ao valor médio de 1,0863 no 

grupo controle e aos demais tratamentos. Entretanto, não foram assinaladas 

diferenças significativas entre os tratamentos estudados pela análise de variância 

(Tabela 14).  

Os tratamentos contendo OP ou AM não influenciaram significativamente 

no peso da casca ou o percentual de peso da casca. As médias do percentual do 

peso da casca nos tratamentos contendo OP apresentaram o menor valor (8,73%) 
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no tratamento OP120 e o maior valor (9,26%) com OP180 na dieta. As médias de 

percentual de peso da casca (Tabela 13) nos tratamentos contendo AM, 

apresentaram a menor média (8,95%) com AM120 e o maior (9,30%) com o 

tratamento AM180 com a fonte AM na ração.

As médias de espessura da casca nos tratamentos contendo OP 

variaram de 0,376 mm (OP120) a 0,381 mm (OP180), enquanto que, para lotes com 

AM oscilaram entre 0,373 mm (AM240) e 0,390 mm (AM420). Entretanto, os valores 

das médias dos tratamentos não apresentaram diferenças estatística significativas 

em relação a média de 0,433 mm do grupo controle (Tabela 13 e 14). A menor 

média de 0,378 mm (OP) e a maior de 0,382 mm (AM) de espessura da casca entre 

fonte não diferiram significativamente entre si (Tabela 15 e 16). 

Os tratamentos contendo OP ou AM  influenciaram significativamente o 

valor médio das unidades Haugh.  As médias assinaladas para os tratamentos 

contendo OP apresentaram o menor valor percentual (88,22%) para o grupo OP360 

e o mais elevado (88,78%) para os ovos provenientes do lote OP120, não diferindo 

significativamente do grupo controle (89,03%). As médias das unidades Haugh nos 

tratamentos contendo AM apresentaram o menor valor (90,64%) no tratamento 

AM120 e o maior (92,17%) no grupo AM420 na ração. As médias das unidades 

Haugh nos tratamentos contendo AM240 - 90,78% - 1,25% de AM300 - 91,11% -

AM360 - 91,28% - e AM420 - 92,17% - apresentaram diferenças significativas em 

relação ao grupo controle (89,03%) e em relação aos demais tratamentos com 

teores crescentes de OP na dieta (Tabela 13). 

Nas tabelas 15 e 16 pode-se evidenciar o efeito das fontes para os 

escores de unidades Haugh, sendo a média de unidades Haugh para a fonte AM 
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igual 90,90% significativamente maior que a média de 88,49% assinalada para a 

fonte OP. 

4.3 ÁCIDOS GRAXOS NA GEMA DO OVO 

4.3.1 Ácidos Graxos na Gema do Ovo na 8ª Semana Experimental

Os teores médios dos ácidos graxos da gema, expressos em 

porcentagem (%) do total de ácidos graxos, referentes ao total de ácidos graxos 

saturados (%), total de monoinsaturados (%), total de poliinsaturados (%, PUFAs), 

total PUFAs n-3 (%), total de PUFAs n-6 (%), relação n-6/ n-3, e a relação de 

poliinsaturado:saturado, de acordo com os níveis de OP e de AM nos tratamentos 

estudados, são apresentados na tabela 17 e 20. Os valores médios e médias dos 

totais de PUFAs ômega-3 e PUFAs ômega-6, peso das gemas, lipídeos totais (%), e 

gordura da gema segundo os tratamentos, fontes e níveis estudados estão 

apresentados nas tabelas 23, 25, 27 e 29. A análise de variância de acordo com os 

tratamentos, fontes e níveis estão apresentados nas tabelas 18, 19, 21, 22, 24, 26, 

28 e 30. 

  Nas tabelas 17, 23 e 27 estão apresentados os resultados que 

evidenciam as mudanças na composição de ácidos graxos da gema de acordo com 

a adição de níveis crescentes de DHA de fonte de óleo de peixe (OP) e de alga 

marinha (AM) aos tratamentos, influenciando alterações nos valores médios dos 
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totais de ácidos graxos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados, total de PUFAs 

n-6 e n-3, relação n-6/n-3 e relação de P/S (poliinsaturados/saturados), considerados 

a seguir. 

4.3.1.1 Ácidos Graxos Saturados na Gema do ovo 

  Dentre os três ácidos graxos saturados presentes na gema, estudados 

nesta pesquisa (Tabela 17), apenas o ácido esteárico (C18:0) não apresentou 

diferenças julgadas significativas entre tratamentos pela análise de variância (Tabela 

18).

As médias de ácido mirístico (C14:0) observadas na gema do ovo 

revelaram-se significativas em relação ao controle (0,28%) para os seguintes 

tratamentos: OP240 (0,40%), OP300 (0,42%), OP360 (0,49%), AM180 (0,37%), 

AM360 (0,42%), AM420 (0,43%). Em relação ao ácido palmítico a análise de 

variância apresentou diferenças significativas entre tratamentos, sendo os contrastes 

responsáveis por esta significância aqueles entre OP300 (µ=26,27%) e AM120 

(µ=24,18%), OP360 (µ=26,70%) e AM120, OP360 e AM240 (µ=24,47%).

Os teores médios dos ácidos mirístico e palmítico (C16:0) na gema do ovo, foram 

influenciados significativamente pelas fontes e níveis de ácidos graxos na dieta e 

seus respectivos níveis de DHA (Tabelas 20 e 21).

 Os teores totais de ácidos graxos saturados (%) na gema não foram 

influenciados significativamente pela adição de níveis crescentes de DHA. Por sua 

vez,  média  significativamente  mais  elevada  foi obtida com a utilização da fonte de  



Tabela 17 - Composição em ácidos graxos (% do total de ácidos graxos) da gema, segundo os tratamentos estudados - São Paulo - 2003 

TRATAMENTOS CON 
 

OP120 OP180 OP240 OP300 OP360 AM120 AM180 AM240 AM300 AM360 AM420 

OP (%) 0 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 0 0 0 0 0 0 

AM (%) 0 0 0 0 0 0 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

 Ácidos graxos Teor de ácidos graxos (%) 
Mirístico (C14:0) 0,28 e * 0,33 cde 0,36 bcde 0,40 bc 0,42 ab 0,49 a 0,30 ed 0,37 bcd 0,33 cde 0,36 bcde 0,42 ab 0,43 ab 
Palmítico (C16:0) 25,03 abc 25,38 abc 25,27 abc 25,59 abc 26,27 ab 26,70 a 24,18 c 25,94 abc 24,47 bc 25,62 abc 25,57 abc 25,81 abc 

Palmitoléico (C16:1 n-7) 2,61 bcd 2,80 abcd 3,46 a 3,23 abc 3,73 ab 3,62 a 2,37 d 2,48 cd 2,43 cd 2,25 d 2,53 cd 2,42 cd 
Esteárico (C18:0) 7,89 a 9,82 a 7,83 a 8,65 a 8,02 a 8,40 a 8,11 a 7,82 a 7,90 a 8,00 a 8,03 a 8,89 a 
Oléico (C18:1 n-9) 39,90 ab 41,19 ab 42,80 a 41,59 ab 41,34 ab 41,66 ab 40,62 ab 38,98 ab 40,83 ab 39,14 ab 38,54 b 38,02 b 

Linoléico (C18:2 n-6) 17,60abcd 15,83bcde 14,96 de 15,39 cde 14,64 de 12,99 e 19,03 a 18,21abc 18,46 abc 18,41 abc 18,71ab 18,42 abc 
αααα-linolênico (C18:3 n-3) 0,15 a 0,11a 0,14 a 0,13 a 0,15 a 0,13 a 0,12 a 0,13 a 0,11 a 0,14 a 0,12 a 0,13 a 

γγγγ-linolênico (C18:3 n-6)     0,41abc 0,39 abc 0,43 abc 0,48 ab 0,47 ab 0,52 a 0,32 c 0,39 abc 0,32 c 0,36 bc 0,40 abc 0,36 bc 

Gadoléico (C20:1 n-9)    0,28 a 0,27 a 0,28 a 0,29 a 0,28 a 0,29 a 0,27 a 0,26 a 0,25 a 0,26 a 0,24 a 0,24 a 

Araquidônico (C20:4 n-6) 1,76 a 1,20 abcd 0,88 bcd 0,81cd 0,87 bcd 0,69 d 1,73 a 1,53 a 1,51 ab 1,53 a 1,79 a 1,41 abc 
EPA (C20:5 n-3) 0 e 0,08 ed 0,14 cd 0,17 bc 0,25 b 0,35 a 0,01 e 0,02 e 0,02 e 0,02 e 0,05 e 0,06 ed 
DPA (C22:5 n-3) 0,56 a 0,07 d 0,05 d 0,04 d 0,02 d 0,06 d 0,36 d 0,34 bc 0,27 bc 0,31bc 0,24 c 0,28 bc 
DHA (C22:6 n-3) 0,40 f 1,87 de 2,29 cd 2,43 bcd 2,99 ab 3,32 a 1,38 e 2,00 de 1,79 de 2,26 cd 2,28cd 2,72 abc 
Total de Saturados (S) 33,21 a 35,53 a 33,46 a 34,64 a 34,72 a 35,60 a 32,59 a 34,14 a 32,71 a 33,99 a 34,04 a 35,12 a 

Total de Monoinsaturados (M) 42,78 abcd 42,26 abcd 46,54 a 45,10 abc 45,00 abc 45,57 ab 43,25 abcd 41,71 bcd 43,52 abcd 41,64 bcd 41,31 cd 40,68 d 

Total de Poliinsaturados (P) 20,88 abc 19,56 bc 18,88 c 19,47 bc 19,39 bc 18,06 c 22,96 a 22,63 ab 22,46 ab 23,04 a 23,60 a 23,37 a 
Total de n-6  19,77 abc 17,42 bcd 16,26 d 16,69 cd 15,97 d 14,21 d 21,08 a 20,14 ab 20,29 ab 20,29 ab 20,90 a 20,19 ab 
Total de n-3 1,11 f 2,13 de 2,62 cd 2,77 bcd 3,41 ab 3,85 a 1,87 e 2,49 cde 2,18 de 2,74 bcd 2,70 bcd 3,18 abc 

Relação n-6/n-3 17,50 a 8,17 cd 6,39 de 6,02 def 4,70 f 3,72 f 11,25 b 8,16 cd 9,40 cd 7,41 cd 7,81 cd 6,36 de 
Relação P/S 0,63 abc 0,55 bc 0,56 bc 0,56 bc 0,56 bc 0,51 c 0,70 a 0,67 ab 0,69 a 0,67 ab 0,69 a 0,67 ab 

* Médias com letras distintas nas linhas indicam diferenças significativas (P<0,05) pelo teste de Tukey. 
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Tabela 18 - Análise de variância dos teores de ácidos graxos da gema, segundo os tratamentos estudados - São Paulo - 2003 

FONTES DE 

VARIAÇÃO 
G.L C14:0 C16:0 C16:1 n-7 C18:0 C18:1 n-9 C18:2 n-6 

C18:3 n-3 

(ALA) 
C 18:3 n-6 C20:1 n-9 

C20:4 n-6 

(AA) 
C20:5 n-3 
(EPA) 

C22:5 n-3 
(DPA) 

C22:6 n-3 
(DHA) 

 
  VALORES DE F 

TRATAMENTOS 

 

11 13,74** 3,41 ** 8,70 ** 1,90 ns 3,06 * 10,52** 2,58 ns 5,56** 2,61 ns 10,27** 41,83** 66,65** 34,04** 

RESÍDUO 24 - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 35 - - - - - - - - - - - - - 
* Significativo ao nível de 5% 
** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 
 
 
 
Tabela 19 - Análise de variância dos valores totais de ácidos graxos e relações P/S e n-6/n-3 da gema, segundo os tratamentos estudados -    
                   São Paulo - 2003 
FONTES DE 
VARIAÇÃO G.L TOTAL SAT TOTAL MONOINS TOTAL POLIINS  TOTAL POLIINS 

n-6 
TOTAL POLIINS 

 n-3 
Relação  
n-6/n-3 

Relação 
P/S 

 

 VALORES DE F 

TRATAMENTOS 11 2,72 ns 5,36 ** 9,94 ** 12,80 ** 2,36 ** 52,79 ** 7,98 ** 

 RESÍDUO 24 - - - - - - - 

TOTAL  35 - - - - - - - 

** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 
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                  Tabela 20 - Composição em ácidos graxos da gema (% do total de ácidos graxos), segundo as fontes e níveis  
                                     estudados - São Paulo - 2003 

        FONTES NÍVEIS  
 ÀCIDOS GRAXOS 

OP AM 120 180 240 300 360 

Mirístico (C14:0) 0,40 a  * 0,35 b 0,31 C 0,36 BC 0,36 BC 0,39 AB 0,46 A 
Palmítico (C16:0) 25,84 a  21,15 b 24,78 B 25,61 AB 25,03 AB 25,94 AB 26,13 A 
Palmitoléico (C16:1 n-7) 3,29 a 2,41b 2,58 A 2,97 A 2,82  A 2,81 A 3,07 A 
Esteárico (C18:0) 8,54 a 7,97 a  8,96 A 7,82 A 8,28 A 8,01 A 8,22 A 
Oléico (C18:1 n-9) 41,71 a 39,62 b 40,90 A 40,89 A 41,20 A 40,24 A 40,09 A 
Linoléico (C18:2 n-6) 14,76 b 18,56 a 17,43 A 16,58 A 16,92 A 16,52 A 15,85 A 
αααα-linolênico (C18:3 n-3) 0,12 a 0,12 a 0,12 B 0,13 AB 0,12 B 0,14 A 0,12 AB 
γγγγ-linolênico (C 18:3 n-6)  0,45 a 0,35 b 0,36 A 0,40 A 0,40 A 0,41 A 0,46 A 
Gadoléico (C20:1 n-9) 0,28 a 0,25 b 0,26 A 0,27 A 0,27 A 0,27 A 0,26 A 
Araquidônico (C20:4 n-6) 0,89 b 1,61 a 1,46 A 1,21 A 1,16 A 1,20 A 1,24 A 
EPA (C20:5 n-3) 0,20 a 0,02 b 0,04 A 0,08 A 0,09 A 0,14 A 0,20 A 
DPA (C22:5 n-3) 0,04 b 0,30 a 0,21 A 0,19 A 0,15 A 0,17 A 0,15 A 
DHA (C22:6 n-3) 2,57 a 1,94 b 1,63 B 2,14 AB 2,10 AB 2,63 A 2,80 A 
Total de Saturados 34,79 a 33,49 b  34,06 A 33,80 A 33,67 A 34,35 A 34,81A 
Total de Monoinsaturados 45,29 a 42,28 b 43,75 A 44,13 A 44,31A 43,32 A 43,44 A 
Total de Poliinsaturados 19,07 b 22,93 a 21,25 A 20,75 A 20,96 A 21,21 A 20,83 A 
Total de n-6  16,11 b 20,53 a 19,25 A 18,19 A 18,49 A 18,13 A 17,55 A 
Total de n-3 2,95 a 2,39 b 2,00 C 2,55 ABC 2,47 BC 3,07 AB 3,27 A 
Relação n-6/n-3 5,79 b 8,80 a 9,71 A 7,27 AB 7,71 AB 6,05 B 5,76 B 
Relação P/S 0,54 b 0,68 a 0,62 A 0,61 A 0,62 A 0,61A 0,59 A 

                   * Médias com letras distintas nas linhas indicam diferenças significativas (P<0,05) pelo teste de Tukey. 
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Tabela 21 - Análise de variância dos teores de ácidos graxos da gema, segundo as fontes e níveis estudados - São Paulo - 2003 

FONTES DE 

VARIAÇÃO 
G.L C14:0 C16:0 C16:1 n-7 C18:0 C18:1 n-9 C18:2 n-6 

C18:3 n-3 

(ALA) 
C 18:3 n-6 

C20:4 n-6 

(AA) 
C20:5 n-3 
(EPA) 

C22:5 n-3 
(DPA) 

C22:6 n-3 
(DHA) 

  VALORES DE F 

FONTES (F) 
 

 
1 17,07** 8,94** 70,89** 3,77ns 13,16**  81,53** 0,64ns 33,88** 80,86** 226,57** 443,44** 50,04** 

NÍVEIS (N) 
 

 
4 20,60** 5,16** 2,52ns 1,72ns 0,54ns 1,52ns 4,67** 3,87* 1,80ns 19,71** 4,17* 21,41** 

F X N         
 

 
4 2,57ns 2,37ns 1,47ns 1,14ns 1,22ns 1,38ns 1,13ns 1,56ns 1,38ns 11,42** 3,37* 1,91ns 

RESÍDUO 20 - - - - - - - - - - - - 
TOTAL 29 - - - - - - - - - - - - 
* Significativo ao nível de 5% 
** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 
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Tabela 22 - Análise de variância dos teores de ácidos graxos da gema, segundo as fontes e níveis estudados - São Paulo - 2003 

FONTES DE VARIAÇÃO G.L TOTAL SAT TOTAL 
MONOINS 

TOTAL 
POLIINS  

TOTAL 
POLIINS n-6 

TOTAL 
POLIINS n-3 

Relação  
n-6/n-3 

Relação 
P/S 

 VALORES DE F 

FONTES (F) 1 9,78** 29,12** 79,07** 99,09** 33,79** 79,59** 68,11** 

NÍVEIS (N) 4 0,97ns 0,47ns 0,21ns 1,55ns 21,93** 17,40** 0,43ns 

F X N         4 2,16ns 1,78ns 1,01ns 1,70ns 3,44* 1,28ns 0,75ns 

RESÍDUO 20 - - - - - - - 

TOTAL 29 - - - - - - - 

* Significativo ao nível de 5% 
** Significativo ao nível de 1%  
ns Não significativo 
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Tabela 23 - Teores médios (mg/gema) dos PUFAs n-6 AL (C18:3 n-6), GLA (C18:3 n-6), AA (C20:4 n-6) e total de PUFAs n-6 (mg/g gema e mg/gema), peso da gema,   
                    lipídeos totais e gordura da gema de acordo com tratamentos estudados - São Paulo - 2003 

TRATAMENTOS CON OP120 OP180 OP240 OP300 OP360 AM120 AM180 AM 240 AM300 AM360 AM420 

OP (%) 0 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 0 0 0 0 0 0 

AM (%) 0 0 0 0 0 0 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

Ácidos graxos Teores  médios de PUFAs n-6 na gema 

AL ( mg/gema) 
GLA (mg/gema) 
AA (mg/gema) 
Total n-6 (mg/g gema) 
Total n-6 (mg/gema) 

987,70 abc  

22,50 ab 
98,71 a 
66,89 a 

1108,92 abc 

886,87 abc 
22,07 ab 

66,67 abcd 
59,44 ab 

975,61 abcd 

824,04 abc 
24,03 ab 
49,70 bcd 
54,13 ab 

915,77 abcd 

830,01 abc 
26,05 ab 
43,66 cd 
56,09 ab 

899,71 bcd 

777,50 bc 
24,84 ab 
46,29 bcd 
53,75 ab 

848,64 cd 

734,22 c 
29,70 a 

38,87 d 
48,92 b 

802,79 d 

1063,81 a 
17,98 b 
96,40 a 
68,79 a 

1178,19 a 

1061,98 a 
22,69 ab 
89,68 a 
68,76 a 

1174,35 ab 

1009,19 ab 
17,52 b 
82,39 ab 
68,28 a 

1109,09 abc 

970,72 abc 
18,90 b 

80,83 abc 
66,91 a 

1070,45 abcd 

1045,46 a 
22,63 ab 
100,14 a 
68,76 a 

1168,23 ab 

1015,78 ab 
19,64 b 

77,79 abc 
67,98 a 

1113,20 abc 

Peso da gema (g) 
Lipídeos totais (%) 
Gordura da gema (g) 

16,90 a 
33,85 a 
5,61 a 

16,43 a 
34,03 a 
5,59 a 

16,90 a 
33,32 a 
5,64 a 

16,06 a 
33,60 a 
5,39 a 

15,75 a 
33,56 a 
5,32 a 

16,41 a 
34,80 a 
5,64 a 

17,08 a 
32,55 a 
5,56 a 

17,90 a 
33,97 a 
5,84 a 

16,28 a 
33,70 a 
5,47 a 

16,00 a 
33,00 a 
5,28 a 

17,00 a 
32,87 a 
5,59 a 

16,38 a 
33,67 a 
5,51 a 

* Médias com letras distintas nas linhas denotam diferenças significativas (P<0,05) pelo teste de Tukey. 
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Tabela 24 - Análise de variância dos valores totais médios de ácidos graxos n-6 em mg e g/gema de lipídeos, segundo os tratamentos    
                   estudados - São Paulo – 2003 

FONTES DE 
VARIAÇÃO G.L 

AL 
(mg/gema) 

 

GLA 
(mg/gema) 

AA 
(mg/gema) 

Total n-6 
(mg/g gema) 

Total n-6 
(mg/gema) 

Peso 
da gema 

(g) 

Lipídeos 
totais 
(%) 

Gordura 
da gema 

(g) 

  VALORES DE F 

TRATAMENTOS 11 5,23 ** 3,59 * 9,29 ** 6,12   ** 5,50 ** 2,02 ns 0,24 ns 0,61 ns 

 PROBABILIDADE DE F 
 

 0,0003 0,0043 0,0001 0,0001 0,0002 0,0723 0,9910 0,8034 

RESÍDUO 24 - - - - - - - - 

TOTAL 35 - - - - - - - - 

* Significativo ao nível de 5% 
** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 
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               Tabela 25 - Teores médios (mg/gema) dos PUFAs n-6 AL (C18:3 n-6), GLA (C18:3 n-6), AA (C20:4 n-6) e total de PUFAs n-6 (mg/g gema e 
                                    mg/gema), peso da gema, lipídeos totais e gordura da gema de acordo com as fontes e níveis estudados - São Paulo - 2003 

FONTES NÍVEIS 

OP AM 120 180 240 300 360 ÁCIDOS GRAXOS 

Teores  médios de ácidos graxos n-3 na gema 

AL ( mg/gema) 814,13 b * 1030,23 a 975,33 A 952,01 A 919,59 A 874,11 A 889,84 A 
GLA (mg/gema) 25,33 a 19,94 b 20,02 A 23,35 A 21,78 A 21,86 A 26,16 A 
AA (mg/gema) 49,03 b 89,88 a 81,53 A 69,69 A 63,02 A 63,56 A 69,50 A 
Total n-6 (mg/g gema) 54,46 b 68,21 a 64,11 A 61,22 A 62,18 A 60,33 A 58,83 A 
Total n-6 (mg/gema) 888,50 b 1140,06 a 1076,90 A 1045,06 A 1004,40 A 959,54 A 985,51 A 

Peso da gema (g) 16,31 a 16,71 a 16,75 A 17,05 A 16,17 A 15,87 A 16,70 A 
Lipídeos totais (%) 33,77 a 33.21 a 33,28 A 33,64 A 33,64 A 33,28 A 33,62 A 
Gordura da gema (g) 5,51 a 5,54 a 5,57 A 5,73 A 5,43 A 5,30 A 5,61 A 

               * Médias com letras distintas nas linhas denotam diferenças significativas (P<0,05) pelo teste de Tukey. 
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Tabela 26 - Análise de variância teores médios de PUFAs n-6 (mg/gema) e total de PUFAs n-6 (mg/g gema e mg/gema), peso da gema, lipídeos totais e  
                    Gordura da gema de acordo com as fontes e níveis estudados - São Paulo - 2003 

FONTES DE 
VARIAÇÃO G.L 

AL 
(mg/gema) 

 

GLA 
(mg/ gema) 

 

AA 
(mg/gema) 

 

Total n-6 
(mg/g gema) 

Total n-6 
(mg/gema) 

Peso 
da gema 

(g) 

Lipídeos 
totais 
(%) 

Gordura 
da gema 

(g) 

  VALORES DE F 

FONTES (F) 1 38,72** 17,96** 71,01** 45,00** 41,95** 3,99ns 0,63ns 0,06ns 

NÍVEIS (N) 4 1,17ns 2,61ns 1,89ns 1,25ns 0,70ns 3,59ns 0,06ns 1,31ns 

  F X N         4 0,52ns 0,96ns 1,25ns 0,64ns 0,66ns 0,21ns 0,37ns 0,14ns 

RESÍDUO 20 - - - - - - - - 

TOTAL 29 - - - - - - - - 
** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 
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Tabela 27 - Teores médios (mg/gema) de PUFAs n-3 EPA(C20:5 n-3), DPA (C 22:5 n-3), DHA, e ALA (C18:3 n-3)  e total de PUFAs n-3 (mg/g gema) na gema do ovo,     
                    consumo de DHA, incorporação de DHA, peso da gema, lipídeos totais e gordura da gema de acordo com tratamentos estudados - São Paulo - 2003 

TRATAMENTOS CON OP120 OP180 OP240 OP300 OP360 AM120 AM180 AM240 AM300 AM360 AM420 

OP (%) 0 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 0 0 0 0 0 0 

AM (%) 0 0 0 0 0 0 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

Ácidos graxos Teores  médios de PUFAs n-3 na gema 

EPA (mg/gema) 
DPA (mg/gema) 
DHA (mg/gema) 
ALA (mg/gema) 
Total n-3 (mg/g gema) 
Total n-3 (mg/gema) 

0 e * 

31,50 a 
22,64 f 
8,02 a 
3,75 e 

62,16 e 

4,59 cde 
4,14 d 

104,80 cde 
6,00 a 
7,29 cd 

119,54 cde 

8,29 bcd 
2,58 d 

129,58 bcd 
7,70 a 

8,78 bcd 
148,16 bcd 

9,38 bc 
2,22 d 

130,78 bcd 
7,00 a 

9,31 bcd 
149,39 bcd 

13,44 b 
1,33 d 

158,61 ab 
7,77 a 

11,48 ab 
181,15 ab 

19,70 a 
3,38 d 

187,91 a 
7,22 a 

13,27 a 
218,22 a 

0,24 e 
19,98 b 
77,02 e 
6,94 a 
6,10 ed 

104,18 bcd 

1,40 e 
19,83 b 

116,95 bcde 
7,50 a 

8,50 bcd 
145,68 bcd 

0,82 e 
14,67 bc 
98,01 de 
5,74 a 
7,36 cd 

119,24 cde 

1,11 e 
16,69 bc 

119,69 bcde 
7,61 a 

9,06 bcd 
145,11 bcd 

2,54 de 
13,54 c 

127,54 bcde 
6,79 a 

8,84 bcd 
150,40 bcd 

2,90 de 
15,42 bc 

149,75 abc 
7,26 a 

10,70 abc 
175,32 abc 

Consumo DHA 1  
Incorporação DHA (%) 

- 
-  

123,57 g 
85,11 a 

184,17 efg 
70,10 ab 

246,42 de 
53,07 bc 

295,76 cd 
53,83 bc 

380,00 ab 
49,45 bc 

118,27 g 
65,28 ab 

175,43 fg 
66,69 ab 

241,82 def 
40,51 c 

311,40 bcd 
38,50 c 

351,49 bc 
36,23 c 

440,21 a 
34,06 c 

Peso da gema (g) 
Lipídeos totais (%) 
Gordura da gema (g) 

16,90 a 
33,85 a 
5,61 a 

16,43 a 
34,03 a 
5,59 a 

16,90 a 
33,32 a 
5,64 a 

16,06 a 
33,60 a 
5,39 a 

15,75 a 
33,56 a 
5,32 a 

16,41 a 
34,80 a 
5,64 a 

17,08 a 
32,55 a 
5,56 a 

17,90 a 
33,97 a 
5,84 a 

16,28 a 
33,70 a 
5,47 a 

16,00 a 
33,00 a 
5,28 a 

17,00 a 
32,87 a 
5,59 a 

16,38 a 
33,67 a 
5,51 a 

* Médias com letras distintas nas linhas denotam diferenças significativas (P<0,05) pelo teste de Tukey.  
1  (mg/ave/dia)    

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 



 
 
 
 
 
 
Tabela 28 - Análise de variância dos valores totais médios PUFAs n-3 em mg e g/gema de lipídeos totais médios da gema,    
                   segundo os tratamentos estudados - São Paulo - 2003 

FONTES DE 
VARIAÇÃO G.L 

EPA 
(mg/ 

gema) 

DPA 
(mg/gema) 

DHA 
(mg/gema) 

ALA 
(C18:3 n-3) 

(mg/gema) 

Total n-3 
(mg/g 
gema) 

Total n-3 
(mg/gema) 

Peso da 
Gema 

(g) 

DHA 
Ração 

(mg/ave/dia) 

Incorpo-
ração 
(%) 

Lipídeos 
totais 
(%) 

Gordura 
da gema 

(g) 
 

 

  VALORES DE F 
 

TRATAMENTOS 26,48 ** 69,14 ** 17,17 ** 1,59 ns 13,51 ** 12,32 ** 2,02 ns 83,40 ** 21,29 ** 0,24 ns 0,61 ns 
 

RESÍDUO 

11 

24 - - - - - - - - - - - 
 

TOTAL 35 - - - - - - - - -  - 
 

** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 
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                   Tabela 29 - Médias de PUFAs n-3 (mg e g/gema) e totais de PUFAs n-3 (mg/gema), consumo de DHA (mg/ave/dia),  
                                       incorporação (%), peso da gema (g), lipídeos totais (%) e gordura da gema (g) de lipídeos totais médios da gema,  
                                       segundo as fontes e níveis estudados - São Paulo - 2003 

FONTES NÍVEIS 

OP AM 120 180 240 300 360 ÁCIDOS GRAXOS  

Teores  médios de PUFAs n-3 na gema 

EPA (mg/gema) 11,08 a * 1,22 b 2,41 A 4,84 A 5,10 A 7,27 A 11,12 A 
DPA (mg/gema) 2,73 b 16,94 a 12,06 A 11,20 A 8,44 A 9,01 A 8,46 A 
DHA (mg/gema) 142,33 a 107,84 b 90,90 B 123,27 AB 114,39 AB 139,15 A 157,72 A 
ALA (mg/gema) 7,13 a 6,91 a 6,47 A 7,60 A 6,37 A 7,69 A 7,00 A 
Total n-3 (mg/g gema) 9,28 a 7,97 a 6,69 A 8,64 A 8,33 A 10,26 A 9,21 A 
Total n-3 (mg/gema) 163,29 a 132,92 b 111,86 C 146,92 ABC 134,32 BC 163,13 AB 184,31 A 
Consumo de DHA (mg/ave/dia) 245,98 a 239,68 a 120,91 E 179,80 D 244,11 C 303,58 B 365,74 A 
Incorporação de DHA (%) 62,44 a 49,45 b 75,19 A 68,39 A 46,78 B 46,17 B 43,19 B 

Peso da gema (g) 16,31 a 16,71 a 16,75 A 17,05 A 16,17 A 15,87 A 16,70 A 
Lipídeos totais (%) 33,77 a 33.21 a 33,28 A 33,64 A 33,64 A 33,28 A 33,62 A 
Gordura da gema (g) 5,51 a 5,54 a 5,57 A 5,73 A 5,43 A 5,30 A 5,61 A 

                  * Médias com letras distintas nas linhas denotam diferenças significativas (P<0,05) pelo teste de Tukey.                 
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Tabela 30 - Análise de variância das médias de PUFAs n-3 (mg e g/gema) e totais de PUFAs n-3 (mg/gema), peso da gema (g), consumo de DHA     
                   (mg/ave/dia), incorporação (%), lipídeos totais (%), gordura da gema (g), segundo as fontes e níveis estudados - São Paulo - 2003 

FONTES DE 
VARIAÇÃO G.L 

EPA 
(mg/gema) 

 

DPA 
(mg/ 

gema) 
 

DHA 
(mg/gema) 

 

ALA 
(C18:3 n-3) 

(mg/gema) 

Total n-3 
(mg/g 
gema) 

Total n-
3 (mg/ 
gema) 

Peso 
da 

gema 
(g) 

 

DHA 

 ração  
(mg/ave/dia 

Incorpo-
ração 
(%) 

Lipídeos 
totais  
(%) 

Gordura 
da 

gema 
(g) 

 
  VALORES DE F 
FONTES (F) 
 

1 141,47** 378,48** 24,66**     0,35ns 19,24** 15,15** 3,99ns 0,51ns 15,47**     0,63ns 0,06ns 

NÍVEIS (N) 
 

4 12,43** 4,25* 10,57** 2,18ns 10,70** 9,99** 3,59ns 95,88** 
 15,90**     0,06ns 1,31ns 

F X N         4 7,30** 3,07* 1,26ns    0,88ns 2,20ns 2,00ns 0,21ns 0,63ns 0,66ns     0,37ns 0,14ns 

RESÍDUO 20 - - - - - - - - - - - 
TOTAL 29 - - - - - - - - - - - 
* Significativo ao nível de 5% 
** Significativo ao nível de 1% 
ns Não significativo 
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OP (34,79%) quando comparada àquela assinalada com o uso de AM (33,49%). 

(Tabelas 20 e 22; Figura 7). 

4.3.1.2   Ácidos Graxos Monoinsaturados na Gema do Ovo 

 Dentre os três ácidos graxos monoinsaturados presentes na gema, 

estudados nesta pesquisa (Tabela 17), apenas o ácido gadoléico (C20:1 n-9) não 

apresentou diferenças julgadas significativas entre tratamentos pela análise de 

variância (Tabela 18). 

Quando as dietas foram adicionadas de fontes de suplementação OP e 

AM, apenas a média de 3,62% (OP360) para o ácido palmitoléico diferiu 

significativamente das médias de 2,61% do grupo controle e das demais médias dos 

tratamentos suplementados com AM (Tabela 17). Em relação ao ácido oléico, a 

análise de variância apresentou diferenças significativas entre tratamentos (Tabela 

21), sendo os contrastes responsáveis por esta significância aqueles entre OP180 

(µ=42,80%) e AM360 (µ=38,54%), e AM420 (µ=38,02%). Entre fonte, os teores 

médios de 3,29% e 2,41% dos ácidos palmitoléico e, de 41,71% e 39,62% oléico, 

para as fontes OP e AM, respectivamente, diferiram significativamente entre si 

(Tabelas 20 e 21).

Os teores totais de ácidos graxos monoinsaturados (%) na gema não 

mostraram diferenças significativas entre níveis (Tabelas 20 e 22; Figura 7). Por sua 
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vez, média significativamente mais elevada foi obtida com a utilização da fonte de 

OP (45,29%) quando comparada àquela assinalada com o uso de AM (42,28%).   
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Figura 7 - Total de ácidos graxos (%) saturados, monoinsaturados e poliinsaturados 
na 8ª semana experimental de acordo com os tratamentos utilizados   

4.3.1.3 Total de Ácidos Graxos Poliinsaturados (PUFAs) na Gema do Ovo  

O valor percentual médio de 18,06% (OP360) dos PUFAs na gema, 

diferiu significativamente dos valores percentuais médios dos demais tratamentos 

contendo AM na ração (Tabela 17), os quais exibiram percentuais médios na gema 
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do ovo entre 22,96% (AM120) a 23,37% (AM420). A análise de variância (Tabela 19) 

evidenciou diferenças significativas entre os tratamentos estudados, em relação ao 

valor percentual total dos PUFAs na gema (Figura 7). 

As médias dos teores totais dos PUFAs (%) na gema não mostraram 

diferenças significativas entre níveis.  Por sua vez, média significativamente mais 

elevada foi obtida com a utilização da fonte de AM (22,93%) quando comparada 

àquela assinalada com o uso de AM (19,07%).  (Tabelas 20 e 22; Figura 7) 

4.3.1.4 Ácidos Graxos Poliinsaturados Ômega-6 (PUFAs n-6) na Gema do Ovo 

O menor valor percentual médio de 12,99% (OP360) de ácido linoléico 

na gema do ovo, mostrou diferenças significativas em relação ao valor de 17,60% 

obtido no grupo controle e em relação a todos tratamentos contendo a fonte 

suplementar AM na ração das poedeiras. Os percentuais médios de 0,32% (AM120 

e AM240) de ácido -linolênico (C18:3 n-6) na gema do ovo diferiram significativamente 

em relação aos tratamentos contendo médias de 0,48% (OP240), 0,47% (OP300),  

0,52% (OP360) de ácido -linolênico  na gema do ovo (Tabela 17).  O percentual 

médio de 0,69% (OP360) de ácido araquidônico na gema do ovo, diferiu 

significativamente do percentual médio de 1,76% no grupo controle e dos demais 

tratamentos contendo fonte de AM em teores crescentes nas dietas das poedeiras, 

conforme análise de variância (Tabela 18). Os teores médios dos ácidos linoléico 

(C18:2 n-6), -linolênico e araquidônico na gema do ovo, foram influenciados 

significativamente pelas fontes na dieta (Tabelas 20 e 21).  
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A maior média de 20,53% (AM) para o total de PUFAs n-6 diferiu 

significativamente da menor de 16,11% (OP), sendo que entre níveis, a análise de 

variância não apontou diferenças significativas (Tabelas 20 e 22; Figura 7).  

4.3.1.5   Médias dos Totais de PUFAs n-6 mg/gema e em mg/g gema de
 acordo com o Peso e Gordura da Gema, segundo os Tratamentos   
 Estudados na 8ª Semana Experimental

Entre tratamentos, a média (mg/gema) de AL de 734,22 mg (OP360) 

diferiu significativamente das demais médias dos tratamentos com níveis crescentes 

de DHA da fonte AM, exceto da média de 970,72 (AM300) mg/gema (Tabelas 23 e 

24). Em relação as fontes, a maior média (mg/gema) de 1030,23 mg (AM) diferiu 

significativamente da média de 814,13 (OP) mg/gema. (Tabelas 25 e 26). 

A média (mg/gema) do GLA de 29,70 mg (OP360) diferiu 

significativamente das médias de 17,98 mg (AM120), 17,52 mg (AM240), 18,90 mg 

(AM300) e 19,64 mg/gema (AM420). (Tabelas 23 e 24). Entre fontes, a maior média 

de 25,33 mg (OP) diferiu significativamente da média 19,94 mg/gema na fonte AM 

(Tabelas 25 e 26).

As médias de AA (mg/gema) decresceram com aumento dos níveis de 

DHA da fonte OP na ração, mostrando diferenças significativas entre tratamentos 

(Tabelas 23 e 24). A média de 38,87 mg (OP360) diferiu significativamente das 

médias de 98,71 mg/gema (CON) e das médias dos demais tratamentos contendo 

níveis crescentes de DHA da fonte AM na ração das poedeiras. Entre fontes, a 
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menor média de 49,03 mg de AA (OP) diferiu significativamente da média de 89,88 

mg de AA/gema na fonte AM (Tabelas 25 e 26). 

O total de PUFAs n-6 na gema (mg/g gema) decresceu na gema nos 

tratamentos contendo níveis crescentes de DHA da fonte OP na ração, entretanto, 

diferenças significativas foram observadas somente nas médias de 48,92 mg 

(OP360), 66,89 mg/g (CON) e nas médias dos tratamentos com níveis crescentes de 

DHA da fonte AM, sendo entre AM120 – 68,79 mg/g e AM420 – 67,98 mg total 

PUFAs n-6/g gema (Tabelas 23 e 24). Entre fontes, a maior média de 68,21 mg/g 

(AM) diferiu significativamente da média de 54,46 mg/g gema na fonte OP (Tabelas 

25 e 26). 

O total dos PUFAs n-6  (AL + GLA + AA) na gema (mg/gema) decresceu 

nos tratamentos contendo níveis crescentes de DHA de fonte de OP (Tabelas 23 e 

24). A menor média (mg/gema) de 802,79 mg mostrou diferenças significativas em 

relação as médias de 1108,92 mg (CON) e nas médias dos demais tratamentos com 

níveis crescentes de DHA da fonte AM na ração, exceto a média de 1070,45 

mg/gema do grupo AM300. Entre fontes, a maior média de 1140,06 mg (AM) diferiu 

significativamente da média de 888,50 mg/gema na fonte OP (Tabelas 25 e 26). 

A figura 8 ilustra o comportamento gráfico do total dos PUFAs n-6 e n-3 

na gema (%), segundo os tratamentos, fontes e níveis de DHA utilizados nos 

tempos, incluindo a 8ª semana experimental. A figura 9 mostra os teores totais dos 

PUFAs n-6 e n-3 na gema (mg/gema e mg/g gema) nas 0, 2, 4, 6 e 8 semanas 

experimentais.
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4.3.1.6 Ácidos Graxos Poliinsaturados Ômega-3 (PUFAs n-3) 

 Dentre os quatro ácidos graxos poliinsaturados n-3 presentes na gema 

estudados nesta pesquisa (Tabela 17), apenas o ácido -linolênico não apresentou 

diferenças julgadas significativas entre tratamentos pela análise de variância (Tabela 

18).

A média de 0,35% (OP360) de EPA na gema do ovo revelou diferenças 

significativas em relação aos demais tratamentos estudados.  Os valores de 0,17% 

(OP240) e 0,25% (OP300) de EPA mostraram diferenças estatística significativas em 

relação ao grupo controle (0% de EPA) e aos tratamentos contendo níveis 

crescentes de DHA da fonte AM na dieta das poedeiras (Tabelas 17 e 18).

A média de 0,56% de DPA (CON) mostrou diferenças estatística 

significativas em relação as médias dos demais tratamentos estudados (Tabelas 17 

e 18).

As médias de DHA (%) na gema do ovo mostraram acréscimos 

significativos nos valores médios na medida em que níveis crescentes de DHA da 

fonte OP foram suplementados a ração das poedeiras (Tabelas 17 e 18). A média de 

3,32% (OP360) diferiu significativamente das médias dos tratamentos contendo a 

fonte OP, exceto da média de 2,99% (OP300) na gema do ovo. Por outro lado, com 

níveis crescentes de DHA da fonte AM na ração, os valores médios entre 1,38% 

(AM120) a 2,72% (AM420) de DHA na gema do ovo mostraram diferenças 

estatística significativas em relação a média de 0,40% (CON) (Tabelas 17 e 18). 

Observou-se nas médias (%) de DHA na gema do ovo resposta linear em relação 
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aos níveis crescentes de DHA  das fontes de OP e AM nos tratamentos estudados 

(Figura 10). 

Considerando os valores médios de 0,12% e 0,12% de ácido graxo -

linolênico, 0,20% e 0,02% de EPA, 0,04% e 0,30% de DPA e 2,57% e 1,94% de 

DHA na gema do ovo nas fontes de OP e AM, respectivamente, somente para o 

ácido -linolênico, a análise de variância não mostrou diferenças significativas entre 

as fontes (Tabelas 20 e 21). Entre níveis, as menores médias de 0,12% (com 120 e 

240 mg DHA) diferiu significativamente da média 0,14% de ALA na gema (com 300 

mg DHA).  Para o DHA, a menor média de 1,63% diferiu significativamente das 

médias 2,63% e 2,80% de DHA (300 mg e 360 mg DHA, respectivamente) na gema 

(Tabelas 20 e 22).

A média do total de PUFAs n-3 (%) de 3,85% (OP360) diferiu 

significativamente das médias dos tratamentos contendo níveis crescentes de DHA 

na ração da fonte de OP, exceto da média de 3,41% (OP300) na gema do ovo. A 

maior média de 3,18% (AM420) mostrou diferenças estatística significativas em 

relação aos valores médios de 1,11% (CON), 1,87% (AM120) e 2,18% (AM180) na 

gema do ovo quando níveis crescentes de DHA da fonte AM foram suplementados a 

ração das poedeiras (Tabela 17).  As fontes definitivamente influenciaram o total de 

PUFAs n-3 na gema dos ovos. O valor percentual médio de 2,95% (OP) do total de 

PUFAs n-3 diferiu significativamente da média de 2,39% (AM) na gema do ovo 

(Tabela 20). Entre níveis, a menor média de 2,00% (120 mg de DHA) diferiu 

significativamente em relação as maiores médias de 3,07% e 3,27% de PUFAs n-3 

(300 mg e 360 mg DHA, respectivamente) na gema (Tabelas 20 e 22).
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Figura 10 - Médias de DHA na gema (%) de acordo com os níveis de
    DHA das fonte de OP e AM na ração (mg/100 g) 

A figura 11 ilustra o efeito dos percentuais totais de PUFAs n-3 e ácido 

linoléico na ração sobre os percentuais dos totais de PUFAs n-3 e AA na gema do 

ovo segundo os tratamentos e níveis de DHA das fontes OP e AM utilizados. 
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4.3.1.7   Médias dos Totais em mg/ gema e mg/g gema, Consumo de DHA    
  (mg/ave/dia) e Incorporação de DHA (%) de acordo com o Peso e

   Gordura da Gema, Segundo os Tratamentos Estudados  

As médias do total de EPA (mg/gema) nos tratamentos aumentaram 

significativamente com o aumento dos teores de OP na ração das galinhas 

poedeiras. O valor médio de 19,70 mg/gema (OP360) diferiu significativamente  da 

média dos demais tratamentos contendo a fonte OP na ração. O oposto foi 

observado nos tratamentos com níveis de DHA crescentes de AM na dieta das 

poedeiras. As médias de EPA (mg/gema) variaram de 0,24 mg (AM120) a 2,90 mg 

(AM420) e não evidenciaram diferenças significativas entre tratamentos com a fonte 
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AM na dieta (Tabelas 27 e 28). A análise estatística entre fontes mostrou que a 

maior média de 11,08 mg (OP) diferiu significativamente da média de 1,22 mg de 

EPA/gema do ovo na fonte AM.

Os tratamentos influenciaram significativamente as médias em mg/ gema 

de DPA. Foi evidenciada tendência a decréscimos das médias de DPA com a adição 

de níveis crescentes de DHA da fonte OP na ração, sendo as diferenças 

significativas em relação a maior média de 31,50 mg DPA/gema obtida no grupo 

controle. Entretanto, quando a fonte suplementar de DHA foi AM, as médias de DPA 

na gema dos ovos mostraram valores maiores, com totais variando de 13,54 mg 

(AM360), menor média, a 19,98 mg DPA/gema (AM120), maior média (Tabelas 27 e 

28).  Entre fontes, a média de 16,94 mg (OP) diferiu significativamente da média de 

2,73 mg DPA/gema do ovo (Tabelas 29 e 30).

As médias (mg/gema) de DHA nos tratamentos foram significativamente 

influenciadas quando níveis crescentes de DHA da fonte OP e AM foram 

suplementados a ração das poedeiras. As médias de 187,91 mg DHA/gema (OP360) 

diferiram significativamente das médias dos demais tratamentos contendo a fonte 

OP na dieta, exceto da média de 158,61 mg/gema (OP300). As médias de DHA na 

gema do ovo com níveis crescentes de DHA da fonte AM na ração mostraram 

acréscimos significativos, variando de 77,02 mg (AM120), menor média, a 149,75 

mg DHA/gema do ovo (AM420), maior média (Tabelas 27 e 28).  

Entre fontes, a maior média de 142,33 mg na fonte OP diferiu 

significativamente da média de 107,84 mg DHA/gema na fonte AM. Para médias 

entre níveis, as maiores médias de 139,15 mg (300 mg DHA) e 157,72 mg DHA/ 

gema (360 mg DHA) diferiram significativamente da menor média de 90,90 mg/ 

gema de DHA (120 mg DHA) (Tabelas 29 e 30).
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A média de 13,27 mg/g gema para o total de PUFAs n-3 (ALA + EPA + 

DPA + DHA) obtida no tratamento OP360 mostrou diferenças significativas em 

relação aos demais tratamentos contendo a fonte suplementares OP e AM na dieta 

das poedeiras, exceto as médias de 11,48 mg (OP300) e 10,70 mg do total de 

PUFAs n-3/g gema (AM420). (Tabelas 27 e 28). A maior média de 9,28 mg (OP) e a 

média de 7,97 mg de PUFAs n-3/g gema na fonte AM, não mostraram diferenças 

estatística significativas entre fontes (Tabelas 29 e 30).

Para o total PUFAs n-3 (ALA + EPA + DPA + DHA) na gema do ovo 

(mg/gema), a média de 218,22 mg do tratamento OP360 diferiu significativamente

das médias dos demais tratamentos contendo níveis crescentes de DHA das fontes 

OP e AM na ração das poedeiras, exceto das médias de 181,15 mg (OP360) e 

175,32 mg/gema do grupo AM420 (Tabelas 27 e 28). 

 Entre fontes, a maior média de 163,29 mg (OP) e a média de 132,92 mg 

de PUFAs n-3/gema na fonte AM mostraram diferenças estatísticas significativas 

entre si. Entre níveis, a menor média de 111,86 mg (120 mg DHA) diferiu 

significativamente das médias de 163,13 mg (300 mg DHA) e 184,31 mg de PUFAs 

n-3/gema (120 mg DHA) (Tabelas 29 e 30).

     Níveis crescentes de DHA na ração dos tratamentos das fontes AM e 

OP, influenciaram significativamente o percentual médio de incorporação de DHA na 

gema dos ovos (Tabelas 27 e 28). O melhor porcentual de incorporação de 85,11% 

(OP120) diferiu significativamente dos piores porcentuais médios de 53,07% 

(OP240), 53,83% (OP300), 49,45% (OP360), 40,51% (AM240), 38,50% (AM300), 

36,23% (AM360) e 34,06%(AM420). A melhor média de 49,45% (AM) e a pior 

62,44% (OP) de incorporação diferiram significativamente fontes. Para níveis, aos 

melhores percentuais de 75,19% (120 mg DHA) e 68,39% (180 mg DHA) diferiram 
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significativamente dos demais níveis que mostraram eficiência de incorporação 

decrescentes (Tabelas 29 e 30; Figura 12). 

A maior média de consumo (mg de DHA/ave/dia) de 380 mg DHA 

(OP360) mostrou diferenças estatística significativas em relação as médias de 

consumo dos demais tratamentos contendo níveis crescentes de DHA da fonte OP e 

em relação as médias de consumo dos tratamentos entre AM120 (118,27 

mg/ave/dia) e AM240 (241,82 mg/ave/dia) (Tabelas 27 e 28). Entre fontes, a maior 

média de consumo (mg DHA/ave/dia) de 245,98 mg (OP) e a média de 239,68 mg 

(AM) não mostraram diferenças estatística significativas entre si. Entre níveis, as 

diferenças significativas entre todos os níveis de DHA estudados para consumos 

(mg DHA/ave/dia) mostraram-se crescentes numa relação direta com o aumento de 

DHA nos tratamentos (Tabelas 29 e 30; Figura 12).

                  As médias de peso da gema (g), lipídeos totais (%) e gordura da gema 

(g) não mostraram diferenças significativas entre tratamentos (Tabelas 27 e 28), 

fontes ou níveis estudados (Tabelas 29 e 30). 

4.3.1.8    Relação entre Ácidos Graxos Poliinsaturados n-6/n-3 

Os tratamentos com níveis crescentes de DHA de fonte de OP e AM na 

ração das poedeiras influenciaram significativamente o decréscimo da relação 

PUFAs n-6/n-3. Com o uso de níveis crescentes de DHA da fonte OP e AM, as 

médias da  relação n-6/n-3 decresceram de 8,17 (OP120) a 3,72 (OP360) e de 11,25 

(AM120) a 6,36 (AM420), evidenciando diferenças significativas em relação a média
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de 17,50 (CON). As melhores relações n-6:n-3 foram obtidas nas dietas 

suplementadas com OP em teores crescentes a partir de níveis de DHA de OP300 

na ração das galinhas poedeiras (Tabelas 17 e 19). As melhores relações médias de 

3,72 (OP360) e 4,70 (OP300) diferiram significativamente dos valores médios de 

8,17 (OP120), 6,39 (OP180), 11,25 (AM120), 8,16 (AM180), 9,40 (AM240), 7,41 

(AM300), 7,81 (AM360) e 6,36 (AM420).

Na figura 13 está ilustrado o comportamento gráfico da relação n-6/n-3 

de acordo com os níveis de DHA na ração. 
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A relação média de n-6:n-3 igual a 5,79 na fonte OP diferiu 

significativamente comparada a maior média de 8,80 observada na fonte de AM. As 

fontes e níveis de DHA na ração influenciaram significativamente a relação n-6:n-3 

(Tabelas 20 e 22) na gema dos ovos (Figura 14). Entre níveis, as melhores médias 

da relação n-6/n-3 de 6,05 (300 mg de DHA) e 5,76 (360 mg DHA) diferiram 

significativamente da média de 9,71 (120 mg DHA) para os níveis estudados.

AM : y = -0,0127x + 11,8580
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4.3.1.9 Relação entre Ácidos Graxos Poliinsaturados: Saturados (P/S) 

Os tratamentos contendo níveis crescentes de DHA da fonte OP  e  AM
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na ração influenciaram a relação do total de ácidos graxos poliinsaturados para 

saturado (P/S). A melhor relação apresentando valor médio de 0,51 (OP360) diferiu 

significativamente das relações dos demais tratamentos contendo a fonte AM na 

ração das poedeiras (Tabelas 17 e 19). Entre fontes,  a melhor média da relação P/S 

de 0,54 na fonte OP diferiu significativamente da média de 0,68 na fonte AM 

(Tabelas 20 e 22). 

4.3.2         Ácidos Graxos na Gema do Ovo nos Tempos Iguais 
a 0, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª Semanas Experimentais

Os valores resultantes da determinação de ácido graxo nos tempos igual 

a 0, 2, 4, 6 e 8 semanas experimentais estão apresentados nas tabelas 31 e 32 e as 

médias dos tempos de 4, 6 e 8 semanas, na tabela 33 e figuras 8, 9 e 14 a 22.

Em relação ao total de ácidos graxos saturados (%) nos tratamentos 

estudados e nos tempos, a amplitude dos valores (%) variaram entre o menor valor 

de 30,67% (OP360) no tempo 0 semanas e o maior valor de 36,82% (OP360) na 6ª 

semana experimental (Tabela 31; Figura 15). As médias dos tempos (4ª, 6ª e 8ª 

semanas) variaram entre 32,99% (AM120), menor média, e a média de 36,35% 

(OP360) de ácidos graxos saturados na gema do ovo (Tabela 33). 

Para o total de ácidos graxos monoinsaturados (%) nos tratamentos e 

nos tempos, a amplitude dos valores (%) variaram entre o menor valor de 42,56% 

(AM300) no tempo de 4 semanas e o valor de 47,76% (OP180) no mesmo tempo  

experimental     (Tabela 31; Figura 14).    A    amplitude   das   médias   dos   tempos 



Tabela 31 – Composição  total de ácidos graxos (%) e médias (mg/gema) dos ácidos araquidônico (AA), EPA, DPA e DHA  nos tempos 0, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª  semanas experimentais,  segundo os tratamentos estudados – 
                    São Paulo  - 2003 
TRATAMENTOS CON OP120 OP180 OP240 OP300 OP360 AM120 AM180 AM240 AM300 AM360 AM420 

OP (%) 0 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 0 0 0 0 0 0 

AM (%) 0 0 0 0 0 0 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

Ácidos graxos  tempos Teor de ácidos graxos  

Total de saturados (%) 0 32,52  32,75 31,36 32,92 33,51 30,67 31,72 32,78 32,35 32,62 32,64 31,87 

  2 35,20* 34,55 36,18 33,13 34,96 36,04 33,11 35,16 34,37 34,59 34,66 34,57 

  4 34,82 34,46 34,31 35,30 35,59 36,63 34,05 34,54 34,18 35,05 34,99 35,24 

  6 35,58 34,39 34,58 33,83 35,48 36,82 32,32 34,81 32,49 35,15 35,01 33,77 

  8 33,21 35,53 33,46 34,64 32,72 35,60 32,59 34,14 32,71 33,99 34,04 35,12 

Total de monoinsaturados (%) 0 45,89 44,58 45,24 44,95 44,38 43,23 46,53 45,23 44,74 45,21 44,19 44,80 

  2 43,81 46,81 45,89 46,33 45,63 45,30 45,22 42,97 43,99 43,14 44,58 43,38 

  4 45,79 46,66 47,76 46,62 45,01 46,27 45,11 43,78 43,50 43,36 43,17 44,17 

  6 44,16 47,54 47,18 47,06 46,14 45,03 45,33 44,15 43,07 42,56 43,96 43,11 

  8 42,78 42,26 46,54 45,10 45,00 45,57 43,25 41,71 43,52 41,64 41,31 40,68 

Total de poliinsaturados (%) 0 21,29 22,30 20,44 21,72 21,59 21,54 21,14 21,51 22,40 21,68 22,22 22,37 

  2 20,43 18,29 17,45 19,96 19,04 18,17 21,20 21,21 21,19 21,74 20,27 21,22 

  4 18,97 18,50 17,51 17,59 18,24 16,68 20,16 21,11 21,69 20,92 21,31 19,95 

  6 19,74 17,69 17,87 18,63 17,76 17,61 21,82 20,34 22,98 20,72 20,56 22,19 

  8 20,88 19,56 18,88 19,47 19,39 18,06 22,96 22,63 22,46 23,04 23,60 23,37 

AA (mg/gema) 0 73,53 85,64 57,51 71,08 83,59 69,58 79,90 73,70 69,96 53,73 88,76 124,31  

  2 110,09 60,55 59,80 45,8 52,97 48,91 89,03 91,13 84,80 82,83 68,78 74,77 

  4 82,83 62,05 50,57 44,31 39,67 31,99 81,91 85,21 85,51 75,55 67,84 61,21 

  6 107,67 69,78 59,17 52,29 48,24 41,96 97,25 89,84 91,85 74,29 71,43 72,25 

  8 98,71 66,67 49,70 43,66 46,29 38,87 96,40 89,68 82,39 80,83 100,14 77,79 

EPA (mg/gema) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  2 0 3,69 7,41 8,91 10,74 17,03 0 0 0 1,61 2,41 2,83 

  4 0 3,72 8,07 8,74 10,57 16,33 0 0 0 1,59 2,88 0 

  6 0 3,88 6,17 8,76 11,69 18,81 0 0 1,19 0 2,56 2,30 

  8 0 4,59 8,29 9,38 13,44 19,70 0,24 1,40 0,82 1,11 2,54 2,90 

DPA (mg/gema) 0 19,08 19,40 14,70 17,56 20,73 17,33 14,50 15,00 15,83 14,53 22,34 17,62 

  2 33,05 4,74 2,98 1,79 0 0 17,35 18,15 15,82 18,97 13,79 15,11 

  4 27,58 3,67 2,83 1,89 1,92 1,51 15,26 15,44 15,96 14,28 11,92 13,55 

  6 34,87 5,30 3,79 2,25 2,08 1,91 22,04 19,33 18,46 17,18 14,15 15,62 

  8 31,50 4,14 2,58 2,22 1,33 3,38 19,98 19,83 14,67 16,69 13,54 15,42 

DHA (mg/gema) 0 28,33 28,51 25,00 23,50 27,70 23,95 20,27 25,38 21,25 18,71 31,36 23,48 

  2 31,53 87,03 121,82 133,78 138,58 170,15 65,43 85,88 99,16 113,00 113,07 127,04 

  4 22,95 90,44 104,91 123,65 128,86 155,10 61,06 88,71 93,53 113,06 114,31 124,14 

  6 28,25 96,50 125,51 137,38 156,50 192,96 70,47 90,02 98,86 102,48 127,94 135,79 

  8 22,64 104,80 129,58 130,78 158,61 187,91 77,02 116,95 98,01 119,69 127,54 149,75 
* valores absolutos resultantes de uma determinação por tratamento no tempo de 2, 4 e 6 semanas. 
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Tabela 32 - Total dos PUFAs n-3 (mg/g gema e mg/gema),  total dos PUFAs n-6 (mg/ g gema e mg/gema), peso, lipídeos e gordura da gema, nos tempos iguais a 0, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª  semanas experimentais, segundo os tratamentos estudados - 
São           
                   Paulo - 2003     

TRATAMENTOS CON OP120 OP180 OP240 OP300 OP360 AM120 AM180 AM240 AM300 AM360 AM420 

OP (%) 0 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 0 0 0 0 0 0 

AM (%) 0 0 0 0 0 0 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

Ácidos graxos Tempos Teor de ácidos graxos  

Total n-3 mg/g gema 0 3,39  3,36 2,86 3,01 3,67 3,00 3,84 2,94 2,87 2,58 3,64 3,06 

  2 4,25 * 6,18 8,41 9,40 9,91 12,70 5,58 6,61 7,45 9,04 8,64 9,50 

  4 3,50 6,36 7,36 8,97 9,55 11,86 4,95 6,49 7,18 8,43 8,33 9,13 

  6 4,26 6,89 8,68 9,43 11,28 14,16 6,02 6,87 7,48 7,77 8,73 9,98 

  8 3,75 7,29 8,78 9,31 11,48 13,27 6,10 8,50 7,36 9,06 8,84 10,70 

Total n-3 mg/gema 0 54,93 53,45 46,64 46,42 55,44 47,11 62,29 49,41 44,96 40,10 59,71 48,10 

  2 68,88 99,88 136,46 150,00 153,59 193,69 90,38 110,69 120,58 141,31 136,23 150,56 

  4 56,85 102,78 121,73 140,27 146,92 178,64 82,87 111,01 114,83 135,82 134,59 144,50 

  6 70,46 111,20 142,40 155,5 178,38 220,66 98,39 116,61 125,37 125,84 150,77 159,68 

  8 62,16 119,54 148,16 149,39 181,15 218,22 104,18 145,68 119,24 145,11 150,40 175,32 

Total n-6 mg/g gema 0 65,93 68,70 60,82 66,62 67,95 68,34 62,76 64,38 62,70 62,88 67,13 74,23 

  2 65,11 53,28 45,54 53,87 53,31 48,19 62,67 57,78 64,58 66,39 61,85 61,12 

  4 56,02 50,86 47,13 45,59 43,69 40,37 55,49 55,26 60,57 55,91 56,46 54,36 

  6 61,28 52,05 49,36 49,93 47,48 45,82 67,68 64,57 68,62 57,81 58,41 65,09 

  8 66,89 59,44 54,13 56,09 53,75 48,92 68,79 68,76 68,28 66,91 68,76 67,98 

Total n-6 mg/gema 0 1069,17 1092,16 993,41 1028,04 1025,41 1074,47 1017,51 1082,94 980,99 978,31 1101,93 1166,56  

  2 1055,87 861,75 738,68 859,74 826,58 734,95 1015,23 967,33 1045,42 1037,24 975,40 968,36 

  4 909,41 822,27 779,78 712,99 672,41 607,80 929,24 944,93 969,20 900,91 912,45 860,66 

  6 1013,79 839,91 809,44 822,92 751,19 713,82 1105,57 1095,67 1149,99 936,18 1009,26 1041,67 

  8 1108,92 975,61 915,77 899,71 848,64 802,79 1178,19 1174,35 1109,09 1070,45 1168,23 1113,20 

Peso da gema (g) 0 16,22 15,90 16,34 15,43 15,09 15,72 16,21 16,82 15,65 15,56 16,41 15,72 

  2 16,22 16,18 16,22 15,96 15,51 15,25 16,20 16,74 16,19 15,62 15,77 15,84 

  4 16,23 16,17 16,55 15,64 15,39 15,06 16,75 17,10 16,00 16,11 16,16 15,83 

  6 16,54 16,14 16,40 16,48 15,82 15,58 16,34 16,97 16,76 16,19 17,28 16,00 

  8 16,90 16,43 16,90 16,06 15,75 16,41 17,08 17,90 16,28 16,00 17,00 16,38 

Lipídeos totais (%)     0 32,57 32,32 31,15 32,06 33,18 33,12 31,51 31,29 29,27 30,20 31,85 34,55 

  2 32,57 32,50 30,91 31,69 33,2 33,52 32,19 30,36 34,00 34,69 34,78 33,29 

  4 31,37 30,94 31,11 31,01 29,19 31,32 29,97 29,25 31,24 30,76 30,4 31,82 

  6 33,20 33,33 32,48 31,86 33,09 34,07 33,77 35,13 33,11 31,65 32,65 33,83 

  8 33,85 34,03 33,32 33,60 33,56 34,80 32,55 33,97 33,70 33,00 32,87 33,67 

Gordura da gema (g) 0 5,28 5,14 5,09 4,95 5,01 5,21 5,11 5,26 4,58 4,70 5,23 5,43 

  2 5,52 5,26 5,01 5,06 5,15 5,11 5,21 5,08 5,50 5,42 5,48 5,27 

  4 5,09 5,00 5,15 4,85 4,49 4,72 5,02 5,00 5,00 4,96 4,91 5,04 

  6 5,49 5,38 5,33 5,25 5,23 5,31 5,52 5,96 5,55 5,13 5,64 5,41 

  8 5,61 5,59 5,64 5,39 5,32 5,64 5,56 5,84 5,47 5,28 5,59 5,51 
* valores absolutos resultantes de uma determinação por tratamento no tempo de  2, 4, 6 e 8 semanas. 203 



 
 
 
 
 
Tabela 33 - Médias da composição em ácidos graxos (%) e médias (mg/gema) dos ácidos araquidônico (AA), EPA, DPA e DHA,  total de PUFAs n-3 (mg/g gema e       
                    mg/gema),  total de PUFAs n-6 (mg/g gema e mg/gema),  nos tempos iguais a  4ª , 6ª e 8ª semanas, segundo os tratamentos estudados - São Paulo - 2003                 

TRATAMENTOS CON OP120 OP180 OP240 OP300 OP360 AM120 AM180 AM240 AM300 AM360 AM420 

OP (%) 0 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 0 0 0 0 0 0 

AM (%) 0 0 0 0 0 0 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 
Ácidos graxos  Teor de ácidos graxos (média � dos tempos))))  

Total de Saturados (%)     34,54 * 34,79 34,12 34,59 35,26 36,35 32,99 34,50 33,13 34,73 34,68 34,71 
Total de monoinsaturados (%)  44,24 45,49 47,16 46,26 45,38 45,62 44,56 43,21 43,36 42,52 42,81 42,65 
Total de poliinsaturados (%)  19,86 18,58 18,09 18,56 18,46 17,45 21,65 21,36 22,38 21,56 21,82 21,84 
AA (mg/ gema)  96,40 66,17 53,15 46,75 44,73 37,61 91,85 88,24 86,58 76,89 79,80 70,42 
EPA (mg/gema)  0,00 4,06 7,51 8,96 11,90 18,28 0,08 0,47 0,67 0,90 2,66 1,73 
DPA (mg/gema)  31,32 4,37 3,07 2,12 1,78 2,27 19,09 18,20 16,36 16,05 13,20 14,86 
DHA (mg/gema)  24,61 97,25 120,00 130,60 147,99 178,66 69,52 98,56 96,80 111,74 123,26 136,56 
Total de mg n-3/g gema     3,84 6,85 8,27 9,24 10,77 13,10 5,69 7,29 7,34 8,42 8,63 9,9367 
Total de mg n-3/gema  63,16 111,17 137,43 148,39 168,82 205,84 95,15 124,43 119,81 135,59 145,25 159,83 
Total de mg n-6/g gema  61,40 54,12 50,21 50,54 48,31 45,04 63,99 62,86 65,82 60,21 61,21 62,477 
Total de mg n-6/gema  1010,71 879,26 835,00 811,87 757,41 708,14 1071,00 1071,65 1076,09 969,18 1029,98 1005,20 
Peso da gema (g)  16,56 16,25 16,62 16,06 15,65 15,68 16,72 17,32 16,35 16,10 16,81 16,07 
Lipídeos totais (%)      32,81 32,77 32,30 32,16 31,95 33,40 32,10 32,78 32,68 31,80 31,97 33,11 
Gordura da gema (g)  5,40 5,32 5,37 5,16 5,01 5,22 5,37 5,60 5,34 5,12 5,38 5,32 
∗ Médias dos tempos segundo os tratamentos estudados 
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 (4ª, 6ª e 8ª semanas) variaram de 42,52% (AM300), menor média, e a média de 

47,16% (OP180) de ácidos graxos monoinsaturados na gema do ovo (Tabela 33). 

O total de ácidos graxos poliinsaturados (%) na gema apresentou 

amplitude de valores variando de 16,68% (OP360), menor valor, no tempo de 4 

semanas e o valor de 22,98% (AM240) no tempo de 6 semanas (Tabela 31; Figura 

15). A amplitude das médias dos tempos (4, 6 e 8 semanas) variaram de 17,45% 

(OP360), menor média, e a média de 22,38% (AM240) de ácidos graxos 

poliinsaturados na gema do ovo (Tabela 33). 
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As médias(mg/gema) de ácido araquidônico (semanas 4, 6 e 8) nos 

tratamentos (Figura 16) contendo a fonte OP decresceram com o aumento dos 

níveis de DHA na ração das poedeiras, sendo que a média de 66,17 mg (OP120) 

atingiu o valor mínimo de 37,61 mg (OP360) significando uma redução de 60,98% 

em relação a média de 96,40 mg/gema do grupo controle (Tabela 33; Figura 23). O 

contrário foi verificado com as médias (mg/gema) de DHA (semanas 4, 6 e 8). As 

médias de DHA dos tempos nos tratamentos contendo OP e AM em mg/gema 

aumentaram de 24,61 mg (CON) para 97,25 mg (OP120), 178,66 mg (OP360) e 

136,56 mg (AM420) significando um acréscimo de aproximadamente 7 vezes em 

relação a média do tratamento OP360 e de 5,5 vezes para a media do grupo AM420 

quando comparada a média do grupo controle (Figuras 17, 18 e 23 ). Os percentuais 

de DHA na gema do ovo de acordo com as fontes OP e AM e nos tempos de 0, 2, 4, 

6 e 8 semanas estão ilustrados graficamente nas figuras 21 e 22.

As médias do total de PUFAs n-3 na gema do ovo nos tratamentos 

(Figuras 9 e 17 a 20) aumentaram na razão direta do aumento dos níveis de DHA na 

ração de fontes de OP e AM (Tabela 32).  As médias em mg PUFAs n-3/g gema  e 

PUFAs n-3 mg/ gema (semanas 4, 6 e 8) aumentaram de 3,84 mg/g e 63,16 mg 

(CON) para 6,85 mg/g e 111,17 mg (OP120), 13,10 mg/g e 205,84 mg (OP360) e, 

9,94 mg/g e 159,83 mg/gema (AM420), respectivamente (Tabela 33; Figura 23). Tais 

acréscimos das médias (PUFAs n-3 mg/gema) representaram um aumento de 3,25 

vezes para o tratamento OP360 e 2,53 vezes para o grupo AM420 quando 

comparado ao CON.
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OP : y = 0,024x + 3,70
R2 = 0,98

AM: y = 0,01x + 4,01
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Figura 17- Total médio de PUFAs n-3 na gema (mg/g) nos tratamentos e nos
      tempos, segundo os níveis de DHA na ração (mg/100 g)

As médias em mg/g gema e mg/gema (semanas 4, 6 e 8) do total de 

PUFAs n-6 nos tratamentos decresceram em função do aumento dos níveis de DHA 

de fonte OP na ração (Tabela 33; Figuras 8, 9, 18 a 20 e 23). A redução das médias 

em mg/g gema e mg/gema nos tempos na fonte de OP foram de 61,40 mg/g e 

1010,71 mg (CON) para 45,04 mg/g e 708,14 mg/gema (OP360) do total PUFAs n-6.  
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  Figura 18 - Total de PUFAs n-6 e n-3 na gema de ovos (mg/g gema) nos 0, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª semanas experimentais, de acordo com os   
                     Tratamentos e fontes estudados.               
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  com os tratamentos e níveis de DHA da fonte de óleo de 
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Figura 22 - Total de ácido docosahexaenóico (% de DHA, C22:6 n-3) na
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                                      Figura 23 - Média dos ácidos graxos nos tempos das 4ª, 6ª e 8ª semanas experimentais, de acordo com  
                                                              os níveis de DHA de fonte de óleo de peixe e alga marinha na ração (mg/ 100 g) 
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4.4    SABOR E ODOR DOS OVOS 

4.4.1         Avaliação Quantitativa do Sabor e Odor dos Ovos

Os valores médios dos escores de odor e sabor dos ovos e seus 

respectivos erros padrão da média de acordo com os tratamentos e fontes 

estudados são mostrados na tabela 34.

Os escores médios de odor e sabor dos ovos com níveis crescentes de 

DHA de fonte de OP e de AM nas dietas não mostraram diferença estatística 

significativa em relação ao grupo controle para odor (CON) - 5,45 -  e sabor (CON) - 

5,89 - significando na escala hedônica aceitação, variando entre o “indiferente” e o 

“gostei ligeiramente”. A pior média de escore de odor igual a 4,89 foi obtida em ovos 

do tratamento OP300, significando na escala hedônica aceitação, variando entre o 

“desgostei ligeiramente” e o “indiferente”. A melhor média de escore de odor igual a 

6,33 foi obtida em ovos do tratamento AM180, significando na escala hedônica 

aceitação, variando entre o “gostei ligeiramente” e o “gostei regularmente”. A pior 

média de escore de sabor igual a 4,78 foi anotada em ovos do tratamento OP360, 

significando na escala hedônica aceitação, variando entre o “desgostei ligeiramente” 

e o “indiferente”. A melhor média de escore de sabor de 6,44 foi obtida em ovos do 

tratamento AM420, significando na escala hedônica aceitação, variando entre o 

“gostei ligeiramente” e o “gostei regularmente”.

Na tabela 35 são apresentados o quadro de análise de variância de 

acordo com os tratamentos e fontes estudados.



  
Tabela 34 - Avaliação sensorial  dos escores médios, erro padrão da média do odor e sabor dos ovos, segundo os tratamentos e estudados -    
                    São Paulo - 2003  

TRATAMENTOS CON OP120 OP180 OP240 OP300 OP360 AM120 AM180 AM240 AM300 AM360 AM420 

OP (%) 0 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 0 0 0 0 0 0 
AM (%) 0 0 0 0 0 0 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

 Escores  médios e erro padrão da média do odor e sabor dos ovos 1 
Odor * 5,45  a  

±0,24 
5,00  a  
±0,58 

5,22  a  
±0,22 

5,33  a  
±0,24 

4,89 a 
±0,51 

5,11 a 

±0,81 
5,33 a 
±0,58 

6,33 a 
±0,75 

5,78 a 
±0,57 

5,33 a 
±0,53 

6,00 a 
±0,58 

5,78 a 
±0,57 

Sabor* 5,89 a 

±0,35 
5,22 a 

±0,68 
5,44 a 

±0,44 
5,11 a 

±0,56 
5,44 a 

±0,65 
4,78 a 
±0,91 

5,44 a 

±0,80 
6,22 a 

±0,83 
6,11 a 

±0,82 
6,22 a 

±0,57 
6,11 a 

±0,96 
6,44 a 

±0,58 

 Análise sensorial qualitativa do sabor e odor dos ovos ** 

Freqüência 1/9 a 0/9 a 1/9 a 1/9 a 1/9 a 2/9 a 0/9 a 1/9 a 0/9 a 1/9 a 1/9 a 1/9 a 

Grau fraco (1) - fraco (1) fraco (1) fraco (1) fraco (2) - fraco (1) - fraco (1) fraco (1) fraco (1) Odor 
Total parcial 
Total final 

1 

10/108 
0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 

Freqüência 0/9 a 2/9 ab 3/9 ab 4/9 ab 3/9 ab 7/9 b 1/9 ab 1/9 ab 1/9 ab 2/9 ab 3/9 ab 2/9 ab 

Grau 
- fraco (2) 

 
fraco (3) fraco (3) 

regular (1) 
fraco (2) 

regular (1) 
fraco (5) 

regular (2) 
fraco (1) fraco (1) fraco (1) fraco (1) 

regular (1) 
fraco (3) regular (1) 

forte (1) Sabor 

Total parcial 
Total final 

0 

29/108 
2 3 4 3 7 1 1 1 2 3 2 

1 Escala hedônica de 9 pontos variando do “desgostei muitíssimo” ao “gostei muitíssimo”.  
* Médias com letras iguais na linha não diferem significativamente (P<0,05) entre si pelo teste de Tukey. 
** Freqüências com letras distintas na linha diferem significativamente (P<0,05) pelo teste de Qui-Quadrado.  
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                              Tabela 35 - Análise de variância dos escores médios e  avaliação sensorial qualitativa do odor e sabor dos 
                                                 ovos, segundo os tratamentos e estudados - São Paulo - 2003 

escore médio avaliação qualitativa FONTES  DE 

VARIAÇÃO G.L Odor Sabor Odor Sabor 

  VALORES DE F 
 

Tratamentos 11 0,62 ns 0,57 ns 0,41 ns 2,12 * 

Resíduo 96 - - - - 

Total 107 - - - - 
                                          ns Não significativo 
                            * Significativo ao nível de 5% 
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4.4.2 Avaliação Qualitativa do Sabor e Odor dos Ovos

As médias das freqüências da avaliação de odor dos ovos não 

evidenciaram diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos com níveis 

crescentes de DHA de fonte de OP e AM na ração das poedeiras em relação ao 

grupo controle - freqüência 1/9 (11,11%) quando submetidas à degustação por 

provadores humanos. A pior avaliação de grau de odor foi obtida em ovos do 

tratamento OP360 - freqüência de 2/9 (22,22%),  sendo descrito pelos degustadores 

como fraco odor de peixe, numa escala classificatória qualitativa variando entre 

fraco, regular, e forte (Quadro 1). Ausência de odores estranhos, foi observada nos 

tratamentos OP120, AM120 e AM240 - freqüências de 0/9, respectivamente (Tabela 

34). O percentual total das freqüências de odores foi de 9,26% (10/108) das 

avaliações positivas para a presença de odor estranho, todos descritos pelos 

provadores como odor de grau fraco.     

    As médias de freqüência para avaliação qualitativa de sabor dos ovos 

com níveis crescente de DHA de fonte OP igual a OP360 - freqüência de 7/9 

(77,78%) - evidenciou diferenças estatística significativas em relação ao grupo 

controle - 0/9.           

 Com níveis crescentes de DHA de fonte de AM nas dietas não foram 

observadas diferenças estatísticas significativas para a freqüência de sabor dos ovos 

em relação ao grupo da dieta controle.  A pior avaliação de grau de sabor dos ovos 

foi descrita pelos provadores no tratamento OP360 - freqüência de 7/9 (77,78%), 

sendo observadas descrições de sabor de peixe, com 5 anotações para a 

intensidade de grau fraco e 2 para regular numa escala classificatória qualitativa 
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variando entre fraco, regular, e forte. O grau de sabor dos ovos provenientes de 

dietas com níveis crescentes de DHA de fonte de AM, a saber, AM300 - 2/9: 1 fraco 

e 1 regular; AM360 - 3/9: 3 fraco; e AM420 - 2/9: 1 regular e 1 forte foram descritos 

pelos degustadores como tendo sabor mais salgado (paladar mais encorpado). 

Ausência de sabor estranho foi descrita pelos provadores somente no grupo 

controle. O percentual do total das freqüências de sabores estranhos igual a 26,85% 

(29/108) das avaliações positivas para a presença de flavores foram descritos pelos 

provadores como sabores de grau de intensidade variando na escala de classes 

entre o fraco, regular e o forte.        
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5     DISCUSSÃO 

5.1 DESEMPENHO PRODUTIVO DAS AVES

A adição de níveis crescentes de DHA de fontes de óleo de peixe (OP) 

ou de alga marinha (AM) nas dietas das galinhas poedeiras influenciaram 

significativamente os parâmetros de produção, sendo que, enquanto o uso de níveis 

crescentes de OP promoveram decréscimo de peso do ovo (g), o  de AM na ração 

proporcionou incremento do índice de postura e do consumo médio alimentar. A 

inclusão de 360 mg de DHA (OP360) de OP na dieta das aves resultou na pior 

conversão alimentar, média de 1,88 (kg ração/kg de ovos), entretanto, não mostrou 

diferenças estatística significativas em relação a média de 1,81 obtida no grupo 

controle (Tabelas 9 e 10). A fonte de AM apresentou melhor conversão (kg ração/ kg 

ovos), média de 1,75 versus 1,83 na fonte OP, melhor conversão (kg ração/dúzia de 

ovos), média de 1,33 (OP) versus 1,38 (AM) sendo significativas as diferenças entre 

médias para variáveis citadas entre as respectivas fontes (Tabelas 11 e 12). Em 

relação à conversão alimentar, os resultados obtidos na presente pesquisa são 

melhores que o valor médio de 1,60 de conversão (kg ração/dúzia de ovo) reportado 

como satisfatório por  Scheuermann e Bellaver (1995).   
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5.1.1 Peso dos Ovos

A diminuição progressiva da média de peso dos ovos, observada nos 

tratamentos (Tabelas 9 e 10) contendo níveis crescentes de DHA de fonte de OP 

com objetivo de enriquecimento dos ovos em PUFAs n-3, tem sido confirmada por 

outros autores. P. S. Hargis, Van Elswyk e B. M. Hargis (1991) reportaram que com 

a adição de 3% de óleo de savelha à dieta das galinhas poedeiras, foi observada 

tendência a redução do peso dos ovos em relação ao controle. Resultados 

semelhantes com redução do peso dos ovos por adição de 3% de óleo de peixe à 

dieta de poedeiras durante um período de 24 semanas, com avaliação a partir de 22 

semanas de idade, foram também descritas por Van Elswyk et al. (1994). Estes 

autores verificaram decréscimos significativos de peso dos ovos em relação ao 

grupo controle durante o transcorrer do período experimental. Na presente pesquisa, 

a redução gradual do óleo de milho (OM) nos tratamentos contendo OP (Tabela 5), 

pode ter sido a causa coadjuvante, somada aos efeitos caracteristicamente 

determinantes do OP sobre a redução do peso dos ovos, fato este também 

consignado por Whitehead (1981). Esse autor, confirmou experimentalmente a 

influência do ácido linoléico do OM sobre o aumento do peso do ovo, e por 

Whitehead, Bowman e Griffin (1993) que, utilizando níveis crescentes de 0% a 6% 

de OM nas dietas, constataram aumento significativo no peso do ovo em relação à 

dieta controle. Tais observações já haviam sido descritas por Scragg, Logan e 

Geddes (1987) que assinalaram acréscimo  de 1 a 2 g no peso do ovo.  Marshall, 

Sams e Van Elswyk (1994) relataram que, alimentando galinhas poedeiras com 
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dietas contendo 1,5% de óleo de savelha, obtiveram peso da gema igual a 18,9 g, 

sendo significativamente menor em relação à dieta controle (19,5 g), e que esse 

valor de peso de gema influenciou o peso final do ovo. Nash, Hamilton e Hulan 

(1995) descreveram a influência de níveis crescentes de  farinha de peixe na dieta 

sobre o decréscimo linear do peso do ovo, causado possivelmente segundo os 

autores, pela alteração significativa nos níveis sangüíneos de triacilgliceróis da ave 

de postura alimentada com óleo de peixe. Analogicamente, no presente estudo, 

embora não tenham sido verificado diferenças significativas nos pesos das gemas 

entre os tratamentos (Tabela 27) e em relação ao grupo controle (16,90 g), as 

médias de peso do ovo dos grupos OP300 (62,23 g) e OP360 (62,13 g) 

apresentaram diferenças significativas em relação ao  controle (63,30 g). 

No presente experimento, a utilização de níveis crescentes de DHA de 

alga marinha (AM) e teor constante de 3% de óleo de milho (Tabela 5) não 

proporcionou diferenças significativas no peso dos ovos em relação ao grupo 

controle,  o que esão de acordo vários autores anteriormente citados. Segundo 

Etches (1996) e Leeson e Summers (2001) alguns nutrientes em teores crescentes 

na dieta podem alterar o peso do ovo, e entre eles, o teor de ácido linoléico da 

ração.

A diferença de 0,75 g observada nas médias de peso dos ovos entre as 

fontes OP (62,64 g) e AM (63,39 g) revelou-se estatisticamente significativa. Quando 

analisada a equação de regressão (Y = -0,01X + 63,86) entre peso do ovo e níveis 

crescentes de DHA provenientes do óleo de peixe na dieta, essa mostrou-se 

estatisticamente significativa e uma tendência negativa para o peso dos ovos das 

poedeiras que receberam ração enriquecida com fonte de ácidos graxos 

poliinsaturados n-3 (Tabelas 9 e 11; Figura 2). Os resultados da presente pesquisa 
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são comparáveis com as observações dos experimentos de Jiang, Ahn e Sim 

(1991), Oh et al. (1991), Van Elswyk, Sams e Hargis (1992), Jiang e Sim (1993), 

Aymond e Van Elswyk (1995), Scheideler e Froning (1996). Ainda é importante 

afirmar que na presente pesquisa, os resultados das diferenças entre fontes são 

concordantes com os valores médios, considerados significativos para peso do ovos 

de 60,2 g (dieta com adição de 2% de óleo de peixe) versus 61,2 g (sem adição de 

óleo de peixe) reportados por Mori (2001) quando trabalhou com a adição de óleo de 

peixe e linhaça à ração de poedeiras.

5.1.2 Índice de Postura

O menor índice médio de postura de 87,33% foi observado em aves 

submetidas à alimentação com o nível de 360 mg de DHA (OP360) de OP, embora 

esse não tenha mostrado diferença significativa em relação ao índice médio de 

postura de 88,10% apresentado pelo grupo controle, o que está de acordo com 

Schreiner et al. (2004) ao  experimentarem teores crescentes de 0,5 a 2,5% de óleo 

de peixe na dieta de poedeiras, não encontraram diferenças significativas para 

índice de postura. Os resultados obtidos na presente pesquisa, também corroboram 

os achados de Gonzales-Esquerra e Leeson (2000a) que, ao complementarem

dietas de poedeiras com teores de 2% e 4% de óleo de savelha, não consignaram 

alteração significativa na taxa de postura. No presente experimento, embora não 

significativo em relação ao controle - 88,10% - observou-se aumento progresssivo da 

taxa de postura com o incremento dos níveis de DHA de OP (OP300) - 89,42% - na 
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ração, concordando com Scheideler e Froning (1996). Valores semelhantes aos 

apresentados na presente pesquisa, também foram relatados por Mori (2001) com 

adição de 2% de OP à dieta de galinhas poedeiras, obtendo índice de postura médio 

de 89,02%, não mostrando diferenças significativas em relação ao índice de postura 

de 92,4% do grupo controle.  Ao contrário, níveis de 6% de óleo de peixe utilizados 

por Gonzales-Esquerra e Leeson (2000a), determinaram redução linear no peso do 

ovo e redução do índice de postura e, 6% de óleo rico em ácidos graxos 

poliinsaturados n-3 adicionados à dieta de poedeiras por Adams et al. (1989), 

levaram as aves à parada da postura. 

Níveis crescentes de DHA de fonte AM nas dietas resultaram em 

aumento progressivo da taxa de postura (Tabela 9), sendo que a produção de ovos 

de 93,98%, obtida com aves alimentadas com dieta no grupo AM420, apresentou 

diferenças significativas em relação ao controle (88,10%) e ao tratamento OP360. 

Abril, Barclay e Abril (2000), Herber e Van  Elswyk (1996) e Herber-Mcneil e Van 

Elswyk (1998) ao estudarem a influência da adição de alga marinha na dieta de 

galinhas poedeiras, não verificaram diferenças significativas nas taxas de postura 

das aves quando comparadas ao grupo controle. Em contraste, Abril e Barclay 

(1998) trabalharam com dietas enriquecidas com alga marinha e aditivadas com 

2,5% de semente de linhaça e obtiveram índice de postura de 82%, inferior aos 

valores observados na presente pesquisa, entretanto, os autores acima utilizaram  

dados obtidos com número de galinhas poedeiras e tempo experimental reduzidos. 
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5.1.3 Consumo Alimentar 

A não observação de diferenças significativas no consumo alimentar 

compatíveis com a elevação dos níveis de DHA da fonte OP na dieta das aves, está 

de acordo com os achados de Mori (2001), que não assinalou alterações na 

aceitação das rações. Concordando com os resultados da presente pesquisa, 

Schreiner et al. (2004) adicionaram níveis de 2,50% de óleo de peixe à dieta de 

poedeiras por um período de 9 semanas e não encontraram redução de consumo 

das aves. Observações semelhantes foram descritas por Baucells et al. (2000), 

quando estudaram a incorporação de diferentes ácidos graxos poliinsaturados no 

ovo, sendo que com a adição de 4% de óleo de peixe a dieta, não encontraram 

diferenças significativas de consumo alimentar em relação ao controle. Por outro 

lado, a citação de redução drástica de consumo foi reportada por Adams et al. 

(1989) com a adição de 6% de ácidos graxos poliinsaturados n-3 à dieta basal de 

poedeiras e por Gonzalez-Esquerra e Leeson (2000a) em experimento com duração 

de 270 dias e uso contínuo de 4% de óleo de savelha na dieta de poedeiras.  

  No presente experimento, foram observados aumentos graduais de 

consumo das aves com níveis crescentes de DHA da fonte AM na dieta, variando de 

98,46 g/ave/dia para o grupo AM120 a 104,82 g/ave/dia para o tratamento AM420. 

Estes valores de consumo nos tratamentos estudados, apresentaram-se próximos 

aos consumos citados por Abril e Barclay (1998) de 110 g/ave/dia, em estudo 

experimental com galinhas de postura, com duração de 6 semanas. No presente 

experimento, com duração de 10 semanas, observou-se variação de consumo de 
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ração contendo AM na 6ª semana experimental, quando as aves do grupo AM420 

apresentaram consumo de 113,51 g/ave/dia, valor este que não se manteve no 

transcorrer do experimento. 

5.2 QUALIDADE DO OVO 

   A gravidade específica dos ovos, percentagem de peso da casca e 

espessura da casca não foram influenciadas significativamente pela adição de níveis 

crescentes de DHA de fontes de óleo de peixe (OP) ou de alga marinha (AM) à dieta 

das galinhas poedeiras (Tabelas 13 e 14). Hamilton (1978, 1982), Hamilton e 

Sibbald (1978) testaram o possível efeito da alimentação com diferentes ingredientes 

sobre a qualidade da casca do ovo através do método de flutuação em salina 

(gravidade específica), método esse revestido de importância prática, pois permite 

avaliar a qualidade do ovo sem necessidade de destruí-lo. Os valores de gravidade 

específica (g/cm3) encontrados por Hamilton (1978) ao analisar o efeito de diferentes 

níveis de nutrientes sobre a qualidade do ovo, se situaram entre 1,0791 e 1,0853; e 

por Hamilton e Sibbald (1978) ao testar efeito de dietas, distribuíram-se entre 1,077 

e 1,091. Mori (2001), com 2% de óleo de peixe na dieta de poedeiras, obteve a 

média de 1,0893 g/cm3. Os resultados da pesquisas dos autores citados acima são 

concordantes com os dados obtidos no presente experimento, quando ovos 

mostraram-se de alta qualidade expressando valores médios de gravidade 

específica variando entre 1,0833 (OP300) e 1,0875 (AM300). 
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Os escores médios de unidades Haugh resultantes de ovos de dietas 

com níveis crescentes de DHA de fonte de OP, apresentaram decréscimo gradual 

das médias, variando de 88,78% (OP120) a 88,22% (OP360), entretanto, as 

diferenças estatística não foram significativas em relação à média de 89,03% do 

grupo controle. De acordo com Freeman (1984), a variação na qualidade do 

albúmen pode ser uma indicação indireta da variação na composição do ovo. Os 

valores médios obtidos no presente experimento estão de acordo com Cherian, 

Wolfe e Sim (1996b) que administraram 3,5% de óleo de savelha à dieta de galinhas 

poedeiras, e Hulan et al. (1988) que acrescentou 12% de farinha de arenque a dieta 

de galinhas poedeiras e não registraram diferenças significativas para os valores de 

unidades Haugh entre os tratamentos estudados. Com a finalidade de enriquecer 

ovos com ácidos poliinsaturados n-3, Jiang et al. (1992) e Jiang, Ahn e Sim (1991), 

trabalhando com teores de 15% de linhaça na dieta de poedeiras, e Ahn et al. (1995) 

com adição de 3% de ácido -linolênico,  não evidenciaram diferenças significativas 

para qualidade de albúmen entre os tratamentos estudados. Os resultados do 

presente experimento concordam com aqueles assinalados por Mori (2001) que, ao 

utilizar 2% de óleo de peixe na dieta de poedeiras, obteve valor médio de 96,1%, 

não observando diferenças significativas em relação à média de 95,4% no grupo 

controle, no entanto, o valor médio da fonte de óleo de peixe de 94,0% consignado 

por Mori (2001)  foi superior ao valor médio da fonte OP de 88,49% assinalado na 

presente pesquisa.

      Níveis crescentes de DHA de fonte de AM na dieta resultaram em 

acréscimo gradual das unidades Haugh dos ovos, que variaram nos tratamentos de 

90,78% (AM240) a  92,17% (AM420), sendo esses valores médios de unidades 

Haugh significativamente diferentes em relação à média de 89,03% do grupo 
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controle. Por sua vez, valores obtidos com AM no presente experimento, estão de 

acordo com Herber e Van  Elswyk (1996) e Herber-Mcneil e Van Elswyk (1998) ao 

observarem melhoras significativas nos parâmetros de qualidade dos ovos ao 

utilizarem níveis de 2,4% ou 4,8 % de alga marinha (Shizochytrium sp) na ração de 

poedeiras. Se consideradas as afirmativas de Oliveira (1992), de que ovos com 72% 

de unidades Haugh são considerados de excelente qualidade segundo o padrão 

americano de classificação de ovos, os valores de unidades Haugh obtidos na 

presente pesquisa, atendem perfeitamente às exigências americana.   

5.3 ÁCIDOS GRAXOS NA GEMA DO OVO NA 8ª SEMANA   
EXPERIMENTAL

De acordo com Card e Malden (1976), algumas particularidades do trato 

digestivo da ave doméstica chamam atenção para alimentação diferenciada que 

essa espécie requer. A secreção de bile para o duodeno ajuda a neutralização do 

quimo. O fígado é o tecido mais importante na homeostasia do metabolismo lipídico 

da galinha doméstica. É também a principal fonte de lipoproteínas plasmática. Nos 

mamíferos, as gorduras são absorvidas pelos vasos linfáticos das vilosidades, 

enquanto que nas aves, a gordura é absorvida pelos capilares sangüíneos das 

vilosidades. São absorvidos, aproximadamente, de 80 a 95% dos ácidos graxos 

presentes no intestino de frangos adultos. Em virtude da dupla irrigação sangüínea 

aferente do fígado, ou seja, o sistema porta hepático conduzindo sangue do trato 

alimentar, do baço e do pâncreas, e a artéria hepática, os produtos finais 
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hidrossolúveis da digestão lipídica, tais como ácidos graxos de cadeia curta e média 

e os lipídeos que circulam perifericamente, estão sujeitos ao metabolismo hepático. 

A avaliação da composição dos lipides da gema de ovos no presente 

estudo, permitiu observar a influência marcante das dietas sobre as alterações 

ocorridas na composição final em ácidos graxos na gordura da gema por efeito das 

fontes e dos níveis de DHA na ração dos tratamentos, o que está de acordo com 

Griffin e Butterwith (1988), P. S. Hargis, Van Elswyk e B. M. Hargis (1991), Hargis e 

Van Elswyk (1993), Froning (1995, 1998), Barclay et al. (1998), Garcia e Albala 

(1998), Baucells et al. (2000), Galobart et al. (2002) e Bavelaar e Beynen (2004).  

5.3.1 Ácidos Graxos Saturados na Gema do Ovo

     Os valores médios de ácidos graxos saturados na gema dos ovos, não  

mostraram diferenças significativas entre os tratamentos (Tabela 17; Figura 7), e em 

relação ao valor médio de 33,21% verificado no grupo controle. Tais resultados 

concordam com as observações de Cruickshank (1934) ao reportar que, a presença 

nas dietas de elevados teores de ácidos graxos saturados decorrentes do acréscimo 

do teor de gordura saturada rica de fonte de óleo de palma ou gordura de carneiro a 

ração de poedeiras não influenciava a composição da gordura dos ovos, 

permanecendo similar àquela da dieta normal e, quando observada alguma 

variação, esta mostrava-se mínima. Considerações semelhantes foram feitas por 

Fisher e Leveille (1957) e Murty e Reiser (1961) ao não verificarem influência do teor 

de gordura saturada na ração sobre a composição de ácidos graxos saturados na 
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gema de ovos. No presente experimento, os maiores contribuintes para soma dos 

ácidos graxos saturados (%) na gema do ovo foram as médias de 25,03% de ácido 

palmítico (CON) e 7,89% de esteárico (CON), o que também foi observado por Jiang 

e Sim (1993, 1994).

     Segundo Guardiola et al. (1994) existiria tendência natural ao equilíbrio 

na composição da gordura da gema de ovos obtidos de aves alimentadas com dieta 

convencional. Assim, cerca de um terço (33%) seria constituído dos ácidos graxos 

saturados palmítico e esteárico. Mesmo nas dietas suplementadas com fontes de 

PUFAs n-3, os totais de ácidos graxos saturados (%) médios de 34,79% (OP), 

33,49% (AM), situaram-se ao redor dos 33% citados pelos autores acima (Tabelas 

20 e 22; Figura 7).

5.3.2 Ácidos graxos monoinsaturados na Gema do Ovo

De acordo com Noble e Couch (1990), o padrão de ovo posto envolve a 

maturação seqüencial da “ova” ou gema em intervalo de aproximadamente 24 horas. 

Os esforços metabólicos para sustentar o suprimento dos lipídeos para formação da 

gema é conseguido por um sistema único de transporte e síntese altamente 

organizado (GRIFFIN; PERRY; GILBERT, 1984; SIM, 1998). Com dietas baixas em 

gordura, a maioria dos ácidos graxos da gema é resultante da síntese de novo a 

partir de hidratos de carbono,  enquanto que, com dietas ricas em gordura, grande 

parte é oriunda dos ácidos graxos dietéticos (NABER; BIGGERT, 1989). 

Diferentemente dos ácidos graxos saturados, a incorporação dos monoinsaturados à 
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dieta, pode aumentar seu nível na gema às expensas, principalmente dos ácidos 

graxos mirístico, palmítico, palmitoléico e esteárico (DONALDSON, 1966, 1967; 

PANKEY;  STADELMAN, 1969; STADELMAN; PRATT, 1989; WATKINS; ELKIN, 

1992). Tipicamente, no ovo procedente de galinhas alimentadas com dieta 

convencional (milho/soja), o ácido oléico (C18:1 n-9) é o ácido graxo em maior 

percentual (GUARDIOLA et al., 1994), concordando com o observado por P. S. 

Hargis, Van Elswyk e B. M. Hargis (1991), Van Elswyk et al. (1994, 1998a, 1998b, 

2000) e Jiang e Sim (1993, 1994). No presente estudo, os ácidos graxos 

monoinsaturados em maior percentual na gema do ovo (Tabela 17; Figura 7) foram 

as médias de 42,80% para o oléico (OP180), e 3,73% para o palmitoléico (OP300). 

Para os tratamentos com níveis crescentes de DHA das fontes de OP ou AM na 

dieta, não foram observadas diferenças significativas em relação à média de 42,78% 

do total de ácidos graxos monoinsaturados do grupo controle. Entretanto, analisando 

as médias de fontes, a maior média  de 45,29% da fonte de OP mostrou diferenças 

significativa em relação a menor média de  42,28% da fonte de AM (Tabelas 20 e 

22). São concordantes com os resultados da presente pesquisa, as observações  

assinaladas por Watkins e Elkin (1992); Donaldson (1967) e Pankey e Stadelman 

(1969), de que fonte de ácidos graxos monoinsaturados adicionadas à dieta, a 

exemplo do óleo de oliva (teor elevado em C18:1 n-9), influenciariam mudanças 

significativas na composição em ácidos graxos monoinsaturados da gema às 

expensas, principalmente, dos ácidos graxos mirísticos, palmítico, palmitoléico, e 

esteárico. Na apresente pesquisa, verificou-se que as médias destes ácidos graxos 

citados acima, mostraram-se significativamente influenciadas pela fonte OP (Tabelas 

4, 20 e 21). Em relação às menores médias de ácidos graxos monoinsaturados da 

fonte AM na dieta das poedeiras (Tabelas 20 e 22), os dados do presente 
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experimento corroboram com os achados de Herber e Van Elswyk (1996) que, ao 

incrementar o teor de PUFASs n-3 na gema de ovos com a incorporação de alga 

marinha à dieta de galinhas poedeiras, reportaram tendência ao decréscimo no 

decorrer das 4 semanas experimentais, e de Jiang e Sim (1994) e Mori (2001) que, 

ao adicionarem teores crescentes de linhaça como fonte de PUFA n-3 à dieta de 

poedeiras, observaram redução dos ácidos monoinsaturados na gema do ovo.   

Quanto à importância sobre a saúde humana, deve-se lembrar que 

Nettleton (1995) e Grundy (1997) reafirmaram ação hipolipidêmica do ácido oléico e 

ação sinérgica positiva entre os ácidos graxos monoinsaturados (oléico), e PUFAs n-

3, especialmente EPA e DHA, sobre a menor incidência de doenças 

cardiovasculares, fato que deve ser levado em consideração no enriquecimento de 

ovos com ácidos graxos. 

5.3.3         Ácidos Graxos Poliinsaturados (PUFAs) na Gema do Ovo

As maiores alterações no total de PUFAs (%) na gema do ovo no 

presente experimento, foram observadas nos tratamentos com níveis crescentes de 

DHA de fonte de OP, concomitantemente ao decréscimo dos teores de óleo de milho 

à dieta. As médias dos tratamentos com níveis crescentes de DHA de 120 mg de 

DHA (OP120) – 19,56% - a 360 mg de DHA (OP360) - 18,06% -  não mostraram 

diferenças significativas em relação à média de 20,88% do grupo controle. Tais 

resultados são concordantes com os obtidos por Grobas et al. (2001) quando 

adicionaram fontes de PUFAs n-3 na dieta controle de poedeiras e reportaram 
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decréscimos no porcentual total de PUFAs na gema do ovo e aumento dos PUFAs 

n-3. No presente experimento, observou-se decréscimo de 26,19% da concentração 

do ácido linoléico da gema em relação a variação decrescente das médias de 

17,60% (CON) a 12,99% (OP360),  indicando que o terceiro maior ácido graxo da 

gema (AL, C18:2 n-6) do ovo foi parcialmente substituído por PUFAs n-3 na gema 

(Tabela 17; Figura 7), por influência dos tratamentos contendo níveis crescentes de 

DHA de fonte de OP na ração.

As menores médias da fonte OP de 19,07% e 16,11%, e maiores médias 

da fonte AM de 22,93% e 20,53% de PUFAs e PUFAs n-6, respectivamente,  

mostraram diferenças significativas entre si (Tabelas 20 e 22). Opostamente ao 

decréscimo das médias de PUFAs e PUFAs n-6 na gema com o uso da fonte OP, a 

média de 2,95% do total de PUFAs n-3 na mesma fonte (OP) mostrou aumento  

significativo. Os decréscimos de ácido graxo linoléico na dieta (Tabela 17), 

culminando com aumento dos PUFAs n-3, influenciaram a redução na concentração 

do ácido araquidônico (AA) na gema, sendo observado decréscimo de 60,8% na 

média de 0,69% (OP360) em relação à média de 1,76% de AA (CON) na gema 

(Tabela 17), concordando com as observações de Mori (2001) quando utilizou o teor 

de 2% de óleo de peixe na dieta de poedeiras. Os dados do presente experimento 

estão de acordo com Huang et al. (1990) que, alimentando poedeiras com 3% de 

óleo de peixe (15,87% EPA, 6,81% DHA) por 4 semanas, observaram diferença 

significativa na redução da média de 1,96% de AA (CON) para 0,87% de AA na 

gema, quando o tratamento continha 3% de óleo de peixe. Os autores verificaram 

também, aumento dos PUFAs n-3 na gema do ovo. A galinha poedeira, através de 

processo fisiológico e metabólico especializado, tem grande habilidade para 

absorver, converter e depositar ácidos graxos da dieta nos tecidos e na gema do 
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ovo. Quando a galinha recebe alimentação rica em ácido linoléico ou  -linolênico, 

reflete na gema do ovo a preponderância de ácido araquidônico (HERMIER, 1997).  

Pelo mecanismo de desaturação e elongação o ácido linoléico pode ser 

convertido a -linolênico, a ácido dihomo- -linolênico e, em seqüência, o ácido 

araquidônico (NABER, 1979; WATKINS, 1991).  

Os maiores valores de PUFA (%) na gema foram obtidos com níveis 

crescentes de DHA de AM na dieta (Tabela 17; Figura 7), sendo que as médias 

variaram de 23,04% (AM300) a 23,37% (AM420), mostrando diferenças significativas 

em relação às médias que oscilaram de 18,06%  de OP360 a 19,56% para OP120. 

É importante reafirmar que nos tratamentos citados, contendo AM em teores 

crescentes, foram mantidos constantes os níveis de 3% de óleo de milho na dieta, o 

que pode, possivelmente, ter influenciado sobremaneira o total de PUFAs (%) da 

gema.

Evidentemente, observou-se que os teores de AA decresceram nestes 

tratamentos, não tão acentuadamente comparado aqueles com contendo teores 

decrescentes de óleo de milho e níveis crescentes de DHA da fonte OP. Não foram 

encontradas diferenças significativas para o menor valor médio de 1,41% de AA 

(AM420) em relação à média de 1,76% de AA do grupo controle. Estas observações 

estão de acordo com as afirmativas de Nettleton (1995) e Watkins (1991) de que, na 

relação entre os ácidos graxos presentes na dieta, especialmente aqueles da série 

n-6 (linoléico, -linolênico, dihomo- -linolênico e araquidônico) e os da série n-3 

representados principalmente pelos ácidos graxos -linolênico, EPA, DPA e DHA, 

ocorreria competição pelas enzimas comuns a desaturação e elongação de ambas 

as séries n-6 e n-3.
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Maiores concentrações do ácido linoléico na dieta levariam, 

conseqüentemente, a formação de maiores teores de AA. Por outro lado, segundo 

os autores acima, a nível celular, os ácidos EPA e DHA são efetivamente 

incorporados aos fosfolipídeos de membranas, não somente por deslocarem o ácido 

araquidônico mas, também, devido à inibição das enzimas ligadas às etapas da 

desaturação e elongação de ambas as séries n-6 e n-3. Ainda os autores acima, 

consideraram que possivelmente havendo redução do ácido linoléico na dieta, 

também haveria redução do teor de AA resultante da redução do substrato para 

formação de seus precursores.

A inibição da delta-5-desaturase mostra também influência sobre 

limitação na incorporação de AA por interferir na conversão do ácido  dihomo- -

linolênico a AA. Segundo Von Schacky e Dyerberg (2001), a grande afinidade da acil 

transferase pela série n-3 comparada à série n-6, mostra ser favorável à 

incorporação do EPA e DHA. Por outro lado, os resultados do presente experimento 

são concordantes com as afirmativas levantadas por Simopoulos (2002, 2003) e 

Watkins (1991, 1998), de que o decréscimo da relação n-6:n-3 na ração, 

conseqüentemente levariam ao decréscimo desta relação na gema do ovo ou nos 

tecidos do animal.
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5.3.3.1       Ácidos Graxos Poliinsaturados Ômega-6 (PUFAs n-6) na Gema do Ovo 

                  Com níveis crescentes de DHA da fonte OP na ração das poedeiras, 

verificou-se decréscimo das médias do total de PUFAs n-6 na gema de 17,42% 

(OP120) para 14,21% (OP360), representando entre este valor e o grupo controle, 

redução de 28,12% do total de PUFAs n-6 na gema do ovo (Tabela 17; Figura 7). Os 

resultados do presente experimento estão de acordo com um significativo número de 

experimentos realizados objetivando modificar o teor de PUFAs n-6 e n-3 na gema 

do ovo e, dentre os citados na literatura, pode-se mencionar os trabalhos de Adams 

et al. (1989), Ayerza e Coates (1999, 2001), Baucells et al. (2000), Galobart et al. 

(2002), Tsuzuki (2003), Surai et al. (2000), Surai e Sparks (2001), Wheeler, Peterson 

e Michaels (1959), Whitehead (1981) e Van Elswyk (1993), nos quais foram 

evidenciandos que a soma dos PUFAs n-6 constitui o terceiro maior grupo de ácidos 

graxos da gema, represetado pelo ácido linoléico em maior quantidade na gema do 

ovo (Tabela 17).

 O aumento do óleo de peixe e decréscimo de óleo de milho na ração 

refletiu diretamente na concentração do ácido linoléico na gema do ovo, e o oposto 

ocorreu quando teores crescentes de suplemento de alga marinha (AM) e níveis 

constantes de 3% de óleo de milho foram mantidos nos tratamentos. Nestes, o total 

de PUFAs n-6 (%) na gema do ovo variou de 21,08 % (AM120), maior média, a 

20,14% (AM180) mostrando diferenças estatística significativas em relação às 

médias dos tratamentos contendo OP entre as médias de 16,26% (OP180) a 14,21% 

(OP360) na gema do ovo. Por outro lado, os tratamentos contendo níveis crescentes 

de DHA da fonte AM, influenciaram a redução gradual das médias do ácido oléico de 
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40,62% (AM120) para 38,54% (AM360) e 38,02% de ácido oléico (AM420) na gema 

do ovo. As diferenças de médias entre tratamentos não foram julgadas significativas, 

exceto as médias de AM360 e AM420 diferiram significativamente da média de 

42,80% de acido óleico (OP180) na gema do ovo. As observações ressaltadas no 

presente experimento, demonstraram que a incorporação de óleo rico em ácido 

linoléico na ração, produziram aumento de sua concentração e redução da 

concentração de ácido oléico na gema do ovo, concordando com Fisher e Leveille 

(1957) Murty e Reiser (1961), Naber e Biggert (1989), Pankey e Stadelman (1969), 

Sell, Choo e Kondra (1968), Summers, Slinger e Anderson (1966), Wheeler, 

Peterson e Michaels (1959). Segundo Cherian e Sim (1991) e Jiang, Ahn e Sim 

(1991), o ácido linoléico incorpora-se nos triacilgliceróis e na fração fosfatidilcolina 

dos fosfolipídeos teciduais.

 As médias de 734,22 mg AL/gema, 38,87 mg AA/gema, 48,92 mg total 

PUFAs n-6/g gema e 802,79 mg total de PUFAs n-6/gema no tratamento contendo 

OP360, decresceram significativamente da média do grupo controle, exceto a média 

de AL (mg/gema) que, apesar do decréscimo, não mostrou significância. 

Considerando que níveis de ácido araquidônico (AA) na gema do ovo são 

dependentes dos teores de ácido linoléico e da relação entre n-6:n-3 na ração, 

conseqüentemente o decréscimo de AA na gema (mg/gema) dos ovos nos 

tratamentos contendo níveis crescentes de DHA na ração, pode ser considerado 

efeito direto do OP na dieta. Comportamento diferente para o AA foi verificado com 

os tratamentos contendo níveis  crescentes de DHA da fonte AM e mantidos 

constantes os teores de 3% de óleo de milho na dieta, não sendo observado 

decréscimo significativo em relação ao grupo controle. Os resultados do presente 

experimento estão de acordo com Barclay, Meager e Abril (1994), quando 
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reportaram valores médios de 53,30 mg de AA/gema com suplementação de alga 

marinha (165 mg DHA/galinha/ dia) na dieta de poedeiras. Os autores acima 

verificaram que igualmente a outras fontes de PUFAs n-3 e n-6, os PUFAs n-3 de 

origem da alga marinha e n-6 de origem de alga e outras fontes suplementares na 

ração, apresentaram 9,20% e 10,87% do total de PUFAs n-3 e n-6 incorporados nos 

fosfolipídeos, e 2,12% e 12,13%, do total de PUFAs n-3 e n-6 incorporados nos 

triacilgliceróis, respectivamente. Estas particularidades explicariam a menor 

incorporação de PUFAs n-3 e maior de n-6 no total de ácidos graxos da gema dos 

ovos presenciada no presente experimento, e em outros cuja composição de  

PUFAs n-6 e n-3 assemelham-se a estas, fatos relatados por Cherian e Sim (1991), 

Jiang, Ahn e Sim (1991), Leskanich e Noble (1997) e Sim (2000). 

    As fontes influenciaram significativamente as médias dos PUFAs n-6 (mg/ 

gema) linoléico, -linolênico e araquidônico (mg/gema) e o total de n-6 (mg/g gema e 

mg/gema). As maiores médias (mg/gema) de 1030,23 mg de AL, 89,88 mg de AA e 

1140,06 mg/gema do total de PUFAs n-6, foram observadas com o uso de AM 

(Tabela 25) na ração das poedeiras. Os resultados da presente pesquisa são 

concordantes com as observações de Watkins (1991), quando da predominância na 

dieta de ácido linoléico de fonte alimentar, pode haver influência sobre a enzima 

delta-6-desaturase, deslocando a reação no sentido da conversão a maiores 

concentrações de PUFAs da série n-6 pela competição de quantidades diferentes de  

substratos (HWANG, 1989). 

Quanto à relação do total de PUFA n-6:n-3, no presente experimento, 

foram observados valores decrescentes na relação, variando de 11,25 (AM120) a 

6,36 (AM420), representando uma melhora significativa quando comparada a média 

da relação de 17,50 obtida no grupo controle (Tabelas 17 e 19; Figura 13). 
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Entretanto, valores da relação n-6:n-3 na gema de ovos, tão reduzidos quanto 3,44, 

foram apresentados por Barclay, Abril e Meager (1994) em dietas de poedeiras 

enriquecidas com alga, contra valor da relação de 19,1 para dieta controle. Os 

PUFAs n-3 de cadeia longa presentes em óleos marinhos, são absorvidos e 

metabolizados de maneira semelhante ao que é observado no metabolismo e 

absorção em mamíferos para os PUFAS n-6 (KROGDAHL, 1985). Em estudos de 

alimentação com farinha e óleo de peixe na dieta de frangos conduzidos por 

Phetterplace e Watkins (1989, 1990), foram registrados que os PUFAs n-3 são 

realmente absorvidos da dieta e incorporados aos tecidos. 

5.3.3.2  Ácidos Graxos Poliinsaturados Ômega-3 (PUFAs n-3) 

Nos tratamentos estudados, a suplementação às rações das galinhas 

poedeiras com níveis crescentes de DHA das fontes OP e AM, promoveram 

acréscimos estatisticamente significativos, enriquecendo as gemas dos ovos em 

PUFAs n-3 (Tabelas 17 e 19). A adição de óleo de peixe à dieta (Tabela 5) 

proporcionou valor médio máximo de 3,85% (OP360) de PUFAs n-3 na gema do 

ovo, correspondendo a um aumento da ordem de 3,47 vezes em relação à média de 

1,11% do grupo controle para o total de ácidos graxos n-3 (%) na gema dos ovos 

(Tabela 17; Figura 8). Os resultados do presente experimento são concordantes aos 

apresentados por P. S. Hargis, Van Elswyk e B. M. Hargis (1991) que,  usando 1,5% 

ou 3% de óleo de peixe na dieta de poedeira, obtiveram enriquecimento significativo 

da gema do ovo com PUFAs n-3. A  adição  de  fontes  suplementares  ricas em 
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PUFAs n-3 de origem de óleo de peixe (OP) e alga marinha (AM) promoveram o 

enriquecimento da gema do ovo, sendo a maior média de 2,95% do total de PUFAs 

n-3 na gema na fonte OP, diferente significativamente da média de 2,39% do total de 

PUFAs n-3 na gema obtida na fonte AM (Tabelas 20 e 22). 

O OP mostrou-se como fonte de DHA mais efetiva na incorporação 

deste PUFA n-3 à gema do ovo em comparação com a AM. Os totais de DHA na 

gema aumentaram na razão direta do aumento da fonte de DHA na ração, sendo 

que com níveis crescentes, as médias foram de 1,87% (OP120) a 3,32% de DHA 

(OP360) na gema, representando aumento significativo de 8,3 vezes em relação à 

média de 0,40% do grupo controle (Tabelas 17 a 19). Estes aumentos de médias 

(%) contribuíram para os maiores acréscimos no somatório do total de PUFAs n-3 na 

gema do ovo. Ovos com médias de 187,91 mg de DHA e 218,22 mg para o total 

PUFAs n-3/gema (OP360) representaram aumento de DHA na gema de 8,3 e 9,6 

vezes, respectivamente, em relação à média de 22,64 mg DHA/gema de ovos do 

grupo controle, sendo estas diferenças julgadas, estatisticamente significativas.  

Teores crescentes de EPA provenientes de fonte de OP na dieta, 

transferiram quantias crescentes de EPA à gema, sendo que no intervalo de 120 mg 

de DHA (OP120) a 360 mg de DHA (OP360) na ração, os totais de EPA variaram de 

4,59 mg a 19,70 mg de EPA/gema, respectivamente, diferindo significativamente da 

média de 0% mg de EPA/gema apresentada pelo grupo controle. Os resultados da 

inclusão de PUFAS n-3 com 20 carbonos (EPA, C20:5 n-3) e 22 carbonos     

(DHA, C22:6 n-3) à ração de galinhas poedeiras de fonte OP, mostraram reflexo direto 

na composição em ácidos graxos, com significativa fortificação em PUFAs n-3 na 

gema dos ovos, o que está de acordo com os dados apresentados em varios 

trabalhos realizados com diferentes fontes de PUFAs n-3 (óleos: peixe, linhaça, 
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canola, ômega; sementes: linhaça, canola; farinhas: peixe, alga) em diferentes 

países com localização em continentes distintos, dos quais podemos citar as 

pesquisas realizadas por Adams et al., (1989), Cherian, Wolfe e Sim (1996b), Farrel 

(1998, 2000), Gonzales-Esquerra e Leeson (2000a, 2000b), P. S. Hargis,  Van 

Elswyk e B. M. Hargis (1991), Herber e Van Elswyk (1996), Huang et al. (1990),  

Jiang, Ahn e SIM (1991), Jiang e Sim (1992, 1994), Leskanich e Noble (1997), 

Marshall, Sams e Van Elswyk (1994), Nash, Hamilton e  Hulan (1995), Shafey e 

Cham (1994), Schreiner et al. (2004), Sim (1998, 2000), Van Elswyk, Schake e 

Hargis (1991). Entretanto, ao contrário dos altos níveis de incorporação dos PUFAs 

n-6 na gema dos ovos representados principalmente pelo ácido linoléico (CON) - 

17,60% - Wheeler, Peterson e Michaels (1959) encontraram evidências de que, por 

exemplo, o ômega-3 -linolênico e seus derivados EPA e DHA, com dieta rica 

contendo óleo de linhaça, era inferior a 15%. Este fato da limitação da incorporação 

dos ácidos graxos da série n-3 na gema, também foi observado no presente 

experimento para o EPA e DHA quando comparados aos ácidos graxos da série  n-6 

(linoléico), os quais foram incorporados em maior teor, o que está de acordo com 

Caston e Leeson (1990), Cherian e Sim (1991), Cherian, Wolfe e Sim (1996b), Jiang, 

Ahn e Sim (1991) e Scheideler e Froning (1996). Chen et al. (1965) observaram que 

quando era adicionado óleo de linhaça à ração, o ácido linoléico se apresentava 

incorporado em maior teor na fração dos triacilgliceróis que nos fosfolipídeos. Ao 

contrário, o EPA e DHA eram depositados exclusivamente nos fosfolipídeos, 

preferencialmente na fração da fosfatidiletanolamina, o que também foi verificado por 

Cherian e Sim (1991), e Jiang, Ahn e Sim (1991). A gordura da gema é composta de 

aproximadamente 29,7% de fosfolipídeos, 63,3% de triacilgliceróis e 4,9% de 

colesterol livre. Os fosfolipídeos (29,7%) apresentam em média 23,9% de 
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fosfatidiletanolamina e 69,1% de fosfatidilcolina, motivo pelo qual existe restrição 

para o limite de incorporação de EPA e DHA nos tecidos e gema de ovos 

(LESKANICH; NOBLE, 1997; NOBLE, 1987; NOBLE; COUCH, 1990). Analisando o 

consumo de suplementos ricos em DHA (Tabela 27) no presente experimento, a 

maior eficiência de incorporação de DHA na gema do ovo foi de 85,11% (OP120) 

quando as aves tiveram a ingestão média de 123,57 mg de DHA/ave/dia e 

apresentaram enriquecimento dos ovos com 104,80 mg DHA/gema. A eficiência de 

incorporação mostrou decréscimo linear com fonte OP (Y = -8,7443 X + 88,4970, R2

= 0,85) e  de AM (Y = -7,1074 X + 71,7190, R2 = 0,79) com o aumento dos níveis de 

DHA na ração, apresentando eficiência reduzida de incorporação para 49,45% 

(OP360) e 34,03% (AM420) de DHA na gema dos ovos (Figura 12). Com estes 

níveis de 360 mg (OP360) e 420 mg de DHA (AM420) das fontes OP e AM na ração, 

respectivamente, as ingestões médias de 380 mg DHA (OP360) e 440,21 mg 

DHA/ave/ dia (AM420) e fortificação dos ovos com 187,92 mg de DHA + 19,70 mg 

de EPA/ gema, perfazem o total 218,22 mg do total de PUFAs n-3 (OP) e 175,32 mg 

do total de PUFAs n-3/ gema (AM) (Tabela 27; Figura 11), observou-se o destaque 

da maior eficiência da fonte OP na ração das aves (Tabela 29). Os valores de 

enriquecimento de ovos com PUFAs n-3 estão de acordo com Cherian, Wolfe e Sim 

(1996b) e Cherian e Sim (2003) que reportaram a incorporação, respectivamente, de 

3,8% e 4,5% de DHA na gema de ovos com 3,5% de óleo de savelha na dieta de 

poedeiras e com Scheideler e Lewis (1997) e Marshall, Sams e Van Elswyk (1994) 

que obtiveram ao redor de 100 mg DHA/ovo quando utilizaram 1,5% de óleo de 

peixe na dieta de poedeiras. Por sua vez, Surai et al. (2000) obtiveram valores de 

208,61 mg DHA/gema com a adição de óleo de peixe na alimentação de poedeiras, 

enquanto Meluzzi et al. (2000) utilizaram 3% de óleo de peixe na dieta de poedeiras 
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e relataram valores de 135,08 mg DHA/ovo e total de 180,58 mg de PUFA n-3/ovo. 

Marshall, Sams e Van Elswyk (1994) com 1,5% de óleo de peixe na dieta de 

poedeiras obtiveram 106 mg DHA/ovo. P. S. Hargis,  Van Elswyk e B. M. Hargis 

(1991) obtiveram valores que oscilaram acima de 135 mg DHA/gema quando 

determinaram experimentalmente o teor de ácidos graxos durante 18 semanas 

utilizando 3% de óleo de savelha na ração de galinhas poedeiras;  Anderson et al. 

(1989), com 10% de óleo de peixe na dieta de poedeiras, obtiveram 6,3 % de DHA, 

2,1% de EPA e total de 10,1% de PUFAs n-3 nos lipídeos da gema. Os resultados 

apresentados por Sim (1998) ao reportar o uso da semente de linhaça na  produção 

de ovos enriquecidos com total de PUFAs n-3 foi de 7% a 12 % dos lipídeos da 

gema. O autor relatou ainda que foram observados teores de ácidos graxos nos 

ovos na seguinte ordem decrescente: -linolênico > DHA > DPA >EPA. O total de 

PUFAs n-3 chegou a 600 mg/ovo e segundo o mesmo autor, por conseqüência, a 

relação de ácidos graxos n-6:n-3 foi significativamente reduzida nos ovos 

enriquecidos com n-3 (variando de 10:1 para 1:1). As assertivas apresentadas pelos 

autores acima em relação ao aumento dos níveis de DHA na ração, corroboram com 

os dados do presente experimento ao serem encontrados valores decrescentes com 

melhora significativa nas relações de n-6:n-3, variando de 8,17 (OP120) a 3,72 

(OP360) em comparação ao valor da média de 17,50 obtido no grupo controle 

(Tabelas 17 e 27; Figura 13). Os resultados da presente pesquisa, com diferenças 

estatística significativas para os totais de PUFAs n-3 em relação ao grupo controle, 

estão de acordo com Cherian e Sim (2003), ao observarem a possibilidade da 

obtenção de ovos enriquecidos a partir de do desenho de projeto experimental. 

 Os tratamentos contendo níveis crescentes de DHA na ração da fonte 

AM, mostraram médias para o total de DHA variando de 1,38% (AM120) a 2,72% 
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(AM420) de DHA, sendo contabilizado um acréscimo de 6,6 vezes (149,75 mg de 

DHA/gema) por gema em relação à média de 22,64 mg de DHA/gema do grupo 

controle. Na presente pesquisa, os resultados da inclusão de PUFAs n-3 com 20 

carbonos (C20:5 n-3) e 22 carbonos (C22:6 n-3) na ração de galinhas poedeiras de fonte 

de AM, mostrou reflexo direto na composição em ácidos graxos na gema do ovo 

(Tabelas 17 e 27) com significativa fortificação em PUFAs n-3 na gema (175,32 mg/ 

gema), o que está de acordo com os dados apresentados pelas pesquisas 

realizadas com diferentes fontes de ácidos graxos poliinsaturados n-3 (óleos: peixe, 

linhaça, canola, ômega; sementes: linhaça, canola; farinha: peixe; e outras fontes 

marinha: algas) em diferentes condições, dentre as quais podemos citar as 

pesquisas realizadas por Herber e Van Elswyk (1996) com 2,4% e 4,8% da 

microalga marinha Schizochytrium sp, representando 200 mg e 400 mg de 

DHA/100g de ração, respectivamente. Os autores acima relataram que ovos 

resultantes destas dietas continham 160 a 170 mg de PUFAs n-3 (ração com 2,4% 

de microalga) e 205 a 215 mg de PUFAs n-3/ovo (ração com 4,8% de microalga). 

Estes autores ainda citaram que estes níveis de alga corresponderiam a 1,5% e 

3,0% de óleo de savelha na dieta, respectivamente. Aproximando-se dos dados 

apresentados acima, no presente experimento, com o consumo de 175,43 mg 

(AM180) e 440,21 mg (AM420) de DHA/ave/dia, foram verificados valores de 

incorporação (Figura 12) de 145,68 mg (diferença de 9,40% a menor, e 

correspondendo ao nível 180 mg DHA - OP180 - na ração e 175,32 mg de PUFAs n-

3/gema (diferença de 8,50% a menor e correspondendo ao nível 300 mg DHA - 

OP300 - na ração), respectivamente (Tabelas 17 e 27). A eficiência de incorporação  

de DHA da fonte AM decresceu de 65,28% (AM120) a 34,06% (AM420), o que 

concorda com Abril e Barclay (1998) que reportaram valores de incorporação 
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variando de 55% a 65% de DHA/ovo quando poedeiras receberam 2,5% de linhaça 

mais 165 mg DHA de MA/galinha/dia e responderam com 150 mg DHA/ovo. No 

presente experimento, o teor de 180 mg de DHA (AM180) na ração mostrou taxa de 

incorporação de 66,69% com a ingestão média de 175,43 mg de DHA/galinha/dia e 

ovos foram enriquecidos com 116,95 mg DHA/gema e total de PUFAs n-3 de 145,68 

mg/gema (Figura 12). Portanto, esta média de DHA obtida, é discordante dos 

valores apresentados pelo autores acima quanto ao teor de DHA/ovo (Tabela 27), 

embora deva-se levar em conta o fato destes autores suprirem a necessidade basal 

das aves em ácido -linolênico com a surpreendente iniciativa da adição de 2,5% de 

linhaça á dieta das poedeiras. Na presente pesquisa, o total de PUFAs n-3 na gema 

aumentaram de 104,18 mg com AM120 a 175,32 mg de PUFAs n-3/gema com 

AM420 na ração, representando um acréscimo de 3,54 vezes entre este último valor 

médio e o grupo controle.

As fontes de OP e AM influenciaram significativamente as médias em 

mg/gema de EPA - 11,08 mg e 1,22 mg,  DPA - 2,73 mg e 16,94 mg, DHA -142,33 

mg e 107,84 mg, o total de PUFA n-3 - 163,29 mg e 132,92 mg e a incorporação (%) 

- 62,44% e 49,45%, respectivamente (Figura 12). Para as variáveis citadas, as 

maiores médias foram observadas na fonte OP, exceto para os valores médios de 

DPA (Tabela 29). Os resultados do presente experimento são concordantes 

parcialmente àqueles obtidos por Herber e Van Elswyk (1996) quando trabalharam 

com 2,4% (186 mg DHA/galinha/dia) e 4,8% (365 mg DHA/galinha/dia) de microalga 

marinha (7,4% DHA) incorporada à ração de poedeiras. Os autores acima relataram 

que tais níveis de microalga na ração (2,4% e 4,8% de microalga) foram comparados 

à adição de 1,5% e 3% de óleo de peixe (13,5% EPA e 9,1% DHA) na dieta de 

galinhas, respectivamente. Os resultados obtidos pelos autores acima, com as 
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médias (mg/g gema) de 8,1 mg (1,5% de óleo de peixe), 8,8 mg (2,4% de 

microalga), são comparáveis aos do presente experimento com médias de 8,14 mg 

DHA/g (1,60% de OP – OP240) e 9,14 mg DHA/g gema (1,75% de AM - AM420) 

(Tabela 27). No presente experimento, as médias das fontes de 9,28 mg (OP) e 7,97 

mg/g gema (AM) não mostraram diferenças significativas para o total de PUFAs n-3 

em mg/g gema, o que está de acordo com os resultados obtidos pelos autores 

citados acima, quando usaram comparativamente, fontes de óleo de peixe e 

microalga marinha na ração de poedeiras (Tabela 29).

Em relação ao total de PUFAs n-3 em mg/g gema nos tratamentos 

contendo fonte de OP, a variação de 7,29 mg (OP120) a 13,27 mg/g (OP360) gema 

de ovos, sendo esta ultima média significativamente diferentes em relação aos 

tratamentos suplementados com a fonte AM na dieta, os quais apresentaram valores 

de médias crescentes oscilando de 6,10 mg/g (AM120) a 10,70 mg/g (AM420) gema 

de ovos. As médias dos tratamentos com níveis crescentes de OP e AM, diferiram  

significativamente em relação à média de 3,75 mg/g gema do grupo controle. Este 

comportamento das galinhas poedeiras quanto ao aumento do total PUFAs n-3 na 

ração e aumento dos mesmos na gema do ovo foi reportado Cruickshank (1934) ao 

utilizar óleo de linhaça como fonte de ácidos graxos poliinsaturados de 18 C e 

descrito igualmente por Van Elswyk, Schake e Hargis (1991), oportunidade em que 

estes últimos autores trabalharam com 3,0% de óleo de savelha na dieta de galinhas 

poedeiras e puderam constatar que apesar da redução do peso total da gema, este 

efeito não influenciava significativamente a mudança no percentual final de gordura 

da gema e o teor de PUFAs n-3 (mg/g gema). Corroborando com os achados 

descritos acima, mecanismos de interconversão observados em galinhas poedeiras 

envolvendo os balanços finais de PUFAs com formação de EPA e DHA a partir da 
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desaturação e elongamento do ácido -linolênico têm sido referidos por Caston e 

Leeson (1990), Cherian e Sim (1991), Donaldson (1966), Nettleton (1991) e

Simopoulos (2003). Estes autores relataram que a proporção de PUFAs n-3 

formados são variáveis e dependentes da relação entre PUFAs n-3 e PUFAs n-6 por 

reflexo inicial da competição da enzima delta-6-desaturase na interconversão dos 

respectivos precursores de 18 C.

Os efeitos desejáveis dos PUFAs n-3 à saúde humana têm sido 

revisados por Harris (1989, 1994), Nettleton (1995), Sanders (1988), Sim e Jiang 

(1994) e Simopoulos (1991, 1994, 2000, 2001,2002, e 2003), entre outros autores 

que têm analisado a relevância e complexidade do assunto. Entre os efeitos 

benéficos constatados na saúde humana, resultantes de vários estudos clínicos e 

epidemiológicos, são citados as menores incidências de enfermidades 

cardiovasculares (ASCHERIO et al. 1995; BANG; DYERBERG; HJOORNE, 1976; 

BANG; DYERBERG; SINCLAIR, 1980; DYERBERG; BANG; AAGAARD, 1980; 

HEROLD; KINSELLA, 1986; KINSELLA, 1988; KROMHOUT, 1992; LEAF, 1994; 

LEAF; KANG, 1998; SINCLAIR, 1991). Após a década de 60, muitos estudos e 

investigações clínicas foram conduzidas sobre o metabolismo de ácidos graxos 

poliinsaturados em geral e PUFAs ômega-3 (n-3) em particular. Na atualidade é 

reconhecido que os PUFAs n-3 são essenciais para o crescimento normal e 

desenvolvimento e desempenham papel importante principalmente na prevenção e 

tratamento da hipertensão, diabetes, artrites, outras desordens inflamatórias e 

autoimunes e câncer (GALLI; MARANGONI; GALELLA, 1993; SALEM JR.; KIM; 

YERGEY, 1986; SIMOPOULOS, 1991; SIMOPOULOS et al., 1994; SIMOPOULOS; 

SALEM JR, 1986). Pesquisas têm sido realizadas adotando animais ou humanos 

como modelos ou humanos e em culturas de tecidos. Os estudos baseados em 
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observações originais com povos primitivos, incluindo os nativos da Groelândia 

(Esquimós) e nativos do Canadá (Nurnuvic), têm servido de base a projetos de 

controle clínico. Grande progresso tem sido feito no conhecimento dos mecanismos 

fisiológicos e em nível molecular dos vários ácidos graxos em relação ao 

crescimento e desenvolvimento, na manutenção da saúde e na prevenção da 

doença. Têm sido provado os efeitos benéficos dos PUFAs n-3, especialmente na 

prevenção de doenças cardíacas coronarianas (BURR et al., 1989; DE LORGERIL; 

SALEN, 2003), hipertensão, diabete tipo 2 (CONNOR, 2000, 2001; CONNOR; 

NEURINGER; REISBICK, 1991), doença renal, artrite reumatóide, colite ulcerativa e 

doença pulmonar crônica obstrutiva (SIMOPOULOS et al., 1994).  A ingestão 

aumentada de PUFA n-3 diminui o risco de doenças cardíacas, exerce efeito inibidor 

sobre o crescimento de câncer prostático e de mama, retarda a perda de função 

imunológica e é necessário ao desenvolvimento cerebral e visual do feto 

(NEURINGER et al.,1984; NEURINGER; ANDERSON; CONNOR, 1988).  Os 

requerimentos de PUFAs por humanos adultos, segundo Simpoulos, Leaf e Salem 

(1999) baseando-se nas tabelas “Recommended Dietary Allowance” (RDA) 

presentes no NRC (1989), seriam no mínimo de 220 mg de DHA, 220 mg de EPA e 

4,44 g de AL/dia.  Os resultados do presente experimento contemplam o  suprimento 

das exigências míninas de 72% e 68% de DHA e 28% e 25% de PUFAs n-6 com a 

ingestão de um ovo/dia por humanos adultos, provenientes das dietas com OP300 e 

AM420, respectivamente (Tabela 27). 
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5.4 ÁCIDOS GRAXOS NA GEMA DO OVO NOS TEMPOS 0, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª
          SEMANAS  

Os valores (%) do total de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e 

poliinsaturados na gema de ovos avaliados nos tempos de 0, 2ª, 4ª e 6ª semanas 

através da análise cromatográfica com determinação do perfil de ácidos graxos, 

mostraram valores com comportamento gráfico (Tabela 31; Figura 15) semelhante 

aos resultados das 8 semanas experimentais (Tabela 17; Figura 7). O perfil do total 

dos PUFAs n-6 e n-3 (%) na gema nos tempos 0, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª semanas 

experimentais está ilustrado na figura 8. Resultados semelhantes aos do presente 

experimento foram obtidos por Huang et al. (1990) utilizando teores crescentes de 

1%, 2% e 3% de óleo de peixe à dieta de poedeiras com avaliações às 1ª, 2ª, 3ª e 4ª 

semanas experimentais. Os autores acima relataram que em resposta ao aumento 

dos PUFAs n-3 na ração da fonte de óleo de peixe, ocorreram aumentos 

significativos na gema do ovo atingindo média ao redor de 4,6% do total de PUFAs 

n-3 com 3% de óleo de peixe na 4ª semana experimental, com concomitante 

redução do total dos PUFAs n-6 na gema do ovo. Concordando com estes 

resultados acima, no presente experimento, nos tempos, foram observadas 

tendência ao aumento do teor do total de PUFAs n-3 [3,85% de PUFAs n-3 (OP360) 

na 8ª semana experimental] e redução do total de PUFAs n-6 na gema do ovo nos 

tratamentos com níveis crescentes de DHA da fonte OP na dieta. Os autores citados 

acima, verificaram ainda, valores percentuais médios crescentes de DHA ao longo 

dos tempos durante as 4 semanas de experimentação (DHA, com médias variando 

de 1,79% de DHA com 1% de óleo de peixe  à dieta na 1ª semana a 3,83% de DHA 



249

4ª semana) em geral seguiram crescentes nos tempos e no mesmo experimento, os 

valores de ácido araquidônico (AA, com variação de 1,86% AA e 1% de óleo de 

peixe na 1ª semana a 0,87% de AA e 3% de óleo de peixe na 4ª semana) 

apresentaram-se decrescentes no mesmo período de tempo, comportamentos estes, 

semelhantes aos do presente experimento (Tabelas 31 a 33  ; Figuras 8 e 16). 

Concomitantemente ao aumento dos PUFAs n-3 na ração de fontes 

suplementares de OP e AM, principalmente em relação ao ácido docosahexaenóico 

(DHA) nos tempos em semanas, à resposta foi o aumento crescente na gema do 

ovo a partir da 2ª semana mostrando acréscimo até a 8ª semana experimental dos 

PUFAs n-3 na gema com o nível de 120 mg DHA (OP120) entre tempos em 

semanas: 0: 53,45 mg; 2ª: 99,98 mg; 4ª: 102,78 mg: 6ª: 111,20 mg; 8ª: 119,54 mg/ 

gema e 360 mg DHA (OP360): 0: 47,11 mg; 2ª: 193,69 mg; 4ª: 178,64 mg: 6ª: 

220,66; 8ª: 218,22 mg/gema, nos tempos entre os tratamentos estudados, sendo 

que entre os tempos (0 e 8ª semanas) e tratamentos (OP120 e OP360) citados, o 

acréscimo foi de 2,23 e 4,63 vezes, respectivamente,  em relação ao tempo inicial 

(0) (Tabelas 31 e 32; Figuras 16, 19 e 20). Estes dados estão de acordo com o 

reportado por Van Elswyk et al. (1994) ao mencionarem que por um período de 6 

meses de observação experimental, com a adição de 3% de óleo de savelha à dieta 

de poedeiras a partir da 22ª semana de idade, obtiveram aumento do teor de PUFAs 

n-3 durante as três primeiras semanas de alimentação e após a 4ª semana houve 

tendência a ser atingido um platô explicitando valores máximos para os totais dos 

PUFAs n-3 na gema do ovo. Concordando ainda com os autores acima, foi possível 

verificar comportamento semelhante para o DHA na gema com OP120 na ração 

entre os tempos em semanas: 0: 28,51 mg; 2ª: 87,03 mg; 4ª:190,44 mg: 6ª: 96,50 

mg; 8ª: 104,80 mg/gema a 360 mg DHA (OP360) na ração: 0: 23,95 mg; 2ª: 170,15 
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mg mg; 4ª: 155,10 mg: 6ª: 192,96; 8ª: 149,75 mg/gema), sendo que entre os tempos, 

se considerado o intervalo entre OP120 e OP360, o acréscimo foi de 3,67 e 6,25 

vezes, respectivamente,  em relação ao tempo inicial (0) (Tabela 31; Figuras 21 e 

22).

Van Elswyk (1997) descreveu que o total de PUFAs n-3 na gema 

(mg/gema) seguiram crescentes até a 4ª semana experimental com níveis variáveis 

de 0,5% (132 mg/gema) a 3% (232 mg/gema) de óleo de savelha (OP) na dieta de 

galinhas poedeiras, e que após a 5ª semana quando foi removido a fonte de 

enriquecimento de ácidos graxos poliinsaturados n-3, todos os valores declinaram 

em todos os níveis (0,5% de óleo de peixe, 55,2 mg/gema e 3,0% de óleo de peixe, 

71,9 mg/gema) de óleo utilizados na dieta até a 8ª semana experimental. Tais 

resultados são concordantes em parte com os obtidos no presente experimento que, 

se observados entre a 4ª e 6ª semana experimental, houve tendência a máxima 

incorporação dos ácidos graxos poliinsaturados n-3 na gema dos ovos nas semanas, 

sendo com OP120: 0 :53,45 mg; 2ª : 99,88; 4ª : 102,78; 6ª : 111,20; e 8ª : 119,54 

mg/gema a OP360: 2ª : 193,69 mg; 4ª :178,64 mg; 6ª : 220,66 mg; 8ª : 218,22 

mg/gema), embora tenha sido observado na 6ª semana a ocorrência de variação a 

menor no valor de PUFAs n-3 na gema (OP120) e a maior na 6ª semana 

experimental (OP360) quando níveis crescentes de DHA da fonte OP foram 

suplementados a ração. 

Em resposta ao aumento dos PUFAs n-3 na ração nos tratamentos 

contendo fonte de AM, no presente experimento verificou-se, conseqüentemente, 

modificação na composição final do total de PUFAs, sendo que o teor de AM na 

ração influenciou o aumento crescente da incorporação de ácidos graxos 

poliinsaturados n-3 nas gemas dos ovos a partir da 2ª semana a 8ª semana 
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experimental. Comportamento semelhante ao resultados obtidos no presente 

experimento, em relação aos valores de PUFAs n-3 na gema de ovos nos tempos 

aos 5, 13, 20, 27 e 39 dias durante o transcorrer do experimento, evidenciando 

acréscimo gradual de DHA na gema em relação ao tempo, foram reportados por 

Abril e Barclay (1998).  

Na presente pesquisa, os resultados  do ácido araquidônico (AA) na 

gema do ovo (mg/gema)  mostrou certa oscilação de valores, não apresentando 

tendência ao decréscimo com o aumento dos níveis de DHA com AM120 a AM 360 

na ração, entre os tempos em semanas, sendo os valores de AM120 nos tempos: 0: 

79,90 mg; 2ª: 89,03 mg; 4ª: 81,91 mg: 6ª: 97,25 mg; 8ª: 96,40 mg/gema e de AM360: 

0: 88,76 mg; 2ª: 68,78 mg; 4ª: 67,84 mg; 6ª: 71,43 mg; 8ª:100,14 mg/gema. 

Entretanto, com AM420 na ração, os valores nos tempos: 0: 124,31 mg; 2ª: 74,77 

mg; 4ª: 61,21 mg: 6ª: 72,25; 8ª: 77,79 mg/ gema, representaram decréscimo de 

37,42% de AA/gema entre os tempos 0 e 8 semanas experimentais (Tabelas 31; 

Figura 16). A média dos tempos (4, 6 e 8 semanas) mostrou decréscimo entre os 

tratamentos com valores de 91,85 mg (AM120) a 70,42 mg/gema (AM420), 

representando decréscimo de 23,33% de AA/gema. Tais resultados também foram 

descritos por Abril e Barclay (1998), ao administrarem 165 mg de DHA de alga 

marinha e 2,5% de linhaça a poedeiras, obtendo 53,3 mg de AA/ovo versus 86,8 mg 

AA/ovo no grupo controle (decréscimo de 38,59% de AA/gema).

Paralelamente ao aumento dos PUFAs n-3 na ração da fonte 

suplementar de AM, principalmente em relação ao ácido docosahexaenóico (DHA) 

na gema com AM120 na ração, entre os tempos em semanas: 0: 20,27 mg; 2ª: 65,43 

mg; 4ª: 61,06 mg: 6ª: 70,47 mg; 8ª: 77,02 mg/gema e AM420 na dieta : 0: 23,48 mg; 

2ª: 127,04 mg; 4ª: 124,14 mg: 6ª: 135,79; 8ª: 149,75 mg/gema nos tempos em 
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semanas, sendo que entre os tempos 0 e 8ª semana com AM120 e AM420 na ração, 

o acréscimo foi de 3,8 e 6,38 vezes para as médias de DHA em mg/gema, 

respectivamente. Os resultados do presente experimento são concordantes com os 

valores reportados por Abril e Barclay (1998) quando administraram alga marinha à 

dieta de poedeiras e relataram aumentos da média de 172,8 mg e 243 mg de PUFAs 

n-3/gema do ovo com 300 mg e 600 mg DHA/100 g na ração. Na presente pesquisa, 

verificou-se também, resposta crescente em relação ao total de PUFAs n-3 na gema 

dos ovos a partir da 2ª semana, apresentando valores com tendências crescentes no 

tempo, incluindo as 8 semanas experimentais, sendo que com AM120 na ração e 

nos tempos em semanas: 0: 62,29 mg; 2ª: 90,38 mg; 4ª: 82,87 mg: 6ª: 98,39 mg; 8ª: 

104,18 mg PUFAs n-3/gema e com AM420 na ração: 0: 48,10 mg; 2ª: 150,50 mg; 4ª: 

144,50 mg: 6ª: 159,60; 8ª: 175,32 mg de PUFAs n-3/gema. O  acréscimo foi de 1,67 

e 3,64 vezes, respectivamente, em relação ao tempo inicial (0) e 8ª semana. Os 

resultados do presente experimento são concordantes aos valores médios do total 

dos PUFAs n-3 na gema de ovos nos tempos aos 5, 13, 20, 27 e 39 dias durante o 

transcorrer do experimento obtidos por Abril e Barclay (1998), os quais evidenciaram 

acréscimos graduais de DHA na gema em relação aos tempos. Os autores acima 

relataram médias da avaliação de ovos na dieta basal de milho (33%) e soja, ou trigo 

integral (33%) e soja suplementadas com DHA de alga Schizochytrium sp para 

fornecer 300 mg e 600 mg de DHA/100 g de ração, respostas para o total de PUFAs 

n-3 na gema dos ovos no tempo de 39 dias (5,57 semanas) iguais a: trigo: 172,8 mg 

e 243 mg de PUFAs n-3/gema; milho: 169,7 mg e 236,9 mg de PUFAs n-3/gema, 

respectivamente. Entretanto, apesar da semelhança verificada entre o presente 

experimento (Tabela 33; Figura 23) e os dados citados pelos autores acima em 

relação ao comportamento dos valores crescentes para incorporação do total de 
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PUFAs n-3 na gema nos tempos com a fonte de alga, há divergência em relação aos 

tempos e os totais de PUFAs n-3 obtidos com a suplementação média de 300 mg de 

DHA/100 g de ração, sendo que no presente experimento, foram verificados valores 

menores, compreendendo 135,82 mg (4ª semana), 125,84 mg (6ª semana), e 

apenas na 8ª semana experimental o valor de  175,11 mg do total de PUFAs n-3/ 

gema de ovo se aproximou dos resultados obtidos pelos autores citados acima. 

Segundo P. S. Hargis, Van Elswyk e B. M. Hargis (1991), a medida que a galinha 

consome nova dieta com fonte de lipídeos suplementar, o perfil de ácidos graxos do 

ovo é modificado gradualmente, sendo que as mudanças mais acentuadas são 

observadas de 12 a 15 dias na nova dieta. Experimentalmente, aos autores acima 

verificaram que em dieta com 3% de óleo de savelha, na 1ª semana o EPA 

aumentava e o ácido araquidônico decrescia, entretanto, o DHA  e ácido -linolênico

não apresentaram aumento significativo antes de 2 e 3 semanas, respectivamente. 

Card e Malden (1976); Griffin, Perry e Gilbert (1984); Griminger (1986); Duke (1984),  

ao abordarem o tema formação da gema, consideram que existem, em média, de 5 

a 7 gemas pré-formadas dentro da hierarquia folicular, o que de certa maneira deixa 

transparecer o aspecto da incorporação de novos nutrientes ao ovo e a gema em 

particular, sendo evidente a participação efetiva de novos nutrientes a partir da dieta 

na constituição da ova, somente nos folículos que antecedem as gemas existentes, 

ou seja, após o 5º ou 7º dia.
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5.5           ODOR E SABOR DOS OVOS 

  A qualidade organoléptica dos ovos enriquecidos com ácidos graxos 

poliinsaturados n-3 apresentou tendência a ser semelhante a ovos regulares de 

mesa, embora em algumas amostras, os provadores tenham descrito na avaliação 

qualitativa algum odor ou sabor estranho. Estas observações são importantes devido 

a que, flavor e odor estranhos, em alguns casos, apesar de categoricamente não 

desclassificar os ovos para consumo, podem ser usados como um dos critérios que 

indicariam a linha de corte de determinada quantidade de suplemento rico em 

PUFAs n-3 como fonte de enriquecimento nestes ácidos graxos nas formulações de 

rações, ou simplesmente denotarem certa restrição sensorial quando comparado a 

ovos típicos. As assertivas acima estão de acordo com Ahn et al. (1995), Marshall, 

Sams e Van Elswyk (1994), Scheideler, Froning e Cuppett (1997), Van Elswyk, 

Sams e Hargis (1992) ao reportarem que não encontraram diferenças significativas 

nas amostras de ovos submetidos à análise sensorial provenientes de galinhas 

poedeiras alimentadas com fonte em PUFAs n-3 na proporção de 1,5% de óleo de 

peixe.

 P. S. Hargis, Van Elswyk e B. M. Hargis (1991) administraram 3% de 

óleo de peixe na dieta de poedeiras e não evidenciaram diferenças significativas 

para sabor em relação ao grupo controle. Entretanto, devem ser levadas em 

consideração as características individuais do óleo a exemplo do que descreveram 

Schreiner et al. (2004) quando trabalharam com níveis crescentes de óleo de peixe 

de 1,25%, 2,5% e 5% na ração de galinhas poedeiras e pela avaliação sensorial 
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concluíram que 1,25% de óleo de peixe seria a quantia limite para não haver 

prejuízo nas características organolépticas dos ovos. 

No presente experimento, a análise quantitativa dos escores médios de 

odor igual a 5,00 (OP120) e 5,11 (OP360) obtido dos ovos dos tratamentos com 

níveis crescentes de DHA da fonte OP na ração ou os escores médio de 5,33 

(AM120) e 5,78 (AM420) registrados com fonte AM na ração, não mostraram 

diferenças significativas entre tratamentos ou em relação ao escore médio de 5,45 

obtido no grupo controle para o odor dos ovos quando submetidos ao teste de  

degustação pelos provadores.

Em relação ao padrão de propriedades funcionais, ovos enriquecidos 

com PUFAs n-3 devem ter qualidade de alimento e características sensoriais 

aceitáveis com aprovação de consumo. Galinhas poedeiras recebendo dieta com 

suplementação de farelo de canola, farinha de peixe ou colina, os quais podem 

fornecer mais trimetilamina que a galinha pode oxidar via trimetilamina oxidase, 

resulta na produção de ovos com odor de peixe inaceitável (Romanoff e Romanoff , 

1949). Entretanto, Koehler e Bearse (1975) concluíram que embora a farinha de 

peixe ou óleo de peixe deprimissem o escore do odor e sabor dos ovos resultantes 

de tais dietas, ainda assim foram considerados dentro da média de aceitabilidade de 

odor e flavor.

No presente experimento, foram observados valores de escores em 

todos os tratamentos contendo OP próximo ao escore 5 (indiferente), sendo que a 

pior avaliação para escore de odor de ovos foi no tratamento com OP300 na ração, 

quando o valor médio deste foi de 4,89 (valor situado entre o indiferente e desgostei 

ligeiramente), denotando certa depressão do escore de odor. Entretanto, quando 

examinado do ponto de vista qualitativo, apenas um entre nove provadores que 
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mencionou algum odor, considerou-o de intensidade fraca e descreveu como sendo 

odor de peixe. Neste aspecto, ainda podemos considerar que todos os tratamentos 

contendo níveis crescentes de DHA de fonte de OP ou AM que receberam alguma 

qualificação para odor, este foi classificado como odor de intensidade fraca e apenas 

o tratamento OP360 na ração apresentou freqüência com 2 provadores descrevendo 

o odor de peixe de intensidade fraca (Tabelas 34 e 35).

De maneira geral, o percentual de 9,26% de freqüência observada 

(10/108) para o atributo odor, não afetou qualitativamente o parâmetro qualidade 

interna dos ovos dos tratamentos estudados. Segundo Stansby (1982), odores 

durante a estocagem do óleo de peixe são descritos como devidos a formação de 

carbonilas, alcenos, alceno-2-enóis, alceno-2, 4-dienóis, os quais têm comprimento 

de cadeia acima de 12 carbonos. Uma outra fonte de odor de peixe é devido a não 

lipídeos, os quais são de origem de nitrogênio, incluindo a amônia e aminas, 

particularmente a trimetilamina, que pode ser o principal composto responsável pelo 

odor de peixe.

 No presente experimento, a análise quantitativa dos escores médios de 

5,22 obtidos dos ovos dos tratamentos com níveis crescentes de DHA de 120 mg de 

DHA (OP120)  ao escore médio de 4,78 com o nível de 360 mg de DHA (OP360) na 

ração de fonte de OP ou o escore médio de 5,44 com o nível de120 mg de DHA 

(AM120) a 6,44 com o nível de 420 mg de DHA (AM420) na ração suplementada 

com fonte de AM, não apresentou diferenças estatística significativas entre 

tratamentos ou em relação ao escore médio de 5,89 do grupo controle para o sabor 

dos ovos quando submetidos à análise sensorial.

Os valores de escores em todos os tratamentos contendo OP resultaram 

em valores próximos a 5 (indiferente), sendo que a pior avaliação para escore de 



257

sabor de ovos, foi no tratamento com o nível de 360 mg de DHA (escore médio de 

4,78, situado entre o indiferente e desgostei ligeiramente) na ração, denotando certa 

depressão de escore de sabor. Resultados de sabor dos ovos deste tratamento,  

quando avaliados organolépticamente do ponto de vista qualitativo, obtiveram cinco 

resposta para sabor de intensidade fraca e dois para intensidade regular, totalizando 

a freqüência 77,78% (7/9) de sabor estranho, diferindo significativamente da 

freqüência (0/9) em relação ao grupo controle e foi descrito pelos provadores como 

sabor característico a peixe. Sobre este aspecto, ainda podemos considerar que 

todos os tratamentos contendo teores crescentes de OP e que receberam 

qualificação para sabor, sendo classificado de intensidade fraca a regular, com flavor 

relatado pelos degustadores como sendo característico a peixe (Tabelas 34 e 35), 

somaram 61,50% do total das freqüências (19/29) entre as fontes de OP e AM sobre 

o percentual total das freqüências positivas igual a 26,85% (29/108) para sabor 

estranho.

Os resultados descritos acima, são concordantes com Van Elswyk, 

Sams e Hargis (1992), Hargis e Van Elswyk, (1993), Marshall, Sams e Van Elswyk 

(1994), Farrel (1994); Adams et al. (1989) ao reportaram que com o uso de fontes 

ricas em PUFAs n-3 na dieta de galinhas poedeiras, existe a possibilidade de 

acentuar a geração de compostos voláteis do sabor, sendo que a estabilidade dos 

PUFAs de cadeia longa no produto de ovos modificados, fica condicionada ao uso 

de óleo de peixe em teores compatíveis com características organolépticas 

aceitáveis pelo consumidor.  

Por outro lado, Sargent e Henderson (1995) recomendaram que o uso 

de óleo de peixe de altíssima qualidade, limitação da quantidade de óleo de peixe na 

dieta e a suplementação de antioxidantes, podem reduzir ou evitar o sabor nos ovos, 



258

concordando com o relatado por Bernal Gomez, Mendonça Jr. e Mancini Filho 

(2003), quando foi possível verificar a eficácia dos antioxidantes naturais contidos 

nas especiarias, orégano e alecrim, adicionadas à ração de poedeiras, onde 

produziram efeitos significativos, melhorando a estabilidade oxidativa dos produtos 

animais, ovos e tecidos das aves ricos em PUFAs.

O uso de teores mais elevados de fonte de óleo de peixe ou farinha de 

peixe, segundo Butler (1984), inevitavelmente tornou-se um problema de ordem 

nacional no Reino Unido, pois 90% dos produtos de animais que utilizaram um 

destes ingredientes foram afetados. Neste caso, o problema constatado foi em 

relação ao desdobramento do óxido de trimetilamina [(CH3)3 N.0} que, por redução, 

produziu trimetilamina [(CH3)3N + H20].

Segundo Stansby (1992), alguns sabores têm sido associados com 

formas trans, cis nona-2,6-dienal e trans hex-2-enal e outros sabores têm sido 

associados ao cis hept-4-enal. No último estágio de oxidação existe a formação de 

compostos sulfurados (mercaptanas) que contribuem para o sabor e rancidez.

No presente experimento, o uso de níveis crescentes de DHA de alga 

marinha (AM) na ração de poedeiras produziram ovos que, avaliados quanto ao 

sabor, variaram do grau fraco (AM120) a forte (AM420), totalizando apenas 34,49% 

do total das freqüências (10/29) entre as fontes de OP e AM para sabor estranho. 

 Os sabores das amostras de ovos das galinhas alimentas com níveis 

crescentes de DHA da fonte AM, foram classificados pelos provadores como de grau 

de intensidade fraca, regular e forte, sendo descritos como ovos mais salgados, ou 

sabor mais encorpado. Para o grau regular de sabor, no tratamento com AM420 na 

ração, apenas um provador descreveu a amostra apresentando gosto mais 

acentuado e comparando-a a algo de sabor mais salgado.  Estes resultdos estão de 
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acordo com Herber-Mcneill e Van Elswyk (1998) que relataram o uso de 2,4% e 

4,8% de alga marinha na dieta de galinhas poedeiras para fornecer 300 mg e 600 

mg de DHA/galinha/dia em substituição a teores de 1,5% a 3,0% de óleo de peixe na 

dieta e comprovaram que ovos, quando foram submetidos à análise sensorial, não 

diferiram dos ovos regulares de mesa.

Abril e Barclay (1998) também reportaram o uso de estrato de microalga 

marinha para fornecer 165 mg de DHA/galinha/dia e não encontraram 

comprometimento sensorial dos ovos quando comparados ao grupo controle, o que 

concorda com os resultados da análise sensorial obtidos no presente experimento.

6    CONCLUSÕES 

Os resultados do presente estudo experimental permitem as seguintes 

conclusões: 

1.  A produtividade das aves alimentadas com rações adicionadas de PUFAs n-3, 

óleo de peixe e alga marinha, evidenciou parâmetros compatíveis com os valores 

normais de índice de postura, peso dos ovos, consumo de ração e conversão 

alimentar, sendo detectadas diferenças favoráveis para os três últimos parâmetros, 

favoráveis à fonte AM.

2.  A qualidade geral dos ovos não foi influenciada pelas fontes ou pelos níveis de 

DHA na dieta, exceto para a qualidade do albúmen medida em unidade Haugh, a 
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qual apresentou valores diferenciados com melhores escores para os ovos de 

galinhas poedeiras submetidas às dietas com alga marinha na ração.  

3.  A qualidade dos ovos, avaliada pela análise sensorial, não mostrou influência 

quantitativa dos escores de odor e sabor dos ovos entre fontes utilizadas,  exceto 

para o teor de 2,40% de óleo de peixe, no qual foram anotadas observações de 

sabor regular de peixe, com diferença significativa em relação ao grupo controle. 

Entretanto, esta discreta diferença no sabor não desclassificou os ovos deste 

tratamento sob a ótica do teste de qualidade organoléptica da degustação. Com uso 

de óleo de peixe na dieta, foram evidenciados níveis de aceitabilidade normais, sem 

nenhuma restrição significativa de sabor até o teor de 300 mg de DHA na ração. Por 

outro lado, para os tratamentos que receberam adição de fonte de alga marinha, os 

provadores anotaram em seus testes de degustação, algo preferencial em relação 

ao sabor dos ovos, descritos como sabor mais encorpado.

4. Os maiores decréscimos dos percentuais dos totais de PUFAs n-6 na gema dos 

ovos ocorreram por conta do aumento dos PUFAs n-3 da fonte de óleo de peixe na 

ração, com concomitante redução dos percentuais de óleo de milho, rico em ácido 

linoléico na dieta. Nestas condições, verificou-se resposta linear para o aumento de 

ácido docosahexaenóico (DHA)  e redução do ácido araquidônico (AA) na gema dos 

ovos considerados na 8ª semana experimental, bem como nos tempos de 2, 4, e 6 

semanas experimentais.

5.  Os percentuais dos totais dos PUFAs n-3 na gema aumentaram com a 

suplementação de fontes de óleo de peixe e alga marinha à ração das poedeiras, 
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sendo a fonte de óleo de peixe mais efetiva, evidenciando as melhores médias de 

PUFAs n-3 (218,22 mg/gema) e da relação de PUFAs n-3:n-6 (3,72), embora ambas 

fontes tenham  evidenciado enriquecimento significativo. 

6. Os melhores percentuais de incorporação de DHA na gema do ovo ocorreu com a 

suplementação da fonte de óleo de peixe à dieta, decrescendo significativamente em 

relação inversa aos níveis de DHA na ração. Com o nível de 120 mg DHA/100 g de 

ração (OP120), as poedeiras apresentaram o valor médio de 85,11% de 

incorporação, reduzindo a eficiência para  49,45% com 360 mg DHA/100 g de ração 

(OP360). A praticidade destes resultados permite a implementação de estratégias 

para enriquecimento de ovos projetados na produção avícola. 

 7. Com relação a adição de óleo de peixe à ração das poedeiras, ficou comprovada 

a possibilidade de obtenção de ovos enriquecidos com PUFAs com qualidade 

organoléptica aprovada pelo consumidor, com médias no ovo de 158,61 mg de DHA, 

181,15 mg de PUFAs n-3 e 848,64 mg de PUFAs n-6, utilizando 300 mg DHA/100 g 

de ração de óleo de peixe. A ingestão de um ovo/dia atenderia as exigências diárias 

de aproximadamente 72% de DHA e 19% da exigência mínima de PUFAs n-6 no 

homem adulto, segundo a tabela de exigências da “Recommended Dietary 

Allowance” (RDA).  

8. A utilização suplementar da fonte alga marinha na ração de poedeiras comprovou 

a possibilidade de obtenção de projeto de ovos enriquecidos com PUFAs com 

qualidade organoléptica aprovada pelo consumidor contendo valores médios na 

gema de 149,75 mg de DHA, 175,32 mg de PUFAs n-3 e 1113,20 mg de PUFAs n-6 
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(AM420). A ingestão de um ovo/dia atenderia as exigências diárias de 

aproximadamente 68% de DHA  e 25% de PUFAs n-6 do homem adulto, segundo a 

tabela de exigências do RDA. 

9. A suplementação de 300 mg DHA/100 g de ração proveniente do óleo de peixe,  

proporcionou ovos com 34,72% de ácidos graxos saturados,  45% de ácidos graxos 

monoinsaturados, 19,39% de ácidos graxos poliinsaturados.

10.  A suplementação de 420 mg DHA/100 g de ração da fonte de alga marinha na 

dieta de poedeiras, apresentou enriquecimento de ovos com 35,12% de ácidos 

graxos saturados, 40,68% de ácidos graxos monoinsaturados, 23,37% de ácidos 

graxos poliinsaturados. Tais ovos enriquecidos com PUFAs n-3 prevelaceram sobre 

a fonte óleo de peixe quanto a preferência organoléptica dos consumidores. 

11. Os percentuais de ácido linoléico e araquidônico na gema do ovo foram 

significativamente reduzidos com a suplementação de óleo de peixe à dieta das 

poedeiras.

12. A melhor relação ácido graxo poliinsaturado:saturado foi obtida com a 

suplementação de óleo de peixe à dieta das poedeiras. 

13. As menores médias de PUFAs n-6 (mg/gema) foram apresentadas com a 

suplementação de óleo de peixe à ração das poedeiras. 
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14. As médias de PUFAs n-3 (mg/g gema) não mostraram diferenças com o uso de 

ambas as fontes, de óleo de peixe e alga marinha, na dieta de poedeiras.

15. As fontes suplementares de óleo de peixe e alga marinha adicionadas à ração 

das poedeiras proporcionaram aumentos na incorporação de PUFAs n-3 à gema do 

ovo a partir da 2ª semana, sendo os maiores percentuais de acréscimos 

evidenciados até a 4ª semana experimental para os diferentes níveis de DHA de 

ambas as fontes suplementadas à dieta das aves.

16. As médias de PUFAs n-3 nos tempos, em semanas, indicaram que o platô foi 

atingido entre a 4ª e 6ª semana experimental nos diferentes tratamentos 

suplementados com teores crescentes de óleo de peixe ou alga marinha à dieta das 

poedeiras.

17. Ficou constatada a possibilidade de manipulação da composição dos ácidos 

graxos da gordura da gema do ovo, favorável ao aumento de PUFAs n-3 com as 

fontes suplementares de ácidos graxos de óleo de peixe e alga marinha à dieta de 

poedeiras. Entretanto, o peso e teor de gordura total da gema do ovo não foram 

significativamente influenciados pelas fontes de ácidos graxos na ração. 
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