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RESUMO 
 

Objetivou-se avaliar a idade da matriz pesada e o tipo de máquina de incubação 
sobre os parâmetros de eclosão, a janela de nascimento, o embriodiagnóstico e a 
qualidade física dos pintos neonatos. Avaliou-se também a técnica de 
mensuração da condutância da casca dos ovos utilizando fragmentos de casca e 
ainda a correlação dos valores de condutância com parâmetros de incubação. No 
experimento 1 foi utilizado delineamento em DBC, sendo utilizando DIC para o 
embriodiagnóstico. Em esquema fatorial 2x3 - máquinas de estágio múltiplo (EM) 
ou único (EU) e idades da matriz pesada (29s, 35s e 59s). No experimento 2 
delineamento foi em DBC. Em esquema fatorial 3x3 – região da casca do ovo 
(ponta larga, equador, ponta fina) e idades da matriz pesada (29s, 35s e 59s).  As 
variáveis foram submetidas à análise de variância e as médias quantitativas e 
qualitativas comparadas pelo teste de Tukey (5%) e Kruskal-Wallis (5%) 
respectivamente, ainda os dados de embriodiagnóstico foram submetidos ao 
exato de Fisher (5%). No experimento 1 não houve interação entre os tratamentos 
(P>0,05), verificando-se, entretanto, diferenças (P<0,05) para alguns dos 
resultados. A máquina de incubar não influenciou a eclosão dos ovos (P>0,05). 
Matrizes com idade mais avançada (59s) tiveram maiores taxas de infertilidade 
(6,84%) e menores taxas de eclosão (88,26%). A mortalidade embrionária inicial 
(0-4 d) foi maior (5,47%) nos ovos de matrizes de 59s. A janela de eclosão foi 
menor (P<0,05) para os ovos incubados em EU. O peso dos ovos incubados 
seguiu o padrão etário, influenciando os pesos dos neonatos. Os pintos oriundos 
de máquinas EU tiveram maiores peso ao nascimento, peso na expedição e peso 
líquido (P<0,05). Pintos oriundos do EU tiveram maior escore de qualidade física 
e comprimento. Para os resultados do experimento 2 não houve interação entre a 
os tratamentos para condutância ou espessura da casca (P>0,05). A idade das 
matrizes influenciou a condutância sendo maior nos ovos oriundos de matrizes de 
59s (0,323 mg d-1 torr-1), a região da casca afetou a condutância sendo que a 
região da ponta fina foi menor (0,024 mg d-1 torr-1). A espessura da casca foi 
similar em cascas oriundas de matrizes de 29s ou 35s, sendo superiores (P<0,05) 
a espessura encontrada nas cascas dos ovos de matrizes de 59s. A maior 
espessura foi encontrada na região da ponta fina (P<0,05). Houve interação 
(P<0,05) para a porosidade da casca dos ovos e a condutância da casca. 
Independente da idade, a região da ponta larga apresenta maior número de 
poros. Em relação à idade, as regiões da ponta larga e do equador apresentam 
aumentos significativos (P<0,05) de poros. Foram encontradas correlações fracas 
entre a condutância média da casca dos ovos e os parâmetros de incubação. 
Também foram encontradas correlações fracas entre a espessura média da casca 
do ovo e os parâmetros de incubação. Houve correlação positiva forte (P<0,05) 
entre a porosidade média da casca dos ovos e alguns parâmetros de incubação. 
Foi possível concluir que ambas as máquinas oferecem condições para o 
desenvolvimento embrionário sem afetar a taxa de eclosão, entretanto a 
qualidade física dos pintos neonatos foi melhor nos pintainhos oriundos da 
máquina de estágio único. Ainda, a técnica que utiliza os fragmentos de casca 
dos ovos pode ser utilizada para mensurar a condutância da casca. A porosidade 
da casca dos ovos foi mais bem correlacionada com os parâmetros de incubação.  
 
Palavras-chave: casca do ovo, incubação, pintainho, porosidade, vapor d’água  
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ABSTRACT 

 
This study aimed to assess the age of the breeder broiler and the machine type 
incubation on hatching parameters, the window hatch, embriodiagnosis and 
physical quality newborn chicks. We also evaluated the technique for measuring 
the conductance of the eggshell fragments using bark and also the correlation of 
the conductance values with parameters of incubation. In Experiment 1 was used 
in DBC design, and using DIC for embriodiagnosis. In a 2x3 factorial - multi-stage 
machines (MS) or single (SS) and ages of breeder (29w, 35w and 59w). In 
experiment 2 was randomized in DBC. In a 3x3 factorial scheme - region of the 
eggshell (blunt end, equator, pointy end) and ages of breeder (29w, 35w and 
59w). The variables were subjected to analysis of variance and means were 
compared by quantitative and qualitative Tukey test (5%) and Kruskal-Wallis (5%) 
respectively, although the data for embriodiagnosis were subjected to Fisher's 
exact test (5%). In experiment 1 there was no interaction between treatments (P> 
0.05), verifying, however, differences (P <0.05) for some of the results. The 
machine did not influence incubate the eggs hatch (P> 0.05). Arrays with older age 
(59w) had higher rates of infertility (6.84%) and lower hatching rates (88.26%). 
The early embryonic mortality (0-4 d) was higher (5.47%) in the eggs of breeders 
59w. The hatch window was lower (P <0.05) for eggs incubated in SS. The weight 
of the eggs hatched followed the age pattern, influencing the weights of newborns. 
The chicks from SS machines had higher birth weight, weight and net weight of 
the shipment (P <0.05). Chicks from the SS had higher quality physical scores and 
length. For the results of experiment 2 there was no interaction between the 
treatments for conductance or shell thickness (P> 0.05). The breeders aged 
influenced conductance being greater in eggs from breeders of 59w (0.323 mg d-
1-1 torr), the region of the shell being affected conductance region of the thin edge 
was lower (0.024 mg d-1 torr -1). The shell thickness was similar peel breeders 
derived from 29w or 35w, being higher (P <0.05) the thickness found in egg shells 
breeders 59w. The largest thickness found in the region of the pointy tip (P <0.05). 
There was an interaction (P <0.05) for the porosity of the eggshell conductance 
and bark. Regardless of age, the tip region has a higher number of large pores. 
Regarding age, the wide end regions of the equator and exhibit significant 
increases (P <0.05) pores. Weak correlations were found between the average 
conductance of the shell eggs and incubation parameters. Weak correlations were 
also observed between the average thickness of the eggshell and incubation 
parameters. There was a strong positive correlation (P <0.05) between the 
average porosity of the shell eggs and some parameters of incubation. It was 
concluded that both machines offer conditions for embryonic development without 
affecting the hatching rate, however the physical quality of the chicks was better in 
newborns chicks from the single stage machine. Yet, the technique using 
fragments of eggshell can be used to measure the conductance of the shell. The 
porosity of the eggshell was better correlated with parameters of incubation. 
 
Keywords: eggshell, hatching, newborn chick, porosity, water vapor 
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CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1 Introdução 

 

O tempo de produção de frangos de corte a partir do período de 

incubação até o momento do abate leva em média 67 dias, sendo um dia de 

desenvolvimento embrionário pré-postura, 21 dias de incubação artificial e 40 dias 

de vida pós-eclosão. Portanto, um terço de toda a vida útil do frango de corte 

acontece durante a incubação artificial, caracterizando-se como uma das etapas 

mais importantes da cadeia avícola. 

O Brasil se destaca na produção de pintos de corte e, de acordo com 

AVISITE (2012), no ano de 2011 produziu cerca de 6,244 bilhões de pintos. O 

crescente acumulado da produção de pintos de 2002 até o ano de 2011, apesar 

de passar por alguns momentos de crise na avicultura, chega a um aumento 

médio de 4,5% a cada ano. Essa crescente demanda de pintos no mercado 

também demandou produtividade no setor de incubação. 

As empresas desenvolvedoras de incubação têm buscado maneiras 

para aumentar a produtividade de suas máquinas incubadoras. Assim como, 

aumento da eclodibilidade, diminuição da janela de nascimento e uniformidade 

dos pintos de um dia. Uma alternativa para aprimorar esses resultados seria a 

mudança do sistema de incubação de estágio múltiplo para o sistema que utiliza 

máquinas de estágio único.  

No sistema tradicional de estágio múltiplo uma mesma máquina de 

incubação comporta embriões de diferentes estágios de desenvolvimento. Na 

incubação em estágio único, a máquina é carregada uma única vez, portanto 

comporta embriões em mesmo estágio de desenvolvimento. A principal vantagem 

do sistema de incubação em estágio único é que todos os embriões contidos na 

máquina estão em mesma fase de desenvolvimento embrionário e assim é 

possível ajustar temperatura, umidade e ventilação da incubação de acordo com a 

idade dos embriões, teoricamente resultando em maior eclodibilidade e pintos de 

maior qualidade. 

Por outro lado, esses ajustes feitos na máquina de incubação também 

dependem da condutância da casca do ovo incubado. A condutância é uma das 

propriedades da casca do ovo relacionada com a capacidade da casca em 
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realizar trocas gasosas (oxigênio, gás carbônico e vapor d’água) com o ambiente, 

que acontece através dos poros presentes por toda superfície da casca 

(DEEMING, 2002). A perda de peso do ovo, resultado da saída de vapor d’água 

metabólica produzida pelo embrião, é uma característica essencial, já que 

condicionada a entrada de O2 e a retirada de CO2, modulando o desenvolvimento 

embrionário.  

A condutância da casca do ovo depende de diversos fatores 

relacionados ao estado nutricional e idade da fêmea reprodutora, ao ambiente em 

que o ovo é submetido durante a coleta e seu armazenamento e, também, às 

condições de incubação. A condutância pode ser afetada pelas características da 

casca do ovo. Matrizes mais jovens produzem ovos com casca mais espessa e 

menor número de poros. Já matrizes mais velhas produzem ovos com cascas 

mais delgadas com poros maiores e mais numerosos. A condutância da casca 

dos ovos é afetada ainda pela  integridade da casca, dependendo do manejo 

durante a coleta, da seleção e classificação dos ovos para incubação.  

A condutância da casca do ovo pode ser mensurada indiretamente pelo 

controle da perda de peso do ovo. Os incubatórios industriais verificam a perda de 

peso dos ovos incubados entre o primeiro e décimo oitavo ou décimo nono dia de 

incubação artificial. De acordo com GONZALES et al. (2009), a perda de peso do 

ovo durante o processo de incubação deve ser entre 10 e 14% para que ocorra 

um desenvolvimento embrionário adequado. O acompanhamento da perda de 

peso do ovo permite monitorar e regular a temperatura, umidade e ventilação da 

máquina de incubação, fatores que dependem da condutância da casca do ovo. A 

condutância é diretamente proporcional a perda de água através da casca do ovo 

o que significa que diferentes lotes de ovos devem ser conhecidos em relação à 

sua condutância para o estabelecimento de um programa de incubação 

adequado.  

O método tradicional de determinação da condutância da casca do ovo 

necessita ser realizado com o ovo inteiro, antes de incubar. A praticidade da sua 

utilização em condições comerciais é complicada, o que implicaria em incubação 

em máquinas de estágio único, trabalhando-se com lotes de condutância 

homogênea. Por isso, frequentemente a determinação da verdadeira condutância 

de um lote de ovos é praticada em condições experimentais, obtendo-se uma 
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estimativa que poderá ser utilizada para programar os parâmetros de incubação 

(temperatura, umidade e ventilação).  

Os resultados do método da determinação prévia da condutância, 

embora útil na experimentação científica, indicam apenas estimativas da 

qualidade dos neonatos com relação ao seu peso, comprimento, e escore de 

qualidade. É importante que tais estimativas sejam efetivamente comprovadas e 

correlacionadas para efetivamente ajustar os parâmetros de incubação e assim 

melhorar a produtividade do setor.  

Objetivando estudar a condutância da casca de ovos de passiriformes 

em museus, PORTUGAL et al. (2010) desenvolveram uma técnica para 

quantificar essa característica em fragmentos de cascas. Seguindo-se essa 

técnica, existe a possibilidade de quantificar a condutância da casca de ovos de 

matrizes pesadas e correlacionar os valores de condutância com os resultados 

finais de incubação obtidos (eclosão, embriodiagnóstico, peso, comprimento e 

qualidade dos neonatos), possibilitando uma real avaliação da influência dessa 

caracterisca sobre os parâmetros produtivos do incubatório. Assim, a medida que 

os nascimentos se sucedem, o incubatório poderá compilar dados de condutância 

e produtividade, construindo um banco de dados que poderá ser usado para 

auxiliar ajustes na máquina de incubar. Podendo assim, ter maior precisão dos 

parâmetros de incubação (temperatura, umidade, ventilação) de acordo linhagem, 

idade da matriz e máquina de incubar.  

Assim, o objetivo deste capítulo é o estudo do fator qualidade de casca 

e idade de matrizes pesadas que interferem na condutância da casca do ovo e 

parâmetros de incubação e ainda a incubação artificial em máquinas e estágio 

único ou múltiplo. 

 

 

2 Formação da casca do ovo e suas propriedades 

 

A formação do ovo acontece no oviduto da ave. O oviduto é um órgão 

tubular dividido em cinco regiões: infundíbulo, magno, istmo, glândula da casca ou 

útero e vagina. Resumidamente o processo inicia-se com um desprendimento de 

um óvulo do ovário da fêmea, a sua captação pelo infundíbulo e consequente 

fertilização, processo que ocorre em média dentro de 15 minutos após a 



4 
 

 

ovulação. No final do infundíbulo e após a fecundação inicia-se a síntese e a 

deposição de albúmen. Em seguida, o ovo segue para o magno onde permanece 

cerca de três horas, terminando a formação do albúmen. Depois, o ovo chega até 

o istmo onde as membranas da casca são formadas, envolvendo a gema e o 

albúmen. Após, segue-se o percurso na glândula da casca por aproximadamente 

20 horas quando então será formada a casca. Por fim, o ovo percorre a vagina, 

quando a casca recebe uma cutícula fina e após ocorre a oviposto via cloaca. 

(SOLOMON, 1991). 

O óvulo é um corpo unicelular, formado no ovário e oviduto da galinha. 

Compõe-se de protoplasma, vesículas germinativas, envoltórios e contém os 

nutrientes essenciais para nutrir o embrião quando fecundado (ORNELLAS, 

1985).  

Um ovo fértil de galinha doméstica pesando 65 g é constituído de 8 g 

de casca (12,3% do peso ovo), 38 g de albúmen (58,5%) e 19 g de gema (29,2%), 

gerando após 21 dias de incubação um pintainho com aproximadamente 44g 

(67,7% do peso do ovo) (SOUZA-SOARES & SIEWERDT;2005 e GONZALES et 

al.; 2009). 

A casca do ovo é composta principalmente por carbonato de cálcio 

(CaCO3), associado a magnésio, fósforo e cloro, sendo 4% de proteína, 1% de 

água e 95% dos elementos inorgânicos (NASCIMENTO & SALLE, 2003). A 

quantidade de cálcio encontrada na casca do ovo está entre 1,6 e 2,4 g.  

As principais funções da casca do ovo incluem: proteção física do 

conteúdo interno do ovo (albúmen e gema), mantendo a integridade do material 

nutritivo para o embrião e prevenindo a entrada de microrganismo; fonte de cálcio 

para o embrião; órgão de trocas gasosas, regulando a perda de gases (vapor 

d’água, O2 e CO2) entre o embrião e o ambiente (WHITHEAD, 1991). Além disso, 

ameniza as flutuações de temperatura que ocorre entre o ambiente e o conteúdo 

interno do ovo. Para que a casca do ovo desempenhe sua função de maneira 

exitosa é importante que sua formação e composição estrutural estejam 

apropriadas.  

A casca do ovo é uma estrutura bem organizada, formada por uma 

deposição sequencial de matéria mineral que ocorrem em diferentes regiões do 

oviduto da ave. A principal função da casca do ovo é exercer uma barreira física 
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protegendo o embrião dos microrganismos e proporciona também a difusão dos 

gases respiratórios (NEVES, 2005).  

O principal componente da casca é a calcita (uma das três formas do 

carbonato de cálcio) suportada por diferentes tipos de matrizes proteicas as quais 

estão envolvidas no processo de mineralização da casca (NYS et al., 1999). A 

porção orgânica da casca consiste em suas membranas, interna e externa, sítios 

mamilares de nucleação e cutícula. A fração calcificada é composta pelas 

camadas mamilar (ou botões mamilares), em paliçada e de cristal vertical 

(SPARKS, 1985; HAMILTON, 1986; NYS et al., 1999; HUNTON, 2005). 

De acordo com SOLOMON (1991), as membranas da casca do ovo 

são secretadas na região do istmo pelas glândulas tubulares. Nessa região 

também se originam os sítios mamilares de nucleação, ao redor dos quais os sais 

de cálcio se depositam. O processo de calcificação ocorre nas porções iniciais do 

útero, onde começa a formação da camada mamilar. Em seguida, o ovo 

permanece no útero finalizando a formação da camada de botões mamilares e 

produzindo a camada em paliçada, a camada de cristal vertical e, finalmente, a 

cutícula (CHIEN et al., 2009).  

A primeira camada da casca do ovo é formada pelas membranas 

interna e externa que são interligadas, exceto na região da câmara de ar. A 

membrana interna contorna o albúmen e a membrana externa permanece ligada 

à porção calcificada da casca. Ambas têm aspecto de uma cadeia de fibras 

entrelaçadas com pequenas protuberâncias (LEACH Jr, 1982; PARSONS, 1982). 

De acordo com estudo de BRITTON (1977), a espessura dessas membranas 

declina com o avanço da idade da fêmea reprodutora.  

Segundo KRAMPITZ & GRAZER (1988), as membranas da casca do 

ovo são fundamentais para a mineralização da casca, pois o crescimento dos 

cristais é iniciado nessas membranas. A deposição de carbonato de cálcio se 

inicia em agregados específicos, os chamados sítios mamilares de nucleação, 

que são formados a partir das membranas da casca, correspondente ao local de 

remoção de cálcio que será transferido ao embrião. Esses núcleos orgânicos 

consistem num complexo proteína-mucopolissacarídeo, onde a presença de ovo-

albumina, lisozima e ovotransferrina foram também detectadas (HINCKE, 1995; 

GAUTRON et al., 1997; NYS et al., 1999; PANHELEUX et al., 1999; CHIEN et al., 

2009). De acordo com HODGES (1974), os cristais de calcita crescem 
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lateralmente a partir dos sítios mamilares de nucleação, formando cumes basais e 

o crescimento radial dá origem aos cones mamilares, completando a formação da 

camada mamilar. 

A camada paliçada estende-se além da base da camada mamilar e 

termina alinhada perpendicularmente a superfície da casca numa fina camada de 

cristal vertical. É composta de colunas de cristais romboédricos de calcita com 

orifícios vesiculares que em alta magnitude tem a aparência facetada, por isso 

também denominada camada esponjosa (PARSONS, 1982).  

A crista vertical da casca do ovo é considerada a última porção 

calcificada da casca. Sua constituição inclui uma fina camada superficial de 

cristais com calcita verticalmente orientada. É uma extensão da camada em 

paliçada, porém contendo uma quantidade bem menor de orifícios vesiculares. 

Durante e posteriormente à deposição desta fina camada, os níveis séricos de 

fosfato se elevam, induzindo a interrupção da calcificação. A formação da casca é 

um processo sequencial com duração definida depois da ovulação (FERNANDEZ 

et al., 1997). 

Finalizada a formação da parte calcificada, tem-se a deposição da 

cutícula da casca do ovo, um complexo orgânico lubrificante disposto sobre a 

superfície mineral da casca no final de sua formação, momentos antes da postura 

do ovo (BOARD & HALLS, 1973). A função principal dessa cutícula é obstruir 

parcialmente os poros da casca do ovo. Dessa forma, atua como primeira linha de 

defesa contra quaisquer tipos de contaminações. Ainda, previne uma perda de 

água excessiva capaz de comprometer o desenvolvimento embrionário. 

Anatomicamente, o ovo pode ser dividido em três partes de acordo 

com a região de sua casca: a região da ponta fina (mais delgada), a região do 

equador e a região de ponta larga (câmara de ar) conforme a Figura 1.  

Os poros da casca do ovo são pequenos orifícios em forma de funis, 

amplos na superfície da casca e que se estreitam, formando canais que penetram 

as camadas de cristal e terminam em fissuras adjacentes aos botões mamilares 

(BARBOSA, et al. 2012). Pesquisando ovos de matrizes Cobb® com 28 semanas 

de idade, LA SCALA JR. et al. (2000) encontraram uma variação no tamanho dos 

poros entre 1 e 10 µm.  
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FIGURA 1 – Esquematização de um ovo na posição em que é colocado na 

bandeja da máquina de incubação apontando as diferentes regiões  

 

De acordo com BAXTER-JONES (1991), a casca em sua totalidade 

possui de 10.000 a 20.000 poros. Em estudo com a porosidade da casca do ovo, 

MARQUES (1994) encontrou que a porosidade da casca varia entre 100 e 300 

poros por cm2, sendo esse número maior na região equatorial ou na região da 

câmara de ar.  

O número, o comprimento e o diâmetro dos poros representam os 

fatores mais importantes da estrutura da casca, determinando o nível de troca 

gasosa entre o meio interno e externo do ovo. Segundo DEEMING (1995), uma 

baixa concentração dos poros ou com diâmetros muito pequenos influenciam 

negativamente a condutância da casca do ovo, dificultando a trocas de gases 

entre o embrião e o meio externo e, portanto, o desenvolvimento e viabilidade 

embrionários. Por outro lado, a alta concentração de poros, ou poros com 

diâmetros muito grandes, resulta em uma condutância elevada causando excesso 

de perda de calor ou desidratação o que também afeta negativamente o 

desenvolvimento do embrião. GONZALES et al. (2009) citaram que ovos de 

matrizes pesadas tem maior concentração de poros no equador do ovo. O que 

sustenta a ideia da posição em que o ovo é colocado na bandeja de incubação, 

com a ponta fina voltada para baixo, vedando os poros presentes nessa região 

sem interferir nas trocas gasosas realizadas pelo embrião. 

Região da câmara de ar/ ponta larga 

Região do equador/ central 

Região apical/ ponta fina 
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A porosidade e a espessura da casca do ovo são os fatores que mais 

influenciam a condutância da casca e, consequentemente, o desenvolvimento 

embrionário (SILVA, 2003), indicando que há uma correlação direta e positiva da 

qualidade da casca com a qualidade do neonato.  

A qualidade externa do ovo é julgada com base na textura, cor, forma, 

integridade, densidade e grau de limpeza da casca (USDA, 2000). Cor e textura 

são características associadas à aparência da casca e são consideradas 

importantes para o setor de produção de ovos de mesa. Para a produção de 

pintainhos as características mais importantes são a espessura e integridade da 

casca e da cutícula externa (BRADLEY & KING, 1991). De acordo com 

ELGUERA (1999), ovos de boa qualidade e incubáveis são aqueles que 

apresentam boa aparência, forma ovoide, boa textura da casca, bom tamanho e 

limpo, sendo assim geralmente rendem uma alta eclodibilidade. É possível afirmar 

que após a postura, a qualidade dos ovos pode ser mantida ou reduzida, nunca 

melhorada. 

 

 

3 A idade da matriz e o desenvolvimento embrionário 

 

A idade da matriz é considerada como um dos fatores que influencia 

diretamente o tamanho do ovo e de seus constituintes internos e ainda 

características da casca, peso do ovo, qualidade do pintainho neonato e também 

o tempo de incubação dos ovos. As diferenças relacionadas à idade da matriz 

podem explicar porque pintainhos provenientes de matrizes jovens têm 

mortalidade aumentada e desempenho reduzido (VIERIA & MORAN JR., 1998). 

De acordo com ZAKARIA et al. (1983) com o aumento da idade das 

matrizes de frangos de corte ocorre uma redução na taxa de postura e um 

aumento do tamanho dos ovos. Os autores explicam que a mesma quantidade de 

lipoproteínas proveniente da síntese hepática para a formação do aporte 

nutricional do embrião é depositada em um número cada vez menor de folículos, 

e consequentemente, esses atingem peso e tamanho mais elevados.  

As matrizes jovens no início da postura, com cerca de 20 a 30 

semanas, produzem ovos menores com baixo rendimento de incubação, pintos de 

pior qualidade e com menor peso à eclosão quando comparados com pintos 
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oriundos de ovos de matrizes mais velhas. Isso pode ser atribuído às menores 

concentrações de gema que é fundamental para o crescimento do embrião 

(SUAREZ et al., 1997). O aumento de porosidade permite maior condutância de 

vapor d’água (LA SCALA JR et al. 2000) no interior da máquina de incubar, 

entretanto os ovos de matrizes jovens possuem uma conformação da casca e do 

conteúdo interno que prejudicam a perda de água do ovo. Os ovos de matrizes 

jovens possuem casca mais espessa, com menor número de poros e ainda 

albúmen mais denso que dificulta a perda de umidade e troca de gases durante a 

incubação o que prejudica e retarda o desenvolvimento embrionário (BRAKE et al. 

1997). 

Os pintainhos menores são mais susceptíveis a desidratação, pois 

possuem maior superfície de contato em relação ao seu peso quando 

comparados aos pintos oriundos de ovos de reprodutoras mais velhas e essa 

desidratação é um dos fatores que faz com que o pintainho menor chegue ao 

campo com pior qualidade física (BRUZUAL et al. 2000). A desidratação tem sido 

relatada como uma das causas da alta mortalidade em pintinhos provindos de 

matrizes novas. De acordo com LEANDRO et al. (2000), a qualidade física dos 

pintainhos neonatos exerce influência sobre o desempenho da ave no campo, 

sendo que pintos melhor hidratados e com umbigo melhor cicatrizado 

possivelmente terão um melhor desempenho, destacando assim a avaliação da 

qualidade física dos pintos neonatos como um parâmetro que deve ser estudado. 

Para um bom desenvolvimento do embrião e a manutenção da 

integridade dos componentes internos da casca é necessária uma boa qualidade 

externa do ovo. Vários fatores influenciam a composição do ovo e a qualidade da 

casca como, por exemplo, a linhagem, a idade da ave, a temperatura ambiente, 

presença de fatores estressantes ou de agentes infecciosos e a disponibilidade e 

oferta de alimento para a ave reprodutora (NASCIMENTO & SALLE, 2003). Existe 

associação entre a resistência da casca e o sucesso da incubação. Entre os 

vários fatores que afetam a qualidade da casca do ovo, podem-se ressaltar a 

fonte e os níveis de cálcio provenientes da ração, pois a casca do ovo é 

constituída na sua quase totalidade por carbonato de cálcio (ITO, 1998). 

Aves mais velhas, assim como aquelas que produzem casca de má 

qualidade, possuem menos atividade da enzima anidrase-carbônica, o que levaria 

a uma menor calcificação na casca do ovo (MATEOS, 1991). Assim, a qualidade 
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da casca do ovo é reduzida com a idade da matriz pelo incremento no tamanho 

dos ovos e pela maior porosidade da casca (SILVA, 2007).   

A medida que as matrizes envelhecem passa a ocorrer maior intervalo 

entre as ovulações, dessa forma, a produção de ovos sofre um declínio. No ciclo 

ovulatório das aves existe um recrutamento de um grupo de folículos que sofrem 

maturação em sequência. Esta sequência consiste em um número de dias em 

que ocorre a oviposição a cada 24 ou 26 horas, seguido por período de pausa. No 

caso das reprodutoras mais velhas, a maturação dos folículos pré-ovulatórios se 

torna mais lenta principalmente devido ao maior tamanho que o folículo passa a 

alcançar, ocorre também o aumento da gema, assim, ovos produzidos por 

matrizes mais velhas apresentam gemas maiores, e menores quantidades de 

albúmen em relação ao peso total quando comparados com ovos de aves jovens 

(NORTH, 1984; FRENCH & TULLET, 1991; VIEIRA, 2001; SESTI, 2003; RUTZ et 

al., 2005). Ainda, STRINGHINI et al. (2011) afirmam que as aves mais velhas 

produzem ovos com maior peso e com maior conteúdo de gema, mas com 

reduzida espessura de casca. Dessa forma, ovos de matrizes mais velhas são 

menos resistentes e apresentam maior probabilidade de apresentarem defeitos 

que prejudicam os parâmetros de qualidade da casca e maiores probabilidades 

de contaminação microbiológica devido à menor espessura da casca. 

 Estudando ovos de matrizes pesadas da linhagem ROSS com 

diferentes idades (32 e 41 semanas de idade), JOSEPH & MORAN JR (2005) 

encontraram que o lote de aves mais velhas produziu ovos mais pesados, com 

maior porcentagem de gema e menor porcentagem de albúmen quando 

comparados aos ovos das matrizes mais jovens. A redução na eclodibilidade em 

ovos mais pesados pode ocorrer devido a dificuldade em perder calor no terço 

final da incubação. O aumento do conteúdo do ovo não é acompanhado do 

aumento proporcional da condutância térmica, atrapalhando a perda de calor 

metabólico do embrião (ROCHA et al., 2007). 

De acordo com CARVALHO (2007), o avanço na idade das aves 

resulta em maior perda dos gases do interior dos ovos para o meio externo, o que 

justifica uma maior perda de peso desses ovos quando comparados aos ovos de 

aves mais jovens. Aves mais velhas produzem ovos com casca mais delgadas e 

maior número de poros, o que favorece as trocas gasosas entre o ovo e o 

ambiente, dessa forma a máquina de incubação necessita ser regulada com 
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umidade mais alta para evitar a desidratação excessiva dos ovos (WILSON, 1991; 

ROSA et al. 2002). A desidratação do ovo é um fator importante no processo de 

incubação, pois afeta diretamente o peso e a qualidade do pinto ao nascer (TONA 

et al., 2001). 

Estudando ovos de reprodutoras de frangos de corte de diferentes 

idades, SUAREZ et al. (1997) encontraram diferenças significativas para o peso 

do ovo, percentual de gema e albúmen. Foi observado que o peso do ovo 

aumentou de 57,7 g para 69,6 g, o percentual de gema aumentou de 27,2% para 

32,7% e o percentual de albúmen diminuiu de 60,1% para 55,9% em ovos de 

matrizes com 29 e 52 semanas, respectivamente. O percentual de casca foi 

semelhante entre as idades, sendo 10% para ambos. As diferenças de peso do 

ovo, percentual de gema e albúmen também foram constatadas por VIEIRA & 

MORAN JR. (1998), que avaliaram ovos de matrizes com 27 e 62 semanas. 

Porém nesse estudo, os ovos de matrizes mais novas apresentaram menor 

proporção de casca em relação ao peso do ovo.  

O peso do ovo e o percentual de gema tendem a aumentar 

significativamente com o avanço da idade das aves. De acordo com ULMER-

FRANCO et al. (2010), os ovos de matrizes novas (29 semanas de idade) têm 

menores proporções de gema e maiores proporções de albúmen em relação ao 

peso do ovo, quando comparados aos ovos de matrizes velhas (59 semanas de 

idade). 

BUHR (1995) avaliou a perda de peso dos ovos de matrizes leves com 

idades de 34 e 49 semanas no período de um a 18 dias de incubação e concluiu 

que os ovos das reprodutoras com 49 semanas perderam mais peso quando 

comparadas às matrizes de idade mais nova. SANTOS et al. (2005), estudando 

este mesmo parâmetro em matrizes leves e pesadas com 30, 45 e 60 semanas 

de idade, verificaram que a perda de umidade dos ovos aumenta 

significativamente com o aumento da idade das matrizes, devido principalmente 

ao aumento da condutância da casca com a progressão da idade das aves. 

Segundo MCLOUGHLIN & GOUS (2000), ovos produzidos por matrizes velhas 

são maiores, frequentemente têm a casca mais fina e maior área de poros. 

Estudando o desenvolvimento de embriões oriundos de ovos de 

matrizes de diferentes idades LOURENS et al. (2006) encontraram que embriões 

oriundos de ovos maiores são de tamanho maior e desenvolvem-se mais 
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rapidamente devido a um maior aporte nutricional do embrião. Os autores ainda 

afirmam que existe uma maior disponibilidade de oxigênio no interior do ovo 

dessas aves mais velhas, que atua diretamente sobre o vitelo aumentando a 

metabolização dos ácidos graxos presentes na gema. Assim as aves que utilizam 

melhor o resíduo vitelino apresentam maior peso ao nascimento e melhor 

desempenho no campo.  

HAMIDU et al. (2007) encontraram que o metabolismo de embriões 

oriundos de reprodutoras novas é mais lento, pois recebem menor aporte de 

oxigênio devido a apresentarem cascas mais espessas. O oxigênio é o 

combustível para a realização da beta-oxidação dos ácidos graxos presentes na 

gema e por isso condiciona a taxa metabólica e, portanto, a taxa de produção de 

calor. Em estudo com matrizes de diferentes idades (29, 34, 40, 45, 55 e 59 

semanas de idade) os autores verificaram que a produção de calor durante todo o 

período de incubação foi maior nos embriões das aves mais velhas (45, 55 e 59 

semanas de idade) quando comparadas aos de matrizes mais jovens. Os 

embriões oriundos de ovos de matrizes mais velhas (maiores), que possuem 

casca mais fina e permitem maior condutância, consomem mais oxigênio, liberam 

mais gás carbônico e em consequência desse metabolismo geram mais calor 

metabólico. 

De acordo com ALMEIDA et al. (2006), ovos provenientes de fêmeas 

reprodutoras de idades diferentes necessitam do mesmo tempo de incubação e 

de permanência no nascedouro, mas não da mesma temperatura porque 

embriões oriundos de matrizes mais velhas tendem a gerar mais calor que 

embriões produzidos por matrizes jovens durante o período de incubação. Da 

mesma forma, à medida que o embrião se desenvolve sua temperatura 

metabólica aumenta e, deste modo, é necessário diminuir a temperatura fornecida 

pela incubadora. A elevada temperatura pode comprometer a taxa de eclosão e 

prejudicar os sistemas digestório e imunológico dos pintainhos neonatos (VALLE, 

2008). Assim, pode-se observar como uma vantagem a possibilidade de controle 

mais eficaz da temperatura da máquina de incubação de estágio único, pois, 

proporcionam a incubação de ovos provenientes de uma mesma idade de matriz, 

sendo possível conseguir maior eclodibilidade e melhor qualidade do pinto de um 

dia (CAMPOS, 2000).  
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De acordo com DIAS et al. (2011) a incubação é inteiramente um 

processo de transferência de calor, onde seu resultado é dependente da relação 

de diferenças entre a temperatura do embrião e a do ar na incubadora, dessa 

forma a queda na capacidade de perda de calor pelo ovo, gera um grande 

impacto no resultado final, devendo esse calor ser removido para manter a 

temperatura ideal do embrião. Dessa forma, é necessário que a máquina de 

incubação auxilie os embriões para que a perda de calor aconteça de maneira 

exitosa. 

Apesar das evidentes diferenças entre ovos de matrizes jovens e 

velhas, de acordo com ROCHA et al. (2007) os incubatórios industriais adotam o 

sistema de classificação dos ovos em decorrência do peso, desconsiderando a 

idade da matriz. Tal manejo de incubação visa atender a demanda por pintos de 

um dia mais pesados e garantir a uniformidade inicial dos lotes.  

 

 

4 Incubação artificial em máquinas de estágio único e múltiplo  

 

As máquinas de incubação artificial devem proporcionar controle de 

temperatura, umidade relativa e fluxo constante de O2 e CO2. Desvios desses 

fatores em relação aos respectivos valores ótimos para a espécie ou linhagem e a 

duração dos mesmos podem inviabilizar o desenvolvimento embrionário, 

resultando em um aumento da mortalidade dos embriões e consequentemente a 

diminuição da eclodibilidade (PIAIA, 2005). 

O padrão de incubação adotado pelas indústrias avícolas era a 

utilização de máquinas de estágio múltiplo que recebem duas ou três cargas de 

ovos por semana. Dessa forma, ovos de origens distintas e embriões em 

diferentes estágios de desenvolvimento são mantidos dentro de uma única 

máquina (MORO, 2007). No sistema de incubação em máquina de estágio 

múltiplo as cargas com embriões em desenvolvimento mais avançado cedem 

calor aos embriões mais jovens, proporcionando um equilíbrio térmico dentro da 

máquina, porém pode ocorrer um aumento exagerado da temperatura no interior 

da máquina de incubação que pode desencadear mortalidade embrionária 

(GONZALES, 2008). De acordo com BOERJAN (2011), a incubação moderna 

está migrando do conceito de estágio múltiplo para estágio único.  
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Os ovos das linhagens atuais que detêm um alto rendimento e 

metabolismo conseguem atingir maior potencial quando incubados em máquinas 

de estágio único (BOREJAN, 2004). Ainda, de acordo com CALIL (2007), os 

equipamentos de incubação em estágio único são capazes de melhorar os 

resultados dos incubatórios, pois conseguem atender de forma mais eficiente as 

necessidades fisiológicas do embrião moderno. 

Por outro lado, na incubação em estágio único a máquina é carregada 

completamente a cada ciclo. Dessa forma todos os embriões contidos em uma 

máquina, num determinado momento, estão no mesmo estágio de 

desenvolvimento embriológico Com todos os embriões em um mesmo estágio de 

desenvolvimento, é possível ajustar os parâmetros de incubação – temperatura, 

umidade e ventilação – em função do desenvolvimento dos embriões.  

O sistema de incubação em estágio único possui um programa que 

permite alterações na temperatura, ventilação e umidade, a fim de produzir a mais 

alta eclodibilidade e qualidade dos pintos. À medida que prossegue a incubação, 

ao invés de se manter uma temperatura única dentro da máquina de incubação, é 

possível efetuar reajustes pra atendimento das reais necessidades térmicas do 

embrião, medida através da temperatura da casca (MOLENAAR et al., 2010).  

De acordo com CALIL (2009), as necessidades fisiológicas do embrião 

variam em função do seu estágio de desenvolvimento sendo, portanto, a 

manutenção da temperatura de desenvolvimento embrionário o fator mais 

importante durante o processo de incubação. A temperatura embrionária é o que 

determina se haverá ou não homeostase e desenvolvimento embrionário e, 

consequentemente, determinará os resultados de incubação e influenciará 

positivamente no desempenho do frango de corte. O tamanho do embrião é 

determinante na produção de calor. Embriões oriundos de ovos de aves 

reprodutoras mais velhas são maiores e consequentemente produzem mais calor.  

BOERJAN (2004) relatou que máquinas de estágio único são mais 

indicadas para as atuais linhagens que detêm alto rendimento e metabolismo que 

produz mais calor. De acordo com CALIL (2007) os equipamentos de incubação 

em estágio único são capazes de melhorar os resultados zootécnicos dos 

incubatórios, pois conseguem atender de forma mais eficiente as necessidades 

fisiológicas do embrião moderno. 
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Para se desenvolver adequadamente o embrião possui um estoque 

finito de reserva energética e precisa utilizar de maneira adequada todos os 

nutrientes que estão a sua disposição para realizar o seu desenvolvimento 

embrionário (SUNNY & BEQUETE, 2010). Portanto, o ambiente de incubação 

oferecido pela máquina incubadora deve oferecer condições favoráveis para o 

melhor aproveitamento dos recursos fornecidos pelo ovo e ovos oriundos de 

matrizes pesadas de diferentes idades necessitam de condições de incubação 

específicas. De acordo com CAMPOS (2000), uma vantagem da máquina de 

incubação em estágio único seria a possibilidade de controle mais eficaz da 

temperatura e ainda seria possível conseguir maior eclodibilidade e qualidade do 

pinto de um dia com uma regulação própria para cada lote de ovos provenientes 

de matrizes com idades diferentes.  

A utilização da máquina de estágio único pode ainda solucionar um dos 

problemas encontrados nos incubatórios industriais que tem sido o ajuste da 

janela de nascimento das aves, uma janela adequada proporciona pintos de corte 

com melhor qualidade física. De acordo com CALIL (2010) a janela de nascimento 

é o intervalo de nascimento entre os primeiros e os últimos pintos nascidos. Uma 

janela de nascimento muito ampla tem sido relatada como um dos problemas 

mais críticos nos incubatórios, pois tem consequencias reconhecidamente 

deletérias não só para a qualidade do pinto de um dia, quanto para a vida do 

frango de corte como um todo. HODGETTS (2006) confirma que existe uma 

ampla janela de nascimento nos incubatórios comerciais, sendo que os grandes 

incubatórios apresentam janelas de intervalo superior a 24 horas, o que acarreta 

problemas de desidratação devido aos indivíduos nascidos no início da janela e 

problemas de má cicatrização umbilical devido aos indivíduos nascidos no final da 

janela. 

O controle da janela de nascimento pode promover a melhoria de 

qualidade dos pintos neonatos no processo de incubação, que reflete diretamente 

no desempenho zootécnico do lote de frangos de corte (CALIL, 2010). Uma janela 

de incubação deve ser de no máximo 24 horas, onde deve ocorrer uma 

distribuição de nascimentos concentrada em torno do pico de nascimento.  

Por outro lado, de acordo com CALIL (2010) o intervalo de nascimento 

entre os primeiros e os últimos pintos pode fornecer uma impressão falsa de boa 

janela de nascimento. Por isso é importante analisar a janela associada com um 
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gráfico em que as aves nascidas são mostradas em função do horário de 

nascimento. Além do intervalo de nascimentos também é importante observar o 

pico de nascimento. Sendo portanto a melhor janela aquela que apresente base é 

a mais estreita (menor intervalo entre primeiros e últimos) e o pico é o mais alto 

(maior concentração de nascimento e maior simetria). 

TWEED (2008) afirma que o estudo da janela de nascimento é de 

grande importância, pois pode predizer se a qualidade dos pintos será afetada. 

Vários trabalhos técnicos, científicos ou de campo demonstram a importância da 

janela de nascimento para a qualidade física do pinto neonato. A janela influencia 

diretamente a hidratação, cicatrização do umbigo e mortalidade nas primeiras 

semanas.  

Alguns dos fatores envolvidos para adequação da janela de 

nascimento incluem parâmetros trabalhados durante a própria incubação, como 

temperatura, umidade, ventilação, tempo e pré-aquecimento dos ovos, como 

também aqueles relacionados a característica dos ovos férteis, principalmente 

quanto a condutância da casca, fator diretamente influenciado pela idade da 

matriz (GIGLI et al., 2009). Os efeitos de uma janela de nascimento ampla não 

são sentidos somente no incubatório diretamente sobre os parâmetros de 

incubação, mas também pelo reduzido desempenho zootécnico da ave no campo. 

PADRÓN  et al. (2009) afirmaram que indivíduos que nascem no início ou no final 

do processo (com 470 e 510 horas) apresentam menor potencial de crescimento  

durante a primeira semana do que aqueles que nascem no intervalo intermediário 

do período total de nascimento. 

 

 

5 Condutância da casca do ovo 

 

A capacidade de trocas gasosas que acontecem no ovo através dos 

poros que estão presentes na casca do ovo é chamada condutância. No período 

de desenvolvimento embrionário que se estende até o décimo oitavo dia de 

incubação, a respiração do embrião ocorre por difusão dos gases através dos 

poros na casca do ovo provocada pela diferença de concentração entre o interior 

e exterior dos ovos, capturando O2 e liberando CO2 e água metabólica. A região 

entre a câmara de ar e a membrana da casca está normalmente saturada de 
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vapor de água o que faz com que a taxa de troca gasosa dependa da condutância 

da casca e da umidade da incubadora (BAMELIS et al. 2008).  

 

 

5.1 O ovo e água 

 

O peso do ovo é representado aproximadamente por 70% de água. Se 

descontado o peso da casca, esse valor é maior chegando a 78%. Cerca de 85 a 

95% desse peso de água é contido no albúmen, caracterizando uma distribuição 

de água no ovo não uniforme (GONZALES & MELLO, 2012). 

O albúmen é considerado o principal local de armazenamento de água, 

seguida de proteínas, enquanto os lipídios e os minerais estão incluídos em 

frações mínimas (SOTHERLAND & RAHN, 1987). A utilização do albúmen 

permite o provimento de água e eletrólitos para o desenvolvimento embrionário 

através da formação do fluido sub embrionário. A formação desse fluido ocorre 

porque o volume de água do albúmen é reduzido rapidamente, embora sua 

pressão osmótica diminua. Essa queda de pressão, apesar da evaporação 

contínua de água do albúmen, ocorre pela ação de bombeamento iônico dentro 

do espaço de formação do blastoderma, localizado na superfície da gema. A água 

então é retraída neste espaço, formando o compartimento denominado fluido sub 

embrionário. Este fluido pode ser considerado como um local de estoque 

temporário de água e eletrólitos, de onde são conduzidos através dos vasos 

sanguíneos a outros sítios. Ao mesmo tempo, o fluido sub embrionário contribui 

para a dispersão dos nutrientes condensados da gema, aumentando a sua 

disponibilidade para a membrana do saco vitelino (SCHLESINGER, 1958; 

WHITTMAN & KALTER, 1988; AR, 1991; GONZALES & MELLO, 2012). 

Além do albúmen, outros compartimentos do ovo que possuem água 

são: gema, líquido sub embrionário e âmnio. O embrião recebe água através do 

saco vitelino e do âmnio e, por sua vez, compartilha o movimento da água com 

alantoides. O movimento da água entre os compartimentos do ovo não é um 

processo simples, sendo conduzida através das membranas celulares por 

movimentos ativos ou passivos de eletrólitos A gema recebe a água do albúmen 

nas primeiras horas pós-postura e no início da incubação, tornando-se mais fluida 

o que a torna menos densa que o albúmen, mantendo assim o blastoderma mais 
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próximo da casca. Também, por uma ação de bombeamento iônico, a água do 

albúmen é levada para abaixo do blastoderma, formando o fluido extra 

embrionário. Desse compartimento, a água é distribuída para a gema, e daí para 

os vasos sanguíneos, quando formados, através dos quais chega ao embrião. Na 

metade do período de incubação, quando todas as membranas extra 

embrionárias alcançaram seu tamanho e posição adequados, a porção do ovo 

que contém mais água é o saco da gema, 23% do total, seguida do albúmen. No 

final do período de incubação, quase toda a água do ovo está no embrião 

(sangue, fluido intra e extracelulares e cavidades extracelulares) (GONZALES & 

MELLO, 2012).  

Em relação à perda de água do ovo, a maior fração é perdida através 

de difusão por meio dos poros da casca para o ambiente. A perda de água do 

conteúdo do ovo (gema e principalmente albúmen) também ocorre por outras 

vias: uma parte é retida pelo embrião e pelo saco vitelino e outra porção é 

mantida nos resíduos do ovo eclodido, principalmente nas membranas da casca 

(RAHN & AR, 1974; SOTHERLAND & RAHN, 1987; AR, 1991). 

Durante o desenvolvimento embrionário o embrião forma a chamada 

água metabólica que precisa ser eliminada do interior do ovo. Essa eliminação 

acontece por meio dos poros da casca e depende, portanto da condutância da 

casca do ovo. De acordo com BAMELIS et al. (2008), geralmente a região entre a 

câmara de ar e a membrana da casca está saturada de vapor de água, o que faz 

com que a taxa de troca gasosa dependa da condutância da casca e da umidade 

da incubadora. 

 

 

5.2 Técnicas empregadas para mensurar a condutância da casca de ovos 

 

Os fatores mais críticos para a produção de pintainhos estão 

relacionados com a forma e a integridade da estrutura da casca, pois refletem a 

resistência e a espessura da casca, que alteram diretamente a condutância da 

casca do ovo. Quando a condutância é alterada de maneira errônea influencia 

negativamente o desenvolvimento embrionário e, portanto, a produtividade do 

incubatório, como demonstrado por DE LOS SANTOS et al. (2007). Os autores 
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concluíram que ovos com defeito na casca apresentaram piores resultados de 

eclodibilidade, mortalidade embrionária e contaminação. 

Do ponto de vista físico a condutância da casca do ovo representa o 

potencial de difusão de gases através dos seus poros. A equação matemática que 

descreve esse potencial é baseada na lei de difusibilidade de Fick, válida também 

para calcular a condutância de O2 e CO2, como sugerido por VLECK (1991): 

 

MH20 = GPH20 (PovoH2O –PaH2O)  

 

Onde: 

M H20 = taxa de perda de água em mg/d; 

G H20 = condutância da casca ao vapor d’água em mg H20/d/Torr; 

PovoH2O (pressão de vapor de água no interior do ovo)  

PaH2O (pressão de vapor de água no ambiente de incubação)  = pressão 

do vapor d’água. 

 

A condutância da casca do ovo de diversas espécies foi estimada por 

AR et al. (1974) por meio da perda de peso diária dos ovos. Os autores 

desenvolveram uma técnica que consiste na perda de peso diária dos ovos 

íntegros, segundo a qual os ovos são identificados e colocados em um 

dessecador com umidade próxima a zero e uma vez por dia os ovos são pesados 

para poder estimar a condutância da casca, adotando-se a fórmula descrita 

acima. 

A partir dessa primeira mensuração de valores de condutância, essa 

propriedade da casca do ovo passou foi estudada com maior ênfase, 

desenvolvendo-se novas técnicas com a finalidade de elucidar quais eram os 

fatores que interferiam diretamente nesse parâmetro de incubação e utilizar esse 

conhecimento a favor da produção de pintos dentro de um incubatório comercial.  

Em experimento para avaliar a taxa de condutância da casca de ovos, 

LA SCALA JR et al. (2003) observaram que esse valor pode ser calculado por 

meio da diferença entre o peso de um ovo colocado em um dessecador com 

temperatura constante durante vinte dias seguidos. Essa técnica, entretanto, 

envolve muita manipulação dos ovos com riscos de danificar a casca e invalidar 

os resultados obtidos. Ainda, a técnica não traz outras informações além da 



20 
 

 

condutância total da casca do ovo, e também não é possível determinar relações 

entre a condutância e outros parâmetros de incubação, uma vez que o ovo que 

passa por esse processo fica inválido para ser incubado. 

Outro procedimento para avaliar a condutância foi desenvolvida por 

O’DEA et al. (2004). Os autores avaliaram ovos provenientes de diferentes idades 

de matrizes padronizados de acordo com seu peso, em seguida colocados 

diretamente em um dessecador (medindo 30 x 30 x 26 cm) e aí mantidos por 

nove dias. A avaliação foi iniciada no segundo dia, desprezando-se os dados do 

primeiro e segundo dia. Diariamente um ovo foi retirado do dessecador e pesado, 

estimando-se a perda de umidade por diferença de peso. Os valores de 

condutância foram medidos pela razão entre a taxa de perda de água diária e a 

pressão de vapor saturado (mg de H2O/mmHg). Assim como na técnica anterior, 

trabalhou-se com ovos íntegros, mantendo-os por um longo período em ambiente 

seco. 

Outra técnica para estimar a condutância da casca do ovo foi descrita 

por BAMELIS et al. (2008), os autores utilizaram o ovo íntegro antes de incubar. 

Houve associação de duas técnicas, ressonância acústica e transmissão de luz, 

obtendo-se resultados que possibilitariam classificar os ovos de acordo com a sua 

condutância formando lotes homogêneos para a incubação.  

GONZALES et al. (2009) mencionaram que na prática do incubatório a 

condutância pode ser avaliada indiretamente por meio da percentagem de perda 

de peso do ovo entre o dia zero e o décimo oitavo ou décimo nono de incubação, 

durante a transferência dos ovos da incubadora para o nascedouro. O ovo perde 

peso durante a incubação, e dessa forma, presume-se que essa perda 

corresponda à quantidade de água perdida na forma de vapor durante a 

incubação. Perdas de peso entre 10 e 14% em relação ao peso inicial do ovo 

indicaram uma adequada troca gasosa e, por consequência, geram pintos de 

corte de melhor qualidade física. Embora prático, com custo praticamente zero, 

essa estimativa apenas auxilia no controle da manutenção de temperatura e 

umidade do ambiente de incubar. Mas, em estudos científicos fornece valores que 

é uma somatória das influências do programa de temperatura, umidade e 

ventilação adotado para a incubação, além da condutância da casca do ovo.  

Uma técnica desenvolvida por PORTUGAL et al. (2010) não utiliza 

ovos íntegros para estimar a condutância da casca do ovo, os autores fazem uso 
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de fragmentos de diferentes locais da casca fixados em microtubos de 0,25 mL 

completados com água destilada (200 µL) e em seguida colocados em um 

dessecador a 25ºC e pesados três vezes ao dia para a obtenção de um valor da 

condutância ao vapor de água da casca. Essa técnica teria muitas vantagens do 

ponto de vista científico no estudo da condutância da casca dos ovos: não tem 

custo elevado; usa um equipamento de ampla utilização em laboratórios de 

bromatologia, não utiliza ovos íntegros, avalia a condutância da casca de ovos já 

eclodidos, pode determinar a condutância em uma região específica da casca do 

ovo e pode fornecer resultados capazes de serem diretamente correlacionados 

com os parâmetros de incubação de cada ovo analisado.  

Com relação a todas as técnicas descritas podem ser levantadas 

algumas questões: 1) Definir se a condutância é um fator que merece de fato ser 

levada em consideração na seleção dos ovos para incubar; 2) Definir qual é o 

intervalo dos valores de condutância que pode ser adotado para montar lotes de 

ovos compatíveis com o tamanho da máquina de estágio único utilizada no 

incubatório; 3) Verificar se a utilização de lotes classificados de acordo com a 

condutância poderia dar a possibilidade de ganhos nas taxas de eclosão e na 

qualidade dos neonatos.  
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CAPÍTULO 2. ECLODIBILIDADE E DISTRIBUIÇÃO DE NASCIMENTO DE 

PINTAINHOS ORIUNDOS DE MATRIZES DE TRÊS DIFERENTES IDADES E 

INCUBADOS EM MÁQUINAS DE ESTÁGIO ÚNICO E MÚLTIPLO 

 
RESUMO 

 
Foi conduzido um ensaio de incubação dividido em dois experimentos sendo que 

no experimento I o delineamento foi em blocos casualizados e no experimento II o 

delineamento foi inteiramente casualizado, ambos em esquema fatorial 2 x 3 - 2 

tipos de máquina de incubar (estágio múltiplo - EM e único - EU) vs 3 idades de 

matrizes pesadas em semanas (29 s, 35 s e 59 s). As variáveis foram submetidas 

à análise de variância e as médias quantitativas e qualitativas comparadas pelo 

teste de Tukey (5%) e Kruskal-Wallis (5%) respectivamente, ainda os dados de 

embriodiagnóstico foram submetidos ao exato de Fisher (5%). O objetivo foi 

avaliar os parâmetros de eclosão, a janela de nascimento, o embriodiagnóstico e 

a qualidade física dos pintos neonatos. Não houve interação entre nenhum 

desses fatores analisados (P>0,05), verificando-se, entretanto, diferenças 

(P<0,05) dentro de cada fator para alguns dos resultados. A máquina de incubar 

não influenciou a eclosão dos ovos (P>0,05). Matrizes com idade mais avançada 

(59s) tiveram maiores (P<0,05) taxas de infertilidade (6,84%) e menores taxas de 

eclosão (88,26%) em relação a 29s (1,46% e 92,32%, respectivamente) e 35s 

(2,93% e 92,96%, respectivamente). A mortalidade embrionária inicial (0 – 4 d) foi 

maior (5,47%) nos ovos de matrizes de 59 s, enquanto que a mortalidade 

embrionária final (18 a 21 d) foi menor nas mais jovens, com 29 s (1,46%) e 35s 

(0,36%). Em relação ao fator máquina, a janela de eclosão foi menor (P<0,05) 

para os ovos incubados em EU. O peso dos ovos incubados seguiu o padrão 

etário, isto é quanto mais velha a ave maior o peso do ovo (59,20 g, 59,92 g e 

69,80 g, para 29 s, 35s e 59s, respectivamente), influenciando os pesos dos 

neonatos (44,19 g, 43,88 g e 50,97 g, para matrizes com 29s, 35s e 59s de idade, 

respectivamente), significativamente mais pesados (P<0,05) para os lotes de 59s. 

Os pintos oriundos de máquinas EU tiveram maiores peso ao nascimento (47,27 g 

vs 45,61 g), peso na expedição (45,53 g vs 43, 53g) e peso líquido (39,87 g vs 

37,72 g) (P<0,05). O escore de qualidade física e o comprimento dos pintos foram 

influenciados pela idade e pelo tipo de máquina (P<0,05), apresentando os pintos 

oriundos de ovos incubados em EU maior escore de qualidade (95,47 vs 91,06) e 

comprimento corporal (18,22 cm vs 17,61 cm) quando comparados aos de EM. 

Foi possível concluir que ambas as máquinas de incubação oferecem condições 

para o desenvolvimento embrionário sem afetar a taxa de eclosão, entretanto a 

qualidade física dos pintos neonatos foi melhor nos pintainhos oriundos da 

máquina de estágio único. 

 

Palavras-chave: embrião, incubação, janela de nascimento, qualidade física  
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ABSTRACT 

  

An incubation trial was conducted in two experiments, the experiment I was 

designed in randomized blocks and experiment II was entirely randomized, both 

under factorial scheme of 2x3- 2 types of incubation machine (multi-stage – EM or 

single-stage – EU) vs 3 broiler breeders ages in weeks (29 w,35 w and 59 w). The 

variables were submitted to analyses of variance and the quantitative and 

qualitative means compared with Tukey (5%) and Kruskall-Wallis (5%) tests, 

respectively, and the embryodianosis datas were submitted to Fisher’s test (5%). 

The main object was to evaluate the eclosion parameters, hatch window, 

embryodiagnosis and physical quality of newborn chicks. There were no 

interaction between the evaluated parameters (P>0,05), however, differences 

(P<0,05) inside every factor were observed in the results. The incubation machine 

did not influenced in the egg hatching (P>0,05). Breeders with advanced age 

(59w) had higher infertility rate (6,84%) and lower hatching  rates (88,26%) when 

compared to 29 w (1,46% e 92,32%, respectively) and 35s (2,93% and 92,96%, 

respectively). The initial embryonic mortality (0-4 d) was higher (5,47%) in the 59w 

breeders eggs, while the final embryonic mortality  (19 d and 21d) was lower in the 

youngest, with 29 w (1,46%) and 35 w (0,36%). In relation to the machine factor, 

the hatch window was lower (P<0,05) to the eggs incubated in EU. The weight of 

the eggs incubated followed the age pattern, where the older the breeder the 

highest the egg weight (59,20 g, 59,92 g and 69,80 g, to 29 w, 35 w e 59 w, 

respectively), influencing the newborn weight (44,19 g, 43,88 g and 50,97 g, to 

breeders with ages of 29 w, 35 w e 59 w, respectively), significantly heavier 

(P>0,05) on the 59w flocks. The chicks from EU machines had higher weight at 

birth (47,27 g vs 45,61 g), weight in the expedition (45,53 g vs 43, 53 g) and 

weight of chick less weight of yolk sac (39,87 g vs 37,72 g) (P<0,05). The score of 

physical quality and chick length were influenced by the age and type of machine 

(P<0,05), having the eggs incubated in EU presenting higher scores of physical 

quality (95,47 vs 91,06)  and chick length (18,22 cm vs 17,61 cm) when compared 

to EM. It was possible to conclude that both incubation machines offer conditions 

to embryonic development without affecting the hatching rate, however the 

physical quality of newborn chicks was higher in the ones from sigle-stage 

machine.  

 

 

Keywords: embryo, incubation, hatch window, physical quality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O incubatório tem como principal meta a transformação biológica de 

ovos férteis em pintos de um dia. A produtividade do incubatório é avaliada em 

função do volume de pintos produzidos, do período entre a entrada do ovo e 

expedição do pinto (tempo de produção) e da qualidade física dos neonatos. Para 

obter bons resultados é preciso, entre outros fatores, minimizar a incidência de 

mortalidades, anormalidades embrionárias e a contaminação microbiológica na 

produção. De acordo com TONA et al. (2003), dentro da cadeia de produção de 

frangos de corte, a tecnologia de incubação não foi desenvolvida no mesmo ritmo 

acelerado como: nutrição, sanidade, genética, manejo e ambiência.  

Entretanto, a incubação é reconhecida dentro da cadeia avícola como 

estágio essencial na produção de frangos de corte. De acordo com BRAMWELL 

(2002), o rendimento de incubação tem aumentado em função principalmente de 

controle dos fatores relacionados às perdas que ocorrem na produção, 

destacando a fertilidade, as condições de incubação (máquinas de incubar), o 

manejo no incubatório e a qualidade da casca do ovo. 

Além do alto rendimento da incubação, os técnicos procuram obter 

uniformidade dos pintos neonatos e maior viabilidade dos pintos durante a fase 

inicial de criação. Lotes de pintainhos de um dia de idade com diferenças em peso 

e altura tornam o manejo no campo difícil, já que a não uniformidade é agravada 

durante o crescimento e resultará em menor peso final, pior conversão alimentar e 

maior taxa de mortalidade e também problemas durante o abate do frango e do 

processamento. A uniformidade de lote é também dependente da duração da 

janela de nascimento, pois quando esse tempo se alonga os pintos são privados 

de alimentação por um longo período antes de ter acesso a ração e água.  

Em incubatórios comerciais, a janela de nascimento ocorre em 

períodos de 24 a 48 horas. As aves nascidas permanecem no nascedouro até 

que a maioria dos ovos tenha eclodido, variando entre 504 a 510 horas de 

incubação, aumentando o período de jejum alimentar e hídrico. A privação de 

alimento após eclosão causa diminuição do ganho de peso, da ativação do 

sistema imunológico, menor expressão de enzimas digestivas e menor 

desenvolvimento de órgãos (WILLEMSEN et al., 2009).   
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Por outro lado, a qualidade do pintainho é dependente, dentre outros 

fatores, da idade da fêmea reprodutora. De acordo com VIERIA & MORAN JR. 

(1998), a idade da matriz influencia diretamente o tamanho do ovo e de seus 

constituintes internos e ainda características da casca, peso do ovo, peso do pinto 

assim como qualidade do pintainho neonato e também o período de incubação. 

A qualidade do pinto está diretamente relacionada com o desempenho 

dos frangos de corte durante o período de criação, sendo que existe uma alta 

correlação principalmente na fase inicial de crescimento (TRALDI et al., 2004). 

MOLENAAR et al. (2008) relataram que pintos de melhor qualidade, hidratados e 

com umbigo cicatrizado, apresentaram melhor desempenho e maior crescimento 

durante todo o período de criação. 

As indústrias responsáveis pela incubação de ovos de matrizes 

pesadas buscam constantemente maneiras para aumentar sua produtividade por 

meio do aumento da eclodibilidade e melhora da qualidade e uniformidade dos 

pintos de um dia. Uma possível solução para aprimorar esses resultados seria a 

mudança do sistema de incubação em estágio múltiplo para a incubação em 

estágio único (FRANCISCO et al., 2010). A utilização de máquinas de incubar de 

estágio único em substituição às máquinas de estágio múltiplo tem sido a 

tendência dos incubatórios para acompanhar o potencial das novas linhagens 

comerciais. Na máquina de estágio único, uma única carga de ovos é colocada 

para incubar e os embriões iniciam o seu desenvolvimento juntos, teoricamente 

padronizando a exigência de temperatura, umidade e ventilação com relação ao 

desenvolvimento embrionário.  

Os avanços genéticos nas principais linhagens comerciais de frangos 

de corte resultaram em mudanças no metabolismo embrionário, aumentando 

principalmente as taxas de calor metabólico no embrião. Em estudo realizado por 

BOERJAN (2006a), foi constatado que no 18º dia de incubação a produção de 

calor metabólico, baseada no consumo de oxigênio, foi aproximadamente 20% 

maior em uma linhagem moderna comparada a uma linhagem tradicional, 

comumente utilizada em décadas passadas. O aumento na produção de calor do 

embrião interfere diretamente nas condições ambientais da incubadora e, 

portanto, aumenta a importância da capacidade da máquina de incubar em 

disponibilizar condições ideais de temperatura, umidade relativa e concentração 

de O2 para o embrião durante o processo de incubação. Dessa forma, é viável 
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considerar que a utilização de máquinas de incubação que acompanham os 

avanços genéticos da avicultura proporcionam maior rendimento de eclosão, 

menor janela de nascimento e melhor qualidade física do pinto neonato.  

Objetivou-se verificar o efeito da idade da matriz pesada e do tipo de 

máquinas de incubar, estágio único ou múltiplo sobre os parâmetros de incubação 

e qualidade física dos pintainhos. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Localização  

 

Foi realizado um ensaio de incubação subdividido em dois 

experimentos. O ensaio foi executado no incubatório comercial São Salvador no 

município de Itaberaí – no estado de Goiás. Sendo o experimento I realizado com 

1.896 ovos para avaliar parâmetros de incubação e o experimento II outro com 

360 ovos para parâmetros de incubação e qualidade de pinto. 

 

 

2.2 Seleção e classificação dos ovos e manejo de incubação 

 

Foram utilizados nos dois experimentos ovos incubáveis de matrizes 

pesadas da Linhagem Cobb500® com três diferentes idades (29, 35 e 59 

semanas). A seleção visual dos ovos foi realizada de acordo com o protocolo do 

incubatório sendo selecionados para os dois experimentos 2.256 ovos. Os ovos 

incubáveis possuíam casca limpa e íntegra, forma elíptica, sendo descartados 

aqueles pontiagudos, com trincas, quebrados, sujos, sem casca ou arredondados.  

A seleção dos ovos para tamanho foi realizada visualmente pelos 

técnicos do incubatório, sendo pesados somente 600 ovos para obter-se o peso 

médio dos ovos incubados (200 para cada idade de matriz). A pesagem foi 

realizada utilizando uma balança de precisão de 0,01 g. Os ovos das matrizes de 

29 semanas de idade tinham peso de 59,16 g ± 1,25, os ovos das matrizes de 35 

semanas tinham 60,02 g ± 1,01, e os ovos das matrizes de 59 semanas tinham 

69,70g  ± 1,09. 
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Antes da incubação, os ovos incubados em máquina de estágio 

múltiplo foram transferidos para a sala de pré-aquecimento, localizado entre a 

sala de seleção dos ovos e as salas de incubação, onde permaneceram por seis 

horas. A temperatura foi mantida entre 26ºC (68,6ºF) e 27ºC (71,2ºF) e a umidade 

relativa (UR) entre 75 e 77%. No final do período de seis horas os carros 

contendo os ovos foram encaminhados para a incubadora de estágio múltiplo. Já, 

os ovos da máquina de estágio único tiveram o pré-aquecimento dentro da própria 

máquina de incubação, por um período de seis horas com aumento gradual na 

temperatura, o qual se iniciou com 26,5ºC (79,8ºF), chegando a 37,4ºC (98,9ºF), 

a partir desse momento iniciou-se a incubação. 

A incubadora de estágio múltiplo era CASP® CMg 125 HT, com 

capacidade para 124.416 ovos, sendo distribuídos em 36 carros de incubação, 

cada carro comportava 36 bandejas, totalizando 1.296 bandejas, sendo que cada 

bandeja comportava 96 ovos. Para a máquina de estágio único modelo CAPS® 

Ug 62 HT, com capacidade para 61.920 ovos, sendo distribuídos em 12 carros e 

cada carro com 60 bandejas, totalizando 2.160 bandejas, sendo que cada 

bandeja comportava 86 ovos.  No experimento I, na máquina de estágio múltiplo 

foram utilizados três carros com três bandejas cada (totalizando nove bandejas), 

na máquina de estágio único foram utilizados três carros com quatro bandejas 

cada. No experimento II foram utilizadas duas bandejas em um carro de 

incubação, para cada tipo de máquina. Os carros em ambos os tipos de máquinas 

foram completados com bandejas contendo ovos que não fizeram parte deste 

experimento. 

A máquina de estágio único possuía scanner para leitura de 

temperatura da casca do ovo, controle de perda de peso dos ovos por meio de 

bandeja com balança, desumidificador de ar e controle dos níveis de CO2. Em 

ambas as máquinas a temperatura inicial de incubação foi de 37,4ºC (98,9ºF) e 

umidade relativa de 58%, sendo que na máquina de estágio único, os ajustes de 

temperatura e umidade após o inicio da incubação eram automaticamente 

regulados a partir de informações do scanner de leitura da temperatura da casca 

do ovo. 
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Experimento I - Parâmetros de incubação de ovos oriundos de matrizes de 

diferentes idades incubados em máquinas de estágio múltiplo ou único 

 

Foram utilizados 1.896 ovos, sendo 546 ovos oriundos de reprodutoras 

com 29 semanas de idade, 546 ovos de reprodutoras com 35 semanas de idade e 

804 ovos de reprodutoras com 59 semanas de idade.  

Os tratamentos foram uma combinação de dois tipos de máquina de 

incubação (estágio único e múltiplo) e idade da matriz pesada (29, 35 e 59 

semanas), totalizando seis tratamentos. O delineamento utilizado foi o em blocos 

casualizados, sendo blocados os carros de incubação. A unidade experimental foi 

a bandeja de nascimento, totalizando quatro repetições para os ovos de matrizes 

de 59 semanas incubados em máquinas de estágio único; e três repetições para 

as demais idades incubados em máquinas de estágio único ou múltiplo. 

Após a seleção, os ovos foram distribuídos por idade nas bandejas de 

incubação em cada máquina, ou seja, cada máquina continha as três idades. Na 

máquina de estágio múltiplo foram incubados 864 ovos e na máquina de estágio 

único foram incubados 1.032 ovos. As bandejas do experimento foram 

distribuídas uniformemente no interior da máquina de incubação (Figura 2). 

 

 

FIGURA 1 – Disposição das bandejas nos carros de incubação, no interior das 

máquinas de estágio múltiplo ou único de acordo com as idades das 

matrizes pesadas 
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No 18o dia de incubação (432 horas), os carros foram retirados das 

incubadoras e transferidos para a sala de vacinação onde foi realizada a 

vacinação in ovo contra doença de Marek. Em seguida os ovos foram colocados 

em bandejas de eclosão uma única máquina de nascimento, totalizando 21 

bandejas (uma para cada bandeja de incubação). O nascedouro foi totalmente 

preenchido com bandejas de incubação que continham ovos que não faziam parte 

do experimento. As máquinas de nascedouro eram CASP® 108 HR, com 

capacidade para 19.264 ovos sendo reguladas para manter a temperatura de 

37,3ºC (68,26ºF) e 42% UR.  

No total de 504 horas de incubação foi finalizado o experimento, e 

realizou-se a retirada dos pintos nascidos. Os carrinhos contendo as bandejas de 

nascimento com os pintainhos foram levados à sala de pintos, cuja temperatura 

média era 24,2ºC (44,28ºF) e UR de 66,2%. Os ovos não eclodidos das bandejas 

utilizadas no experimento foram recolhidos para posterior realização do 

embriodiagnóstico.  

 

 

2.3 Variáveis estudadas 
 

Foi estudada a percentagem da eclodibilidade em relação aos ovos 

incubados e a percentagem de eclodibilidade em relação aos ovos férteis, por 

tratamento. Para o cálculo da percentagem de ovos férteis foi realizado um teste 

de fertilidade pelos técnicos do incubatório. Foram escolhidos ao acaso 100 ovos 

de cada um dos lotes de matrizes com diferentes idades. Sendo que para as 

matrizes de 29 semanas a fertilidade foi de 94,79%, para matrizes de 35 semanas 

96,9% e para 59 semanas 91,66%.  

Foi estudada a percentagem de nascimentos em cada intervalo de seis 

horas e também a janela de nascimento dos pintainhos no nascedouro. A eclosão 

foi acompanhada a partir da hora 473 até 504 horas de incubação. Para 

determinar a percentagem de nascimento os nascedouros eram abertos e era 

realizada a contagem de pintainhos nascidos por bandeja. A janela de nascimento 

para cada repetição (bandeja) compreendeu o período o primeiro e o último 

pintainho nascido em cada bandeja. 

Decorridas 504 horas de incubação, o incubatório realizou a retirada 

das aves. Os ovos não eclodidos das bandejas utilizadas no experimento foram 
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recolhidos para realização do embriodiagnóstico. O embriodiagnóstico foi 

realizado considerando quatro fases de mortalidade embrionária. Os ovos não 

eclodidos foram retirados das bandejas de eclosão e abertos sendo seu conteúdo 

verificado e em seguida determinada a fase de incubação que aconteceu a morte 

embrionária.  

A fase I compreendeu o período de zero a quatro dias de 

desenvolvimento embrionário; a fase II compreendeu o período de cinco a dez 

dias de desenvolvimento embrionário; a fase III compreendeu o período de onze a 

dezoito dias de desenvolvimento embrionário e a fase IV do período de dezenove 

a vinte e um dias de desenvolvimento embrionário. Foram considerados também 

ovos bicados contendo pintos mortos, ovos bicados contendo pintos vivos, ovos 

contendo pintos mortos com algum tipo de anomalia, ovos contendo pintos vivos 

com algum tipo de anomalia, ovos contendo pintos vivos sem bicar e ovos com 

indícios de contaminação bacteriana ou fúngica.  

 

 

2.4 Análise estatística 

 

Os resultados de percentagem de eclodibilidade sobre o total de ovos 

incubados, percentagem de eclodibilidade sobre o total de ovos férteis, 

percentagem de nascimentos em um período de seis horas e janela de 

nascimento foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste Tukey, considerando o nível de 5% de probabilidade.  

Para análise do embriodiagnóstico foi utilizado o exato de Fischer 

(P<0,05), sendo o ovo uma parcela experimental. Todas as análises foram 

realizadas com uso do software R (R Development Core Team, 2010). 
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Experimento II - Parâmetros de incubação e qualidade de pintos neonatos 

oriundos de ovos de matrizes de diferentes idades incubados em máquinas 

de estágio múltiplo ou único 

 

Os tratamentos do segundo experimentos foram uma combinação de 

dois fatores (máquinas de incubação e idade das matrizes pesadas) distribuídos 

em delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 2x3, 

totalizando seis tratamentos, sendo cada ovo a unidade experimental. 

Foram utilizados 360 ovos incubáveis (60 ovos para cada um dos 

tratamentos) sendo considerado cada ovo uma repetição. Após a seleção, os 

ovos foram pesados individualmente em balança de precisão (0,01g) para obter-

se o peso inicial. Após a pesagem os ovos foram identificados de acordo com 

cada tratamento e distribuídos uniformemente em bandejas de incubação próprias 

para cada tipo de máquina. Foram utilizadas duas bandejas para cada tipo de 

máquina de incubação. Nas máquinas de estágio único foram utilizadas bandejas 

com capacidade para 86 ovos e nas máquinas de estágio múltiplo bandejas com 

capacidade para 96 ovos.  

O manejo de incubação foi semelhante ao utilizado no experimento I. 

No 18o dia de incubação (432 horas), os carrinhos foram retirados das 

incubadoras e os 360 ovos foram novamente pesados utilizando-se balança de 

precisão de 0,01g e transferidos para a sala de vacinação onde os embriões 

foram vacinados in ovo contra doença de Marek. Em seguida os ovos foram 

acondicionados individualmente em bandejas de nascimento adaptadas com 

divisões metálicas ar-permeável, sendo 20 ovos em cada uma dessas bandejas, 

dessa forma, foi possível identificar o neonato com o respectivo ovo. Em seguida, 

os ovos foram colocados no nascedouro CASP® regulado para manter a 

temperatura de 37,3ºC e 42% UR. 

No final de 504 horas de incubação foi considerado o final do ensaio de 

incubação e realizou-se a retirada dos pintos nascidos. Os carrinhos contendo as 

bandejas de nascimento com os pintainhos foram levados à sala de pintos, cuja 

temperatura média era 24,2ºC e UR de 66,2%.  
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2.5 Variáveis estudadas 

 

Perda de peso dos ovos durante o período de incubação: a perda de 

peso dos ovos foi calculada por meio da pesagem individual de todos os ovos 

antes de serem colocados na incubadora e no momento em que foram 

transferidos para o nascedouro. Assim, por diferença do peso médio dos ovos, 

determinou-se o percentual de perda de peso durante o início da incubação até o 

18o dia de desenvolvimento embrionário. 

Peso dos pintainhos no nascedouro: a cada intervalo de seis horas 

abria-se a o nascimento e os pintos nascidos com penugem seca eram pesados. 

Peso do pintainho na expedição: os pintos foram pesados 

individualmente na sala de expedição de pintos. 

Perda de peso do pinto do nascimento até a expedição: foi calculada 

pela diferença entre peso do pinto no nascedouro em relação ao peso do pinto na 

sala de expedição. 

Relação do peso do neonato com o peso do ovo incubado: foi 

calculada a percentagem do peso do pinto em relação ao peso do ovo antes da 

incubação. 

Relação peso do pinto na expedição com o peso do ovo incubado: foi 

calculada a percentagem do peso do pinto na expedição em relação ao peso do 

ovo antes da incubação. 

Para a avaliação da qualidade física foi utilizado um método adotado 

por TONA et al. (2003), por meio da observação de várias características do 

pintainho neonato, sendo estabelecido um escore de qualidade física, com escala 

total de 100 conforme apresentado no QUADRO 1 (anexo). Além disso, os 

neonatos foram avaliados com relação ao seu comprimento, medido do bico à 

ponta do dedo médio excluindo-se a unha, e ainda o peso do neonato sem 

resíduo vitelino (WOLANSKI et al., 2007).  

Para obtenção do peso do resíduo vitelino os pintainhos nascidos 

foram eutanasiados por deslocamento cervical e necropsiados para a retirada e 

seguinte pesagem do resíduo vitelino.  

Peso do pinto sem o resíduo vitelino: obtido pela diferença entre o peso 

do pintainho na expedição e o peso do resíduo vitelino.  
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Relação do peso do resíduo vitelino com o peso do pinto na expedição: 

foi calculada a percentagem do peso do resíduo vitelino em relação ao peso do 

pinto na expedição. 

Relação do peso do peso líquido com o peso do pinto na expedição: foi 

calculada a percentagem do peso líquido do pinto em relação ao peso do pinto na 

expedição. 

 

 

2.6 Análise estatística 

 

Os resultados quantitativos foram submetidos à análise de variância e 

as médias comparadas pelo teste Tukey, considerando o nível de 5% de 

probabilidade. Os dados qualitativos de escore de qualidade física dos pintos 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

Kruskal Wallis, considerando nível de 5%. Todas as análises foram realizadas 

fazendo-se uso do software R (R Development Core Team, 2010). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Experimento I - Parâmetros de incubação de ovos oriundos de matrizes de 

diferentes idades incubados em máquinas de estágio múltiplo ou único 

 

Os resultados de percentagem de eclodibilidade estão apresentados na 

Tabela 1. Não houve interação entre o tipo de máquina e a idade da matriz 

(P>0,05) para percentagem de nascimento total ou nascimento/férteis. Não foi 

encontrada diferença (P>0,05) para as máquinas de incubação para percentagem 

de eclosão (nascidos sobre ovos incubados ou ovos férteis). Esses resultados 

diferem dos encontrados por BENETT (2010), que verificou maior eclosão total 

para a máquina de estágio único (86,60%) em relação a de estágio múltiplo 

(84,01%). A máquina de estágio único, teoricamente possibilita melhor controle da 

temperatura, umidade e ventilação, atendendo assim as exigências dos embriões 

de acordo com o estágio de desenvolvimento embrionário proporcionando maior 

eclodibilidade. De acordo com MOLENAR et al. (2010), o sistema de incubação 

de estágio único favorece as taxas de eclosão. Entretanto, neste experimento não 

foi possível observar melhor eclosão para máquina de estágio único, sendo que o 

fato de ovos oriundos de idades diferentes serem colocados na mesma máquina 

pode ter interferido nos resultados. 

Houve diferença entre idades de matrizes pesadas (P<0,05) para a 

percentagem de eclosão (total ou sobre férteis), sendo que o grupo das matrizes 

com 59 semanas apresentaram menor taxa de eclosão. Resultados semelhantes 

foram encontrados por ROSA et al. (2002), no qual a eclosão de ovos de matrizes 

de corte de 62 semanas foi menor (82,80%) quando comparada a eclosão de 

ovos de matrizes de 34 semanas (86,60%). Os resultados encontrados estão 

ainda concordantes com NORTH & BELL (1990), TULLET (1990), REIS et al. 

(1997), ROSA & ÁVILA (2000), ZAKARIA et al. (2005), ELIBOL & BRAKE (2006), 

ROCHA et al. (2008), BARBOSA et al. (2008) e TANURE et al. (2008). No 

entanto, DALANEZI et al. (2004) não verificaram diferença para eclosão entre 

matrizes com diferentes idades, provavelmente em função das aves terem idades 

acima de 50 semanas .  

 



41 
 

 

TABELA 1 – Eclodibilidade dos ovos oriundos de matrizes pesadas de 29, 35 ou 

59 semanas de idade, incubados em máquinas de estágio múltiplo ou 

único 

Idades das matrizes (semanas) Eclosão total (%) Eclosão/férteis (%) 

29 89,81a 92,32a 

35 88,37a 92,96a 

59 81,04b 88,26b 

Máquina de incubação   

Estágio Múltiplo 87,38 92,51 

Estágio Único 84,34 89,45 

Valor de P   

Idade da matriz 0,002* 0,02* 

Tipo de máquina 0,37 0,25 

IdadexMáquina 0,36 0,40 

CV(%) 5,00 4,98 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
de Tukey (P<0,05) 

 

De acordo com ALMEIDA (2006), a menor eclosão para os ovos 

oriundos das reprodutoras de maior idade pode ser justificada pela pior qualidade 

de casca associada ao aumento da idade da matriz, o que resulta em uma 

elevação na taxa de mortalidade embrionária. Aves mais velhas produzem ovos 

com a casca mais fina e maior número de poros, o que favorece as trocas 

gasosas entre ovo e o meio ambiente, necessitando de maior umidade de 

incubação para dificultar a desidratação excessiva dos ovos (ROSA et al. 2002). A 

desidratação do ovo afeta determinantemente o processo de incubação, afetando 

principalmente o desenvolvimento embrionário, podendo ser determinante para as 

taxas de eclosão (TONA et al. 2001). 

Os resultados de percentagem de pintos nascidos nos intervalos de 

seis horas e da janela de nascimento (horas) estão apresentados na Tabela 2. 

Houve interação (P<0,05) entre idade de matriz e máquina para percentagem de 

nascimento de pintos 30 horas antes do término da incubação (473 horas de 

incubação). Entretanto, para as outras leituras de nascimento não houve (P>0,05) 

interações para os tratamentos estudados. Os resultados de interação estão 

apresentados na Tabela 3. 
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Na hora 504, foi possível observar diferença entre o tipo de máquina de 

incubação, sendo que máquinas de estágio único não apresentaram pintos 

retardatários (P<0,05). A presença de pintos eclodindo no final do nascimento é 

um ponto negativo, pois essas aves nascidas no final da janela não ficam tempo 

suficiente no nascedouro para uma cicatrização completa do umbigo e, além 

disso, são enviadas ainda com a penugem molhada para a sala de seleção de 

pintos onde são classificados como pintos não vendáveis. 

 

TABELA 2 – Percentagem de nascimentos de pintos oriundos de ovos de 

matrizes com diferentes idades e incubados em máquinas de estágio 

múltiplo ou único, em intervalos de seis horas e janela de nascimento 

(horas) 

 Horas de incubação Janela 

média¹ 

(horas) 

Idade 

(semanas) 

467h 

(36h) 

473h 

(30h) 

479h 

(24h) 

485h 

(18h) 

491h 

(12h) 

497h 

(6h) 

504h 

(0h) 

 Nascimentos (%)  

29 0,36 3,47 26,00 38,7 15,9 3,47 0,86 24,00 

35 0,52 17,17 45,80 25,4 4,70 0,19 0,00 19,00 

59 0,00 4,19 29,60 31,1 13,3 1,90 0,46 23,00 

Máquina         

Único 0,09 12,8 38,09 32,91 9,11 0,66 0,00b 19,50b 

Múltiplo 0,46 11,01 26,76 30,72 15,06 3,47 3,47a 25,00a 

Valor de P         

Idade 0,15 <0,01* 0,08 0,08 0,20 0,45 0,33 0,10 

Máquina 0,20 0,17 0,08 0,63 0,19 0,13 0,02* 0,002* 

IdadexMáquina 0,14 <0,01* 0,90 0,61 0,61 0,38 0,29 0,88 

CV(%) 185,0 60,8 45,6 30,74 93,5 260,0 220,0 17,97 

*Médias seguidas por letras diferentes na coluna são estatisticamente diferentes pelo teste de 
Tukey (P<0,05) 

 
Ainda pode ser observada para a hora 479 uma tendência (P=0,08) de 

maior percentagem de nascimento para os pintos oriundos de matrizes de 35 

semanas e também a tendência pode ser observada para a máquina de estágio 

único (P=0,08) que independente da idade promoveu maior eclosão com 479 

horas de incubação. 
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TABELA 3 - Resultado da interação da percentagem de nascimento 30 horas 

antes da retirada das aves  

Máquina de incubação/Idade 29 35 59 

Estágio Múltiplo 3,47Ab 17,71Aa 4,19Ab 

Estágio Único 5,42Aa 6,98Ba 4,3Aa 

Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna (maiúscula)/linha (minúscula) 
são estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

É possível afirmar que a maior percentagem de nascimentos 30 horas 

antes da retirada das aves foi para as matrizes de 35 semanas na máquina de 

estágio único. Os resultados estão concordantes com ALMEIDA (2006), onde 

estudando a distribuição de nascimento de ovos oriundos de matrizes de 

diferentes idades, encontraram uma maior percentagem de nascimento na hora 

478 para matrizes de idade intermediária (44 semanas) em comparação com ovos 

oriundos de matrizes velhas (72 semanas).  

Houve diferença entre as máquinas de incubação para a janela de 

nascimento (P<0,05), máquinas de estágio único promoveram janelas de 

nascimento mais curtas. Os resultados de janela de nascimento estão ilustrados 

nas Figuras 2, 3 e 4. De acordo com CALIL (2010), as principais consequências 

decorrentes de uma janela de nascimento ampla é a pior qualidade do pinto, 

sendo que os mesmos sofrem maior desidratação e má formação do sistema 

termorregulatório devido a estresse calórico nos nascedouros convencionais. 

Esse autor concluiu que essa maior janela de nascimento contribui para má 

formação/imaturidade do sistema gastrointestinal devido ao atraso do 

fornecimento de água e alimento. Ainda, a janela de nascimento adequada é 

aquela cuja base é a mais estreita (menor intervalo entre primeiros e últimos) e o 

pico é o mais alto (maior concentração de nascimento e maior simetria). 

Não foram encontradas diferenças entre as janelas de nascimento para 

as idades das matrizes (P>0,05). Esses resultados não concordam com 

DECUYPERE & BRUGGEMAN (2007), que encontraram que a janela de 

nascimento pode ser influenciada pela idade da matriz. 

Na Figura 2 está apresentada a distribuição de nascimento dos 

pintainhos oriundos de ovos de matrizes de diferentes idades e incubados em 

máquinas de estágio único ou múltiplo. Não houve diferença entre as idades para 

a janela de nascimento (P>0,05) em ambas as máquinas de incubação, no 
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entanto, com a possibilidade de uma menor janela de nascimento poderia ser 

proposto um novo manejo para o incubatório, com uma retirada antecipada das 

aves e menores prejuízos para a qualidade física dos pintainhos. 

 

 

FIGURA 2 – Distribuição de nascimento dos pintainhos oriundos dos ovos 

incubados em máquinas de estágio único e distribuição de 

nascimento dos pintainhos oriundos de máquinas de estágio 

múltiplo 

 

Não houve diferença entre as idades (P>0,05) para a distribuição de 

nascimento. Esses resultados são contraditórios aos observados por ALMEIDA et 

al. (2006), que  relataram que matrizes com maior idade resultaram em menor 

Estágio único 

Estágio múltiplo 
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tempo de incubação, atribuindo esse resultado ao fato de embriões oriundos de 

matrizes mais velhas estarem em estágio mais avançado de maturação (gástrula) 

no momento da ovipostura, que aqueles originários de matrizes mais novas ( pré-

gástrula).  

A Figura 3 apresenta o gráfico de distribuição de nascimento dos 

pintainhos incubados em máquinas de estágio múltiplo ou único independente da 

idade da fêmea reprodutora. Foi possível observar que a janela de nascimento 

obtida pela máquina de estágio único foi menor (P<0,05) em comparação a 

máquina de estágio múltiplo. E o pico de nascimento também foi maior na 

máquina de estágio único (24 horas antes da retirada das aves). Ainda, não 

houve nascimento de pintos na hora 504 (momento da retirada das aves). Essa 

observação também é positiva para a máquina de estágio único uma vez que 

poderia retirar as aves seis horas antes dos nascedouros, reduzindo assim o 

tempo de permanência de 36 para 30 horas no nascedouro. De acordo com 

WINELAND et al. (2010), a máquina de estágio múltiplo não é capaz de fornecer 

temperatura que atenda o desenvolvimento de todos os embriões, já que, 

embriões com idades diferentes consequentemente apresentam  exigências de 

condições ambientais de incubação diferentes. 

Neste experimento o melhor resultado foi para máquina de estágio 

único, sendo que a máquina de estágio único apresentou a melhor janela de 

nascimento, com pico concentrado 24 horas antes do término da incubação e a 

ausências de pintos retardatários nascidos no momento da retirada das aves. 
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FIGURA 3 – Distribuição de nascimento dos pintainhos oriundos dos ovos de 

matrizes de diferentes idades (29, 35 e 59 semanas) incubados em 

máquinas de estágio múltiplo ou único 

 

De acordo com BOERJAN (2006b), a janela de nascimento influencia o 

desempenho do pinto no campo. A cada hora que a ave está pronta para nascer e 

permanece em condições inadequadas no nascedouro sua energia é utilizada de 

forma ineficiente, comprometendo o crescimento, resultando em pior taxa de 

conversão alimentar. Dessa forma, os dados obtidos neste experimento sugerem 

que pintos oriundos de máquinas de estágio único terão melhores condições de 

ter desempenho mais satisfatório no campo.  

A Figura 4 apresenta os dados de janela de nascimento comparando 

os nascimentos para os ovos oriundos de matrizes com 29, 35 ou 59 semanas de 

idade entre as máquinas. Não houve diferença entre as idades para janela de 

nascimento (P>0,05).  
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FIGURA 4 – Distribuição de nascimento dos pintainhos oriundos dos ovos de 

matrizes de diferentes idades (29, 35 e 59 semanas) incubados em 

máquinas de estágio múltiplo (EM) ou único (EU) 
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Na Tabela 4 estão apresentados os resultados de embriodiagnóstico 

para o tipo de máquina de incubação. A máquina não influenciou (P>0,05) a 

mortalidade dos embriões. Resultados semelhantes foram encontrados por 

MAULDIN et al. (2006), os quais estudaram os dois tipos de máquinas de 

incubação sobre a mortalidade inicial, intermediária e final e não encontraram 

diferenças e concluíram que ambos os sistemas de incubação ofereceram 

condições semelhantes para o desenvolvimento dos embriões, entretanto, os 

autores não estudaram a qualidade física dos pintainhos oriundos das distintas 

máquinas. 

 

TABELA 4 – Embriodiagnóstico (%) dos ovos não eclodidos de acordo com a 

máquina de incubação (estágio múltiplo ou estágio único) em relação 

ao total de ovos incubados 

 Máquina de incubação  

Diagnóstico (%) Estágio único  Estágio Múltiplo Valor P 

INF  3,00 3,19 0,8946 

MI 5,67 4,16 0,1342 

MII 1,04 1,35 0,6742 

MIII 1,73 1,64 0,9100 

MIV 1,04 0,48 0,1800 

BICMORTO 0,11 0,48 0,2290 

BICVIVO 0,46 0,87 0,4039 

ANOVIVO 0,00 0,00 1,0000 

ANOMORTO 0,00 0,09 1,0000 

VIVOSBICAR 0,00 0,19 0,5016 

CONT 1,73 0,87 0,1024 

*Médias seguidas por letras diferentes na  linha são estatisticamente diferentes pelo Exato de 
Fisher (P<0,05). 
MI (mortalidade de 0 a 4 dias); MII (mortalidade de 5 a 10 dias); MIII (mortalidade de 11 a 17 dias); 

MIV (mortalidade de 18 a 21 dias); BICMORTO (bicado morto); BICVIVO (bicado vivo); ANOVIVO 

(anomalia vivo); ANOMORTO (anomalia morto). VIVOSBICAR (vivo sem bicar) e CONT 

(contaminado com fungo ou bactéria). 

 

Na Tabela 5 estão apresentados os dados de embriodiagnóstico para 

as diferentes idades das fêmeas reprodutoras. A partir dos resultados 
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apresentados é possível verificar que não houve diferença (P>0,05) para 

mortalidade de zero a quatro dias (MI), mortalidade de cinco a dez dias (MII), 

mortalidade de 11 a 17 dias (MIII), bicado vivo (BICVIVO), bicado morto 

(BICMORTO), anomalia vivo (ANOVIVO), anomalia morto (ANOMORT) e vivo 

sem bicar (VIVOSBICAR) entre as idades das matrizes estudadas.  Entretanto 

houve diferença (P<0,05) para dados de mortalidade de 18 a 21 dias (MIV), 

infertilidade (INF) e percentagem de ovos contaminados (CONT) entre as idades 

das matrizes estudadas.   

 

TABELA 5 – Embriodiagnóstico (%) dos ovos não eclodidos de acordo com a 

idade das matrizes de corte em relação ao número total de ovos 

incubados 

 Idade das matrizes pesadas 

Diagnóstico (%) 29  35  59  Valor P 

INF  1,46b 2,93b 6,84a <0,0001* 

MI 2,38c 3,29b 5,47a 0,0117* 

MII 1,09 1,64 0,99 0,5961 

MIII 1,83 1,64 1,61 0,9737 

MIV 1,46a 0,36b 0,49b 0,0500* 

BICMORTO 0,36 0,36 0,24 1,0000 

BICVIVO 1,09 0,54 0,49 0,4089 

ANOVIVO 0,00 0,00 0,00 1,0000 

ANOMORTO 0,00 0,19 0,00 1,0000 

VIVOSBICAR 0,00 0,00 2,23 1,0000 

CONT 0,54b 0,54b 2,23a 0,0062* 

*Médias seguidas por letras diferentes na linha são estatisticamente diferentes pelo Exato de 
Fisher (P<0,05). 
MI (mortalidade de 0 a 4 dias); MII (mortalidade de 5 a 10 dias); MIII (mortalidade de 11 a 17 dias); 

MIV (mortalidade de 18 a 21 dias); BICMORTO (bicado morto); BICVIVO (bicado vivo); ANOVIVO 

(anomalia vivo); ANOMORTO (anomalia morto). VIVOSBICAR (vivo sem bicar) e CONT 

(contaminado com fungo ou bactéria). 

 

Os ovos provenientes de matrizes de 29 semanas apresentaram menor 

taxa de infertilidade (P<0,05) quando comparados aos ovos das matrizes de 59 

semanas, não havendo diferença para os ovos de 35 semanas. Esses resultados 
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corroboram com a teoria de MEIJERHOF et al. (1994) e FASENKO et al. (1995), 

que a fertilidade é inversamente proporcional a idade da matriz. De acordo com 

HOCKING, (1990), em matrizes de corte existe um declínio normal da fertilidade a 

partir de 40 semanas de idade, como consequência da redução da atividade 

sexual e menor produção de espermatozoides em galo reprodutor pesado.  Ainda 

de acordo com COUTO et al. (1998), ocorre redução na percentagem sêmen nos 

galos dos matrizeiros. Dessa forma, a redução da fertilidade com o aumento da 

idade pode ser atribuída principalmente ao macho reprodutor. ULMER-FRANCO 

et al. (2010) encontraram que os ovos oriundos de matrizes mais velhas 

apresentaram maior fertilidade, no entanto, esses achados foram justificados pelo 

manejo de substituição macho reprodutor velhos por jovens (spiking). 

Houve maior mortalidade na fase inicial em ovos de matrizes mais 

velhas (P<0,05). Esses resultados concordam com TANURE (2008) que 

atribuíram esses resultados a uma piora na qualidade da casca dos ovos das 

matrizes mais velhas. Ainda pode haver problemas com excesso de perda de 

água no início do processo de incubação. A elevada perda de água está 

relacionada diretamente com a condutância da casca do ovo, associada a uma 

umidade baixa no interior da máquina de incubação. 

Foi possível observar que houve maior número de fetos mortos na fase 

embrionária de 18 a 21 dias de incubação (P<0,05), para os ovos oriundos de 

matrizes de 29 semanas quando comparados as demais idades. Esses resultados 

concordam com FRANCISCO (2011), que observou uma maior mortalidade 

embrionária de 18 a 21 dias em embriões de matrizes de 33 semanas comparada 

com a mortalidade de embriões oriundos de matrizes de 61 semanas. Os 

resultados discordam dos encontrados por REIS et al (1997), BARBOSA et al. 

(2008), ROCHA et al. (2008) e TANURE et al. (2010) que comparando idade da 

matriz sobre a mortalidade final encontraram que ovos de matrizes mais velhas 

tiveram maior número de embriões mortos na fase final de incubação. De acordo 

com esses autores ocorre uma maior percentagem de perda de peso dos ovos 

produzidos pelas matrizes velhas durante a incubação, acarretando em maior 

desidratação do embrião, dificultando sua movimentação e orientação para bicar 

a câmara de ar e efetuar a transição da respiração corioalantóidea para a 

respiração pulmonar.  
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VIEIRA & POPHAL (2000) relataram que matrizes pesadas no início da 

postura produzem albúmen mais espesso, o que pode retardar a troca de gases, 

dificultar a absorção do saco vitelino e piorar, assim, a nutrição do embrião. A 

energia produzida pelo embrião, é decorrente em 90% da oxidação de ácidos 

graxos presentes na gema, assim a deficiência de oxigênio retarda a oxidação e 

consequentemente o desenvolvimento do embrião, podendo  propiciar maior 

mortalidade no final de incubação (VIEIRA et al., 2001). 

Matrizes de 59 semanas apresentaram maior número de ovos 

incubáveis contaminados (presença de gases e textura do conteúdo) quando 

comparado aos ovos das fêmeas de 29 ou 35 semanas de idade. SILVA (2003) 

observaram que ovos de matrizes mais velhas são frequentemente maiores, com 

redução da densidade e maior porosidade na casca, essas características 

favorecem a passagem de bactérias e esporos de fungos.  
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Experimento II - Parâmetros de incubação e qualidade de pintos neonatos 

oriundos de ovos de matrizes de diferentes idades incubados em máquinas 

de estágio múltiplo ou único 

 

Os resultados de peso do ovo incubado (POI), perda de peso do ovo 

do período entre a incubação até a transferência (PPP), peso do pinto no 

nascedouro (PN) e peso relativo do pinto no nascedouro em relação ao peso do 

ovo incubado (%PN), peso do pinto na expedição (PEX), peso relativo do pinto na 

expedição em relação ao peso do ovo incubado (%PEX), perda de peso do pinto 

do nascimento até a expedição (PPEX) e a percentagem de perda de peso do 

pinto na expedição em relação ao peso do pinto nascido (%PPEX) estão 

apresentados na Tabela 6. Não houve interação entre idade da reprodutora e tipo 

de máquina de incubação para nenhuma das variáveis estudadas (P>0,05). 

Houve diferença (P<0,05) para o peso do ovo incubado (POI), sendo 

que maior peso do ovo antes da incubação foi verificado em matrizes mais velhas. 

Esses resultados estão de acordo com os encontrados por ROCHA et al. (2006), 

ULMER-FRANCO et al (2010) e NANGSUAY et al. (2011), que verificaram menor 

peso do ovo em matrizes jovens e concluíram que o menor peso do ovo foi  

devido ao menor peso da gema, em função da baixa capacidade das reprodutoras 

jovens em transferir lipídios para o conteúdo da gema. 
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TABELA 6 – Parâmetros de incubação de ovos de matrizes de diferentes idades incubados em dois tipos de máquinas (EU ou EM) 

Grupo POI (g) PPP (%) PN (g) %PN PEX (g) %PEX PPEX (g) %PPEX 

Idades          

29 59,20b 10,33b 44,19b 74,63a 42,3b 71,44a 1,89 4,27 

35 59,92b 11,62b 43,88b 73,25b 42,1b 70,28b 1,78 4,06 

59 69,80a 12,09a 50,97a 72,82b 49,01a 70,20b 1,96 3,82 

Máquina         

Único 62,04 10,95b 47,27a 73,79a 45,53a 71,19a 2,07a 4,55a 

Múltiplo 63,01 11,87a 45,61b 73,28b 43,53b 69,94b 1,73b 3,66b 

Valor de P         

Idade <0,0012* <0,0010* <0,0010* <0,0013* <0,0010* <0,0017 0,5345 0,3523 

Máquina 0,1323 <0,0010* <0,001* 0,0329* <0,0020 <0,0016* 0,0049* 0,0018* 

Idade*Máquina 0,2219 0,1027 0,6789 0,8117 0,4445 0,9912 0,5901 0,3443 

CV % 33,65 14,99 3,21 3,05 3,55 3,14 48,88 46,59 

RG % LN² QD3 LN4 LN5 QD1 NS NS NS 

*Médias seguidas por letras diferentes na coluna são estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey (P<0,05) 

POI (peso do ovo incubado); PPP (perda de peso do ovo do período entre a incubação até a transferência; (PN) peso do pinto no nascedouro; (%PN) peso 

relativo do pinto no nascedouro em relação ao peso do ovo incubado; (PEX) peso do pinto na expedição; (%PEX) peso relativo do pinto na expedição em 

relação ao peso do ovo incubado; (PPEX) perda de peso do pinto do nascimento até a expedição e %PPEX (percentagem de perda de peso do pinto na 

expedição em relação ao peso do pinto nascido). 

 

PEX
1
multiplo= 38,127833+0,091103*idade-0,0124351*(idade-39,0879)

2  

R
2
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2  

R
2
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Pode-se observar diferença (P<0,05) entre as idades das matrizes para 

os resultados de perda de peso do ovo da incubação até a transferência para o 

nascedouro (PPP), sendo que houve diferença tanto da máquina de incubação 

quanto da idade da matriz. Houve uma maior perda de peso para os ovos de 

matrizes de 59 semanas (P<0,05) quando comparada a perda de peso dos ovos 

de aves mais jovens.  

Resultados semelhantes foram encontrados por BUHR (1995) e 

ULMER-FRANCO et al. (2010). Da mesma forma SANTOS et al. (2006), 

estudando matrizes leves com 30, 45 e 60 semanas de idade, verificaram que a 

perda de peso dos ovos aumenta significativamente com o aumento da idade das 

matrizes, os autores consideraram que foi devido ao aumento da condutância da 

casca do ovo com a progressão da idade das aves. Assim, a maior perda de peso 

para os ovos de matrizes mais velhas pode ser justificada pelas características da 

casca dos ovos.  

A máquina de estágio único proporcionou menor perda de peso do ovo 

quando comparada as máquinas de estágio múltiplo independente da idade da 

fêmea reprodutora (P<0,05). De acordo com GONZALES et al. (2009), quando a 

perda de peso do ovo da incubação até a transferências é de 10 a 14% indica  

adequada troca gasosa e, por consequência, geram pintos de corte de melhor 

qualidade física. Dessa forma é possível supor que ambas as máquinas de 

incubação ofereçam condições adequadas com relação a perda de peso do ovo 

para o desenvolvimento embrionário. Entretanto, MORITA et al. (2010) sugeriram 

que ovos de matrizes jovens não sejam incubados em máquinas de estágio 

múltiplo, pois esse tipo de máquina pode oferecer temperaturas baixas no início 

da incubação e fazer com que a perda de peso do ovo seja inadequada (menor 

do que necessário) e prejudicar o desenvolvimento embrionário.  

O peso do pintainho neonato no nascedouro (PN) e o peso do 

pintainho na expedição das aves (PEX) foram influenciados pelos dois grupos 

estudados (P<0,05). Pintos oriundos de reprodutoras de 59 semanas tiveram 

maior peso quando comparados aos pintos oriundos de reprodutoras de 29 ou 35 

semanas. Os dados de peso do pintainho neonato no nascedouro com relação à 

idade da matriz estão concordantes com HEARN, (1986); VIEIRA & MORAN Jr, 

(1998b); VIEIRA & MORAN Jr., (1999); WILSON, (1991). Os resultados 

apresentados corroboram com LARA et al. (2005), os quais citaram que  galinhas 
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mais jovens produzem ovos menores e com menor proporção de gema e menor 

peso do pinto. ALMEIDA et al. (2006), estudando  matrizes de diferentes idades 

(32, 46 e 60 semanas), encontraram que os ovos das matrizes de 60 semanas 

originaram pintainhos com maior peso tanto no nascedouro quanto no momento 

da expedição. 

Pintos oriundos de ovos incubados em máquina de estágio único 

tiveram maior peso ao nascer (P<0,05) e ainda maior peso depois da retirada das 

aves no momento da expedição para o campo quando comparados aos pintos 

nascidos em máquinas de estágio múltiplo (P<0,05). Os dados sugerem que ovos 

com menor perda de peso no período de incubação (P<0,05) originaram pintos 

maiores, sendo que o maior peso dos pintos pode estar relacionado com uma 

menor desidratação. De acordo com GONZALES & MELLO (2012), a água 

presente na gema é parcialmente acumulada nos tecidos do embrião e também 

saco vitelino. No entanto, WINELAND et al. (2008) não observaram diferença para 

o peso do pinto em estudo comparativo entre máquinas de estágio único e estágio 

múltiplo em um incubatório comercial. OVIEDO-RONDÓN et al. (2009) 

observaram que pintos oriundos de máquinas de estágio único apresentaram 

maior ganho de peso durante o período de criação, até os 56 dias de idade.  

Para o peso relativo do pinto nascido em relação ao peso do ovo 

incubado e peso relativo do pinto na expedição em relação ao peso do ovo 

incubado, os pintos oriundos de reprodutoras de 29 semanas de idade 

apresentaram maiores valores (P<0,05). Isso pode indicar que para ovos menores 

há um maior aproveitamento do conteúdo do ovo A máquina de estágio único 

proporcionou um maior peso relativo do pinto nascido em relação ao peso do ovo 

incubado (P<0,05). 

Para a variável perda de peso do pinto do nascimento até a expedição 

não houve influencia da idade da matriz (P>0,05). Resultados semelhantes foram 

encontrados por ALMEIDA et al. (2006). A perda de peso dos pintainhos entre o 

nascedouro e a expedição foi influenciada (P<0,05) pelo tipo de máquina de 

incubação. Pintos oriundos da máquina de estágio único tiveram maior perda de 

peso do nascimento até a expedição em relação às aves oriundas de ovos 

incubados na máquina de estágio múltiplo. Esses achados podem ser justificados 

pela menor janela de nascimento encontrada na máquina de estágio múltiplo, 

sendo que os pintos nascidos na máquina de estágio único ficaram cerca de seis 
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horas na incubadora esperando para o momento da retirada, sem acesso a água 

ou alimentação, consumindo os recursos da gema.  

Houve regressão linear positiva para idade das matrizes com relação 

às variáveis de peso do pinto neonato sendo que na máquina de estágio múltiplo 

seguiu-se a equação: PN= 36,26786+0,236467*idade (R²=0,76) e na máquina de 

estágio único: PN= 36,601263+0,2450322*idade (R²=0,85). Indicando que o peso 

do pinto aumenta linearmente com o peso da matriz.  

Os resultados de peso do resíduo vitelino (RV), peso relativo do 

resíduo vitelino em relação ao peso do pinto na expedição (%RV), peso do 

pintainho sem o resíduo vitelino (PLIQ), peso relativo do pintainho sem o resíduo 

vitelino em relação ao peso do ovo na incubação (%PLIQ), comprimento do 

pintainho em centímetros (COMP) e o escore de qualidade física (SCORE) sendo 

de 0 (pior escore) a 100 (melhor escore), estão apresentados na Tabela 7. Não 

houve interação entre idade da reprodutora e tipo de máquina de incubação para 

nenhum dos parâmetros de qualidade física dos pintos neonatos (P>0,05). 

O peso do resíduo vitelino foi influenciado (P<0,05) pela idade da 

fêmea reprodutora, sendo que o maior peso do resíduo vitelino foi encontrado em 

pintainhos oriundos de reprodutoras de 59 semanas, e o menor peso para os 

neonatos oriundos das matrizes de 35 semanas (P<0,05). Esses resultados 

corroboram com JOSEPH & MORAN JR (2005) e RICCARDI, et al. (2009), que 

estudando o peso do resíduo vitelino de pintainhos oriundos de matrizes de 

diferentes idades encontraram um maior peso do resíduo vitelino para pintainhos 

oriundos de matrizes mais velhas. O maior peso do resíduo vitelino em pintos de 

matrizes mais velhas deve-se a uma maior proporção de lipoproteínas e minerais 

depositados na gema de ovos maiores. No entanto, NANGSUAY et al. (2013) não 

verificaram influencia da idade da matriz sobre o peso do resíduo vitelino. Os 

autores atribuíram esse achado ao fato de terem utilizado ovos de matrizes de 

diferentes idades (29 ou 53 semanas) com mesmo peso.  
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TABELA 7 – Parâmetros de qualidade física de pintainhos oriundos de ovos de 

matrizes pesadas de diferentes idades (semanas) incubados em 

máquinas de incubar em estágio único ou múltiplo 

Grupo RV %RV PLIQ PLIQ COMP SCORE¹ 

 (g) (%) (g) (%) (cm)  

Idades       

29 4,37b 10,61a 35,77b 62,12 17,66c 91,18b 

35 3,52c 8,64b 37,17b 62,02 17,86b 95,30a 

59 5,06a 10,55a 42,80a 61,32 18,32a 92,28b 

Máquinas       

Único 4,48 10,06 39,87a 62,53a 18,22a 95,47a 

Múltiplo 4,17 9,93 37,72b 60,89b 17,61b 91,06b 

Valor de P        

Idade (I) <0,0001* <0,0001* <0,0001* 0,06 <0,0001* 0,02* 

Máquina (M) 0,61 0,76 <0,0001* <0,0001* <0,0001* 0,04* 

IxM 0,26 0,27 0,66 0,57 0,21 0,35 

CV % 25,26 24,52 3,81 3,44 2,69 9,38 

RG QD1 QD2 LN3 NS NS NS 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste 
de Tukey (P<0,05). ¹Médias comparadas pelo teste de Kruskal Wallis (P<0,05). 
RV (peso do resíduo vitelino); %RV (peso relativo do resíduo vitelino em relação ao peso do pinto 
na expedição); PLIQ (peso do pintainho sem o resíduo vitelino), %PLIQ (peso relativo do pintainho 
sem o resíduo vitelino em relação ao peso do ovo na incubação); COMP (comprimento do 
pintainho) e SCORE (escore de qualidade física) 
 

RV1multiplo=6,1653164-0,082868*idade+0,085207*(idade-38,3971)2 R2=0,26 

RV1unico=2,697343+0,0194395*idade+0,0050584*(idade-43,0182)2 R2=0,22 

%RV2multiplo=15,863359-0,2182213*idade+0,0174245*(idade-38,3571)2 R2=0,17 

%RV2unico=8,4751121-0,0056077*idade+0,009683*(idade-43,0182)2 R2=0,08 

PLIQ3multiplo=29,747592+0,208043*idade R2=0,73 

PLIQ3unico=31,374379-0,1974912*idade R2=0,76 

 

O maior peso de resíduo vitelino encontrado nos pintos oriundos de 

matrizes com mais idade (59 semanas), entretanto não é possível afirmar que 

houve um menor aproveitamento do aporte nutricional fornecido pelo ovo, pois os 

ovos oriundos das fêmeas reprodutoras de 59 semanas tinham pesos iniciais 

superiores, com consequentes pesos de gema superiores. Já em matrizes de 35 
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semanas, foi possível observar um menor peso de saco vitelino, indicando que 

pintos originados de reprodutora com idade intermediária apresentaram maior 

absorção do saco vitelino, ou seja, melhor aproveitamento nutricional. Esse fato 

está de acordo com os resultados encontrados de qualidade física dos pintos 

neonatos, já que pintos oriundos de matrizes de idade intermediária tiveram 

melhor escore de qualidade física (Tabela 7). 

Os pesos relativos dos resíduos vitelinos (%RV) foram menores para 

os pintos provenientes das matrizes de 35 semanas quando comparados aos 

pintos oriundos das matrizes de 29 ou 59 semanas (P<0,05). Esses resultados 

diferem dos encontrados por VIERA & MORAN JR. (1998b, 1999). No entanto, 

ROCHA et al. (2008) não encontraram diferenças entre os pesos relativos do 

resíduo vitelino dos pintainhos oriundos de matrizes de diferentes idades.  

Para dados de peso líquido do pinto neonato obtidos neste 

experimento, houve diferença (P<0,05) entre as idades, sendo que os pintos 

oriundos de matrizes de 59 semanas foram mais pesados. No entanto, 

NANGSUAY et al. (2013), em estudo com matrizes com idades diferentes (29 e 

53 semanas) e pesos de ovos semelhantes, não encontraram diferença para peso 

líquido do pinto. Os achados de peso líquido do pintainho sustentam a teoria de 

SKLAN et al. (2003), que ovos mais pesados originam pintainhos com pesos 

maiores. Sendo que, o peso vivo e o peso líquido do pintainho está diretamente a 

quantidade de nutrientes disponíveis para o embrião. De acordo com HILL, 

(2001); MOLENAAR et al, (2008), parâmetros como peso líquido (peso sem o 

resíduo vitelino) do feto  também pode ser usado para estimar o desempenho do 

lote de pintos no campo 

Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos para a relação 

entre peso líquido do pintainho/ peso do ovo incubado. Essa relação entre o peso 

do pintainho sem o saco e o peso do ovo incubado pode ser utilizada como 

indicador de qualidade física para estimar o desempenho das aves (WILLEMSEN 

et al. 2008). 

Os dados obtidos neste experimento mostraram que a idade e o tipo de 

máquina de incubação influenciaram isoladamente o comprimento (cm) dos pintos 

neonatos (P<0,05). Os pintainhos oriundos das matrizes de 59 semanas tiveram 

um maior comprimento quando comparados aos pintos oriundos de ovos de 

matrizes de 29 ou 35 semanas. De acordo com MOLENNAR et al. (2008), o 
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comprimento do pinto ao nascimento pode ser um melhor indicador de 

desempenho inicial do frango de corte. Essa teoria foi comprovada por 

GONZALES et al. (2011) que encontraram correlação positiva (r=0,55) entre o 

comprimento corporal e o desempenho inicial. O comprimento dos pintos oriundos 

de ovos incubados em máquinas de estágio único foram maiores (P<0,05) quando 

comparados aos da máquina de estágio múltiplo. 

Os resultados de comprimento do pintainho (cm) diferem dos achados 

de NANGSUAY et al. (2011) que não encontraram diferença no comprimento de 

pintainhos oriundos de matrizes de diferentes idades (29 ou 53 semanas), 

entretanto esses autores utilizaram ovos de mesmo peso para as diferentes 

idades das matrizes. Assim é possível sugerir que o maior comprimento de pinto 

(cm) para matrizes mais velhas observado neste experimento pode estar 

relacionado principalmente com o peso do ovo. 

O escore total de qualidade física (SCORE) foi influenciado pelo tipo de 

máquina de incubação (P<0,05). Esses resultados corroboram com os 

encontrados por BENNET et al. (2010), que estudando a qualidade física de 

pintainhos oriundos de máquinas de estágio múltiplo ou único, encontraram pintos 

com melhor atividade física, hidratação e viabilidade oriundos dos ovos incubados 

em máquinas de estágio único. O maior escore de qualidade física do pinto 

oriundo de máquina de estágio único pode ser atribuído também a melhor 

hidratação, considerando que neste experimento, a máquina de estágio único 

promoveu uma menor perda de peso do pinto entre o nascedouro e a sala de 

pintos e também promoveu uma janela de nascimento mais curta.  

A idade das fêmeas reprodutoras influenciou (P<0,05) o escore de 

qualidade física das aves. Pintainhos provenientes dos ovos das matrizes de 35 

semanas tiveram maior escore de qualidade física quando comparado ao escore 

dos pintainhos das aves mais jovens não havendo diferença entre as aves mais 

velhas. Em estudo de qualidade de pintos oriundos de matrizes de diferentes 

idades, utilizando a mesma tabela de avaliação, TONA et al. (2004) encontraram 

resultados diferentes, sendo que ovos de matrizes de 35 semanas originaram 

pintos com maior qualidade física quando comparadas a ovos de matrizes mais 

velhas (45 semanas).  
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4 CONCLUSÃO 

 

Os dois sistemas de incubação oferecem condições adequadas para o 

desenvolvimento embrionário sem afetar as taxas de eclosão. A máquina estágio 

único proporciona menor janela de nascimento, independente da idade da matriz, 

e maior qualidade física do pintainho. A idade da matriz influência diretamente o 

peso do ovo que por sua vez influencia peso e comprimento dos pintainhos 

neonatos. 
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CAPÍTULO 3 – MENSURAÇÃO DA CONDUTÂNCIA DA CASCA DE OVOS 

FÉRTEIS UTILIZANDO FRAGMENTOS DE CASCA DE OVOS ECLODIDOS  

 

RESUMO 

 

Foi conduzido um experimento em delineamento em blocos casualizados, sendo 
a máquina de incubação o bloco, em esquema fatorial 3 x 3 - 3 regiões do ovo 
(ponta larga, equador e ponta fina)  vs 3 idades de matrizes pesadas em semanas 
(29s, 35s e 59s). As variáveis foram submetidas à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Tukey (5%), ainda os dados foram submetidos 
a correlação de Pearson (5%). O objetivo foi verificar a utilização de uma técnica 
que utiliza fragmentos de casca de ovos para mensurar a condutância da casca, 
ainda avaliar as existe diferenças entre a condutância, porosidade e espessura 
cascas de ovos entre as regiões dos ovos oriundos de matrizes de diferentes 
idades e ainda correlacionar os parâmetros de eclosão com a condutância, a 
espessura e a porosidade da casca dos ovos. Não houve interação entre a 
condutância e espessura da casca com a região do ovo (P>0,05). A idade das 
matrizes influenciou a condutância da casca do ovo sendo maior em cascas de 
ovos oriundas de matrizes de 59s (0,323 mg d-1 torr-1) enquanto que para 29s e 
35s as condutâncias encontradas foram 0,285 e 0,270 mg d-1 torr-1 
respectivamente, a região da casca também afetou a condutância sendo que a 
região da ponta fina apresentou menor condutância (0,024 mg d-1 torr-1). A 
espessura da casca foi similar em cascas oriundas de matrizes de 29s (0,3231 
mm) ou 35s (0,3193 mm), sendo superiores (P<0,05) a espessura encontrada nas 
cascas dos ovos de matrizes de 59s (0,3085 mm). A região da casca do ovo 
também influenciou a espessura da casca sendo que a maior espessura foi 
encontrada na região da ponta fina (0,3233 mm) e as menores na região da ponta 
larga e equador (0,3084 mm e 0,3184mm, respectivamente). Houve interação 
(P<0,05) para a porosidade da casca dos ovos e a condutância da casca. Os 
dados mostram que independente da idade da matriz, a região da ponta larga 
apresenta o maior número de poros (125 poros/cm²). Em relação à idade, as 
regiões da ponta larga e do equador apresentam aumentos significativos (P<0,05) 
de poros à medida que as aves reprodutoras tornam-se mais velhas. Entretanto, a 
região da ponta fina só apresenta maior número de poros em idade da matriz 
superior a 35 semanas. Foram encontradas correlações fracas entre a 
condutância média da casca dos ovos e o peso do ovo na transferência (r=0,17), 
peso do pinto neonato (r=0,15), peso do pinto na expedição (r=0,17) e peso 
líquido do pintainho (r=0,19). Também foram encontradas correlações fracas entre 
a espessura média da casca do ovo e o peso do ovo na transferência (r = 0,23), 
peso do pinto neonato (r=0,16) e peso líquido do pintainho (r=0,10). Houve 
correlação positiva forte entre a porosidade média da casca dos ovos e peso do 
ovo na transferência (r=0,89), peso do pinto neonato (r=0,87), peso do pinto na 
expedição (r=0,85) e peso líquido do pintainho (r=0,85). Foi possível concluir que 
a técnica que utiliza os fragmentos de casca dos ovos pode ser utilizada para 
mensurar a condutância da casca. A porosidade da casca dos ovos foi mais bem 
correlacionada com os parâmetros de incubação. 
 
Palavras-chave: casca do ovo, espessura, porosidade, vapor d’água  
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ABSTRACT 
 
 

An incubation trial was conducted in randomized blocks designed, the incubation 
machine being the block, in fatorial scheme 3 x 3- 3 regions of egg (blunt end, 
equator, and pointy end) vs 3 breeders ages weighted in weeks (29s, 35s e 59s). 
The variables, were submitted to variance analisis and the means compared with 
Tukey’s test (5%), the data were also submitted to Pearson’s correlation (5%). The 
main object was to verify the utilization of a technique that uses fragments of 
eggshell to measure the conductance of the shell, evaluate differences between 
conductance, porosity and eggshell thickness between the eggs regions off 
different age breeders and still correlate the hatch parameters with the 
conductance, thickness and porosity of eggshells. There were no interaction 
between conductance and thickness of shell in different regions of the eggs 
(P>0,05). The breeder age influenced the eggshell conductance where the 
conductances were higher in 59w breeders (0,323 mg d-1 torr-1) than the ones 
founded in 29w and 35w breeders, with 0,285 e 0,270 mg d-1 torr-1 of conductance 
respectively, the region of the shell affected the conductance to and the pointy end 
presented the lower conductance (0,024 mg d-1 torr-1). The thickness of shell were 
similar in shells form 29w (0,3231 mm) and 35w (0,3193 mm) breeders, and 
superior (P>0,05) when compared with the ones found  in 59w (0,3085 mm) 
breeders. The region of the shell also influenced in the shell thickness, where the 
highest one were found in the pointy end (0,3233 mm) and the lowest ones in the 
blunt end and equator (0,3084 mm and 0,3184mm, respectively). There were 
interaction between (P<0,05) the eggshell porosity and the shell conductance. The 
data showed that independently of the age of the breeder, the blunt end region 
presents more pores (125 poros/cm²). In relation to the age, the blunt end and 
equator presented significant increase (P<0,05) of pores as the hens became 
older. However the pointy end region only presents the higher number of pores in 
matrices with age superior than 35 weeks. It were found weak correlations 
between mean conductance of eggshells and egg weigth in the transference  
(r=0,17), newborne chick weight (r=0,15), weight of the chick in the expedition 
(r=0,17) and net weight of the chick (r=0,19). Also were found weak correlations 
between eggshell thickness means and the weight of the egg in transference (r = 
0,23), newborn chick weight (r=0,16) and net chick weight (r=0,10). There were 
positive correlation between mean porosity of eggshells and egg weight in the 
transference (r=0,89), newborn chick weight (r=0,87), ), chick weight in the 
expedition (r=0,85) and net chick weight (r=0,85). It was possible to conclude that 
the technique which uses fragments eggshells may be used to mesure the shell 
conductance. The porosity of eggshells were better correlated with incubation 
parameters.  
 
Keywords: eggshell, thickness, porosity, water vapor 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ovo é um sistema que suporta o desenvolvimento do embrião, desde 

que disponha de aquecimento, umidade, viragem periódica e trocas gasosas. A 

taxa de desenvolvimento do embrião é diretamente dependente do fornecimento 

de oxigênio que se difunde através dos poros da casca (GONZALES et al. 2009).  

A capacidade de realização de trocas gasosas (oxigênio, gás carbônico 

e água metabólica) que acontecem no ovo através dos poros que estão presentes 

em sua casca é denominada condutância (AR et al. 1974; BAMELIS et al. 2008). 

Assim, o conceito biológico de condutância da casca defende que a quantidade 

de energia oferecida para o desenvolvimento embrionário é dependente da 

quantidade de oxigênio que entra no ovo através da casca, já que prioritariamente 

o metabolismo embrionário é aeróbico. 

A condutância da casca do ovo está relacionada com a perda de água 

metabólica do interior do ovo para o meio externo. É importante manter a taxa de 

perda de água em um patamar adequado para uma eclosão exitosa, entre 10 e 

14% (OVIEDO-RONDON & MURAKAMI, 1998). Ainda, de acordo com 

GONZALES & MELLO (2012), dentro de certos limites os problemas de 

inadequada perda de peso do ovo por condutância baixa/alta podem ser 

corrigidos, aumentando ou diminuindo a umidade dentro do ambiente de 

incubação. Entretanto, a condutância da casca do ovo ainda está sujeita a 

alterações no decorrer do período de incubação relacionadas à genética das aves 

reprodutoras, a dieta da matriz, ao peso do ovo no início da incubação, ao 

tamanho do embrião, a qualidade da casca do ovo e também a temperatura e 

umidade do ambiente de incubação. 

O manejo adequado da incubação (temperatura, umidade, viragem) 

com base no conhecimento da condutância da casca do ovo pode permitir a 

obtenção de melhores índices de eclodibilidade e qualidade do neonato e menor 

janela de nascimento.  

Em incubatório comerciais a mensuração da perda de peso do ovo no 

início do processo de incubação até o momento da transferência dos ovos da 

máquina de incubar para o nascedouro é uma forma indireta de conseguir valores 

da condutância da casca dos ovos e assim verificar se houve ou não trocas 
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gasosas adequadas (GONZALES et al., 2009). A determinação diária da perda de 

peso do ovo, apesar de ser uma técnica trabalhosa, permite que a umidade da 

incubadora seja ajustada para um padrão adequado de perda de peso. Embora 

com as práticas de mensurações de perda peso não é possível calcular a 

condutância, mas apenas controlar parcialmente a perda de peso do ovo pouco 

corretamente correlacionada com o desenvolvimento embrionário. 

Experimentalmente, a técnica empregada por AR (1974) para 

quantificar a condutância da casca do ovo utiliza o ovo íntegro. O ovo é colocado 

em um dessecador de vidro contendo sílica gel, garantido a umidade do ambiente 

zero e controle de temperatura (25ºC). Considerando que o ambiente interno do 

ovo é saturado, a perda de água através dos poros da casca se dá devido à 

diferença de pressão entre o interior e exterior do ovo.  Dessa forma, é possível 

obter números mais precisos da condutância da casca do ovo.  Entretanto, um 

ovo íntegro que passa por esse processo de avaliação da condutância não 

poderá ser incubado, uma vez que ele ficou no dessecador por pelo menos cinco 

dias, perdendo umidade e ficando impróprio para o processo de incubação. 

Entretanto essa mensuração, à semelhança do que ocorre com a avaliação da 

perda de peso na incubadora, não avalia o desenvolvimento embrionário que 

pode ser muito diferente, na dependência da linhagem e idade da matriz, peso do 

ovo, tamanho do embrião e principalmente a absorção e utilização do resíduo 

vitelino condicionada pela troca gasosa representada pela entrada de oxigênio e 

saída de gás carbônico e água metabólica gerada pelo próprio embrião.   

Por outro lado, PORTUGAL et al. (2010) desenvolveram uma técnica 

que utiliza fragmentos de cascas de ovos, com ovos de Passiformes depositados 

em museus. A técnica empregada foi validada experimentalmente pelos próprios 

autores, os quais compararam a condutância obtida pelo método proposto com os 

resultados do método tradicional (com ovo íntegro) proposto por AR, et al. (1974).  

A avaliação da condutância da casca do ovo após eclosão pode-se 

constituir em uma prática rotineira de campo, e os dados de cada 

lote/idade/linhagem/matrizeiro mantidos em um banco de dados que permitam 

tomadas de decisões posteriores, alinhando-se aos achados de condutância total 

da casca com o rendimento de incubação associados a outros fatores, como a 

porosidade, espessura da casca, idade da matriz e tipo de máquina de incubar. 

Baseado nos dados de condutância compilados previamente para determinada 
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linhagem e idade da matriz a programação de incubação pode ser mais precisa, 

otimizando o processo de incubação diferentes tipos de máquinas de incubação, 

de estágio múltiplo ou único. 

O desenvolvimento embrionário dependente de oxigênio disponível 

para o embrião e é possível afirmar que a condutância também pode influenciar 

na hora de nascimento do pintainho, já que o momento da eclosão pode ser 

variável de acordo com o desenvolvimento embrionário que é influenciado pela 

condutividade da casca do ovo. Entretanto, não foram encontradas pesquisas que 

correlacionem os valores de condutância de um determinado lote (características 

das matrizes) com os próprios parâmetros de incubação. 

Objetivou-se com este experimento empregar a técnica que utiliza 

fragmentos de casca do ovo para avaliar a condutância, espessura da casca e 

porosidade em cascas de ovos oriundos de matrizes de diferentes idades e ainda 

avaliar as possíveis correlações entre a condutância da casca dos ovos, 

qualidade da casca (espessura e porosidade) e parâmetros de incubação de ovos 

obtidos de matrizes de diferentes idades e incubados em máquinas de estágio 

único ou múltiplo, utilizando-se fragmentos de casca ovos de aves galiformes 

(Gallus gallus domesticus) recém-eclodidos. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Localização 

 

As cascas de ovos foram coletadas no Incubatório São Salvador 

Alimentos S/A no município de Itaberaí – no estado de Goiás. Durante a 

realização do segundo experimento de incubação relatado no capítulo 2 desta 

dissertação, foram coletadas no nascedouro as cascas de ovos oriundas de 

máquinas de estágio múltiplo e único. 

As análises experimentais foram realizadas na cidade de Goiânia, no 

Laboratório Multifuncional de Nutrição Animal localizado no Departamento de 

Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal 

de Goiás. 
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2.2 Tratamentos e delineamento experimental 

 

Os tratamentos foram uma combinação de dois grupos, idades de 

matrizes e região da casca do ovo, sendo três diferentes idades de matrizes 

pesadas da linhagem comercial Cobb500 (29, 35 e 59 semanas) e as três regiões 

da casca do ovo (região da ponta larga, região do equador e região da ponta fina) 

totalizando nove tratamentos. O delineamento foi em blocos casualizados (DBC), 

sendo o bloco a máquina onde foi incubado o ovo, em esquema fatorial (3x3) e a 

unidade experimental foi um ovo, com 70 repetições por idade, totalizando 210 

ovos.  

 

 
2.3 Manejo experimental 

 

Para este ensaio foram coletadas 210 cascas oriundas de ovos recém-

eclodidos de matrizes pesadas, Cobb500, de três diferentes idades (29, 35 e 59 

semanas), sendo 70 cascas para cada uma das três idades, 50% obtidas de 

incubação em máquinas de estágio único e 50% de incubação em máquinas de 

estágio múltiplo. Essas cascas foram utilizadas para a análise da condutância da 

casca do ovo, espessura da casca e a contagem dos poros da casca do ovo. 

A técnica empregada para determinação da condutância foi adaptada 

de PORTUGAL et al (2010) que utiliza fragmentos de cascas de ovos recém-

eclodidos. Neste ensaio utilizou-se microtubos plásticos com capacidade para 

1,5 mL de água, com maior diâmetro de abertura do que o proposto por esses 

autores que é de 0,5 mL. Com isso, os fragmentos de casca utilizados eram 

maiores e mais uniformes, proporcionando resultados mais consistentes, o qual 

foi comprovado em ensaio preliminar (FIGURA 1). 

Após a eclosão dos ovos, ainda no incubatório, os fragmentos de 

casca foram armazenados em sacos plásticos, vedados com fecho plástico de 

arame extrudado e identificados de acordo com o número do ovo. Sendo 

armazenados até o momento de sua análise. 
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FIGURA 1 – Microtubos utilizados no ensaio preliminar. A – Microtubo plástico 

com capacidade para 1,5 mL.  B – Microtubo plástico com 

capacidade para 0,5 mL 

 

As cascas foram transportadas para o Laboratório Multifuncional de 

Nutrição Animal localizado no Departamento de Produção Animal da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Após 15 dias de 

armazenamento, as cascas foram lavadas em água destilada e as membranas da 

casca foram retiradas com auxilio de pinça e esponja.  

As cascas foram secadas por duas horas no ambiente. Em seguida 

foram recortados fragmentos com dimensões de 2,0 cm², apropriados para 

cobrirem toda superfície do microtubo plástico (FIGURA 2). Foi avaliada cada 

região do ovo (ponta fina, equador e câmara de ar), sendo utilizadas duas 

repetições por região, totalizando seis fragmentos de casca para cada ovo dos 

210 ovos coletados. 
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FIGURA 2 – Microtubo plástico (1,5 mL) contendo 1 mL de água destilada com o 

fragmento de casca (±2,0 cm²) fixado com cola em sua superfície 

 

Foram utilizados 1.260 microtubos plásticos com capacidade para 

comportar 1,5 mL. Os microtubos foram identificados e preenchidos com 1,0 mL 

de água destilada. Em seguida, foi colado (cola de isopor) o fragmento da casca 

do ovo na borda do microtubo, fazendo uma leve pressão para que ocorresse a 

aderência entre a casca e a borda e evitando que a cola invadisse o interior do 

microtubo. 

Os microbubos foram apoiados na vertical em placa de isopor e 

colocados em ambiente natural durante duas horas para secar a cola (FIGURA 2) 

e após  realizada a primeira pesagem dos microtubos foram colocados em dois 

dessecadores (305 mm x 305 mm x 305 mm (volume de 24,6 L), sendo que cada 

dessecador  continha  320 fragmentos de casca. Os dessecadores continham 

sílica dessecante (sílica gel azul), a qual proporcionava um ambiente interno com  

umidade zero. 
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FIGURA 3 – Microtubos plásticos apoiados em placa de isopor no momento da 

fixação da casca dos ovos 

 

A determinação da condutância da casca dos ovos depende 

diretamente da perda de peso do microtubo plástico durante o período em que ele 

permanece dentro do dessecador. Dessa forma, os microtubos foram pesados 

durante quatro dias consecutivos, sendo pesadas sempre 24 horas após a 

pesagem anterior. Os microtubos foram pesados em balança com precisão de 

quatro casas decimais (OHAUS Adventurer).  

Com os valores de peso do microtubo plástico foram coletados durante 

o período de quatro dias e foi determinado a perda de peso para o cálculo de 

condutância específica da casca de ovos (ponta fina, equador e ponta larga) e 

condutância média. Foi utilizada a fórmula proposta por PORTUGAL et al. (2010): 

 

GH2O= _MH2O__ 

          ∆PH2O 

 

Onde: GH2O (mg d-1 torr-1 ) é a condutância da casca do ovo, MH2O é a 

massa de água perdida após 24 horas no dessecador (mg d-1),e ∆PH2O (torr-1 ) é a 
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diferença de vapor de pressão entre o interior da casca e o ambiente (23,77 torr-

1). 

Para a determinação da condutância, foi desconsiderada a primeira 

perda de peso. Sendo feita uma média entre a segunda e a terceira perda de 

peso dos ovos para cada uma das regiões da casca do ovo (câmara de ar, 

equador e ponta fina). Sendo a condutância média da casca do ovo a média da 

condutância das três regiões de cada uma das cascas. Os fragmentos das cascas 

desses ovos também foram utilizados para determinação da porosidade e 

espessura da casca.  

A espessura das cascas dos ovos foi mensurada com um micrômetro 

externo eletrônico Starrett® série 3732 (resolução 0,0001 mm) em fragmentos 

retirados das regiões apical, equatorial e basal, a partir dos quais foi obtida a 

espessura média por ovo. Foram utilizadas duas repetições para cada uma das 

regiões da casca do ovo. As mensurações foram efetuadas após extração das 

membranas da casca. Foi calculada a espessura média da casca do ovo, sendo 

consideradas as três regiões do ovo. 

O número de poros das cascas foi avaliado nas pontas larga, equador 

e fina. Os fragmentos de casca foram preparadas de acordo com a técnica 

descrita por RAHN et al. (1981). Foram utilizados dois fragmentos de casca para 

cada uma das regiões da casca do ovo. Os fragmentos de casca foram colocados 

separadamente em béquer e fervidos por 10 minutos em solução aquosa de 

NaOH 5%. Em seguida, foram mergulhados em um recipiente contendo água e 

secas à temperatura ambiente durante 2 horas. Após a secagem, as amostras 

foram coradas utilizando conta-gotas com solução aquosa de azul de metileno 

(1%) por dois minutos; lavadas em água corrente e secas à temperatura ambiente 

por mais uma hora. Em cada fragmento foi demarcada com um molde, uma área 

de 1 cm² dividida em quatro áreas de 25 mm². O número de poros foi contado sob 

estereomicroscópio, sendo a soma das quatro áreas de 25 mm² considerado o 

número de poros por cm² para cada uma das regiões da ponta larga, equador e 

ponta fina. A porosidade média da casca do ovo foi obtida pela média de 

porosidade das três regiões da casca do ovo.  
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2.4 Análise estatística 

 

Os dados de condutância, porosidade e espessura da casca foram 

submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey, 

considerando o nível de 5% de probabilidade. 

Foi realizada a correlação de Pearson (5%) entre os dados de 

condutância total da casca do ovo com diversos parâmetros de incubação e 

qualidade física do neonato: peso do ovo na transferência (g), perda de peso do 

ovo entre a incubação e a transferência (%), horário de nascimento (h), peso ao 

nascer (g), peso na expedição (g), peso do saco vitelino (g), peso líquido do 

pintainho (g), comprimento da ave (cm) e escore de qualidade.  

Também foi realizada correlação de Pearson entre os valores de 

condutância da casca do ovo, porosidade e espessura da casca. Todas as 

análises foram realizadas fazendo-se uso do software R (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM, 2010). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados de condutância, porosidade e espessura da casca do 

ovo sobre a região da casca e a idade das matrizes pesadas estão apresentados 

na Tabela 1. Não houve interação entre os tratamentos estudados (P>0,05) para 

a condutância da casca do ovo e para espessura da casca do ovo. Houve 

interação entre a idade e as regiões da casca do ovo para a porosidade da casca 

do ovo (P<0,05). Os resultados de interação estão apresentados da Tabela 2. 

 

TABELA 1 – Condutância, porosidade e espessura da casca de ovos de matrizes 

pesadas de diferentes idades, avaliadas nas três diferentes regiões da 

casca do ovo (ponta larga, equador e ponta fina) 

Idade da matriz 

(semanas) 

Condutância da casca do ovo 

(mg d-1 torr-1) 

Espessura 

(mm) 

Porosidade 

(noporos/cm²) 

29 0,2703b 0,3231a 100 

35 0,2855ab 0,3193a 104 

59 0,3230a 0,3085b 127 

Região da casca    

Ponta Larga 0,4344a 0,3084c 125 

Equador 0,4221a 0,3184b 112 

Ponta Fina 0,0249b 0,3233a 95 

Valor de P    

Idade 0,0008* <0,0001* <0,0001* 

Região da casca <0,0001* <0,0001* <0,0001* 

Idade*Região  0,1202 0,5700 <0,0001* 

CV (%) 51,2 7,64 3,68 

RG NS NS LN 

*Médias com letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo teste de 
Tukey (P<0,05). 

 

Houve diferença (P<0,05) entre os tratamentos para a condutância 

média da casca dos ovos. Reprodutoras mais velhas (59 semanas) apresentaram 

maior condutância da casca quando comparadas as matrizes mais jovens (29 

semanas). Entretanto, as condutâncias obtidas em ovos oriundos de matrizes 
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velhas ou novas não diferiram de matrizes com idade intermediária (P>0,05). 

Esses resultados corroboram com O’DEA et al. (2004), que estudando a 

condutância da casca de ovos de aves reprodutoras  com três diferentes idades 

(37, 45 e 53 semanas), utilizando a técnica em que utiliza-se o ovo íntegro no 

dessecador, encontraram uma porcentagem de perda de peso dos ovos e 

aumento na condutância da casca de acordo com o aumento da idade da matriz. 

Também corroboram com MORITA et al. (2010), que estudando a condutância de 

ovos férteis de matrizes de diferentes idades por meio da perda de peso dos ovos 

durante a primeira semana de incubação encontraram que ovos de matrizes mais 

velhas apresentaram maior condutância. 

De acordo com MEIR & AR (2008), com o aumento da idade das aves 

reprodutoras ocorre um aumento na condutância da casca do ovo em decorrência 

do aumento do número de poros encontrados na casca do ovo e das fissuras que 

podem aparecer em ovos de galinhas velhas. Os autores estudaram a 

condutância da casca de um lote de matrizes leves a partir de 30 semanas, 

verificando um aumento de 5% de perda de água do ovo ao final das 70 semanas 

de idade das aves. Em incubatórios comerciais que não possuem um matrizeiro 

próprio, muitas vezes não existe a possibilidade de completar as cargas das 

incubadoras com ovos oriundos de um mesmo lote com mesma idade ou idades 

próximas. Dessa forma as condutâncias das cascas dos ovos incubados serão 

desiguais, resultando em neonatos de pesos desuniformes. 

A região da ponta fina apresentou menor condutância quando comparada 

as outras regiões da casca do ovo (P<0,05). BARBOSA et al. (2012), analisando a 

porosidade da casca de ovos oriundos de reprodutoras de diferentes idades, 

encontraram que existe uma menor concentração de poros na região da ponta 

fina da casca dos ovos o que pode justificar a menor condutância nessa região 

específica da casca do ovo. Um menor número de poros e maior espessura da 

casca nessa região também foram observados neste estudo (P<0,05). Esses 

resultados explicam porque há uma condutância específica tão baixa na região da 

ponta fina do ovo. Portanto, a prática de incubar os ovos com a região da ponta 

fina posicionada para baixo mostra-se correta, expondo as regiões de maior 

condutância (ponta grossa e equador) sem contato com as bordas da bandeja, 

evitando quaisquer obstáculos que possam interferir na adequada troca gasosa 

do embrião com o meio ambiente.  
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A espessura da casca do ovo foi influenciada pela idade das fêmeas 

reprodutoras. Sendo, a média de espessura da casca foi menor (P<0,05) para os 

ovos de matrizes pesadas de 59 semanas em relação às demais idades 

estudadas. Esses resultados estão concordantes com MORITA et al. (2009), 

BARBOSA et al. (2012) e também com GUALHANONE et al. (2012) que 

estudaram a espessura de casca de ovos recém eclodidos oriundos de matrizes 

pesadas de diferentes idades. Ainda, a espessura de cada região da casca do 

ovo foi diferente (P<0,05), sendo a região mais espessa a da ponta fina, seguida 

pela região do equador e pela ponta larga, evidenciando que a região da câmara 

de ar apresenta menor espessura (P<0,05), o que biologicamente facilita a saída 

do pintainho do interior do ovo.  

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da interação entre a 

idade da matriz e a porosidade da casca do ovo. Os dados mostram que 

independente da idade da matriz, a região da ponta larga apresenta o maior 

número de poros, seguida da região do equador e ponta fina (P<0,05). De acordo 

com ANCEL & GIRARD (1992) a porosidade da casca dos ovos decresce da 

ponta larga para a ponta fina. Em relação à idade, as regiões da ponta larga e do 

equador apresentam aumentos significativos (P<0,05) de poros à medida que as 

aves reprodutoras tornam-se mais velhas. Entretanto, a região da ponta fina só 

apresenta maior número de poros em idade da matriz superior a 35 semanas. 

Portanto, o resultado significativamente diferente, e maior, da condutância das 

aves com idade de 59 semanas em relação àquelas com 29 semanas são 

coerentes com a maior porosidade observada nos ovos das aves mais velhas.   

 

TABELA 2 – Interação entre região da casca do ovo e idade da matriz pesada 

sobre a porosidade da casca dos ovos (no de poros por cm²) 

 Idade das matrizes (semanas) 

Região da casca 29 35 59 

Ponta Larga 110Ac 113Ab 148Aa 

Equador 101Bc 104Bb 126Ba 

Ponta fina 90Cb 90Cb 103Ca 

Médias com letras diferentes da mesma linha (minúsculas) e colunas (maiúsculas) são 
estatisticamente diferentes pelo teste Tukey (5%) 
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A maior concentração de poros na região da ponta larga do ovo é 

biologicamente justificável. BAMELIS et. al. (2008) afirmam que a região da 

câmara de ar está normalmente saturada de vapor d’água, o que faz com que a 

taxa de troca gasosa dependa da condutância da casca, a qual por sua vez 

depende da porosidade e espessura da casca, além da temperatura e umidade 

da incubadora. É possível observar ainda que para todas as regiões da casca do 

ovo o número de poros é sempre maior nos ovos oriundos de matrizes de maior 

idade (59 semanas). 

Os resultados de correlação de Person entre a condutância da casca 

de cada região do ovo e a porosidade ou espessura da casca dos ovos estão 

apresentados nas Tabelas 3, 4, 5 e 6. Para as análises de correlação de Pearson 

foram consideradas correlações fortes aquelas com r ≥ 0,7; correlações 

moderadas com r entre 0,5 e 0,69; correlações fracas r ≤ 0,49 (também para as 

correlações negativas). 

Na Tabela 3 estão apresentadas as correlações para a região da ponta 

larga do ovo. A correlação não foi significativa entre a condutância da casca do 

ovo e a espessura da casca do ovo (P>0,05). Do mesmo modo, não foi observado 

correlação significativa (P>0,05) entre a condutância da casca e o número de 

poros na região da ponta larga do ovo (Tabela 3).  

 

TABELA 3 – Correlação de Pearson entre a condutância da casca do ovo e 

parâmetros de qualidade de casca na região da ponta larga do ovo  

Parâmetro de qualidade de casca r Valor de P 

Espessura (mm) 0,010 0,8876 

Porosidade (no de poros/cm²) 0,104 0,1563 

*Apresenta correlação de Pearson significativa (P<0,05) 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4 mostram que houve 

correlação positiva fraca entre a condutância da casca na região do equador e o 

número de poros. Esses resultados estão de acordo com a teoria de que a 

porosidade é determinante para a perda de água do ovo (MEIR & AR 2008). 

Não houve correlação entre a condutância e espessura da casca 

(P>0,05). Esses dados sugerem, portanto, que a condutância da casca do ovo 
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não depende somente da espessura da casca, e o principal fator pode ser o 

número de poros presentes na casca do ovo. 

 

TABELA 4 – Correlação de Pearson entre a condutância da casca do ovo e 

parâmetros de qualidade de casca na região do equador do ovo  

Parâmetro de qualidade de casca r Valor de P 

Espessura (mm) 0,058 0,4560 

Porosidade (no de poros/cm²) 0,291 <0,0139* 

*Apresenta correlação de Pearson significativa (P<0,05) 

 

Os resultados da tabela 5 mostram que existe correlação positiva fraca 

(P<0,05) entre a porosidade e a condutância da casca do ovo na região da ponta 

fina do ovo. A correlação fraca indica uma tendência de associação entre as 

variáveis estudas. Não existe correlação (P>0,05) entre a espessura da região da 

ponta fina do ovo com a condutância da casca do ovo na região da ponta fina. 

 

TABELA 5 – Correlação de Pearson entre a condutância da casca do ovo e 

parâmetros de qualidade de casca na região da ponta fina do ovo 

Parâmetro de qualidade de casca r Valor de P 

Espessura (mm) 0,073 0,8200 

Porosidade (no de poros/cm²) 0,153 0,0373* 

*Apresenta correlação de Pearson significativa (P<0,05) 

 

Estão apresentadas na Tabela 6 as correlações entre a condutância 

média da casca do ovo com os resultados médios de qualidade de casca do ovo. 

Pode-se observar que não foi significativa a correlação entre a espessura média 

da casca do ovo e a condutância média da casca do ovo (P>0,05). Entretanto, 

existe correlação positiva fraca entre a condutância média da casca do ovo e a 

porosidade média da casca do ovo (P<0,05). 

A espessura da casca dos ovos foi medida após o processo de 

incubação. De acordo com GUALHANONE et al. (2012), ocorre uma redução da 

espessura da casca do ovo entre o início do processo e o fim do processo de 

incubação pois a casca do ovo fornece cálcio para a formação óssea do embrião. 

Dessa forma a associação entre a espessura e a condutância pode ter sido 
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prejudicada. Encontrando-se apenas correlações fracas ou inexistentes. Ainda, de 

acordo com ANCEL & GIRARD (1992) durante a incubação a espessura da casca 

dos ovos diminui, entretanto a condutância da casca se mantém constante. 

 

TABELA 6 – Correlação de Pearson entre a condutância média da casca do ovo e 

parâmetros de qualidade de casca (espessura e porosidade médias)  

Parâmetro de qualidade de casca r Valor de P 

Espessura média (mm) 0,015 0,8293 

Porosidade média (no de poros/cm²) 0,257 <0,0109* 

*Apresenta correlação de Pearson significativa (P<0,05). 

 

Os resultados de correlação de Pearson entre a condutância média da 

casca dos ovos e condutância da casca por região com os demais parâmetros de 

incubação estão apresentados da Tabela 7. Não houve qualquer correlação entre 

a condutância da casca dos ovos na região da ponta larga com os parâmetros de 

incubação (P>0,05). Foi possível observar correlação (P<0,05) entre a 

condutância da casca do ovo na região do equador sendo correlacionado 

positivamente com o peso do ovo na transferência (r=0,17), peso do pinto neonato 

(r=0,19), peso do pinto na expedição (r=0,20), peso do resíduo vitelino (r=0,16) e 

peso líquido do pintainho (r=0,21). Todas as correlações significativas para a 

condutância da casca do ovo na região do equador foram fracas, podendo ser 

consideradas apenas uma tendência observada. Também foram observadas 

correlações fracas positivas entre a condutância na região da ponta fina e o peso 

do ovo na transferência (r=0,21), o peso do pinto neonato (r=0,21) e o peso do 

pinto na expedição (r=0,20).  

Ainda, a condutância média da casca do ovo foi correlacionada 

(P<0,05) com o peso do ovo na transferência (r=0,14), o peso do pinto no 

nascedouro (r=0,15), o peso do pinto na expedição (r=0,17) e o peso líquido do 

pintainho (r= 0,19). As correlações encontradas para a condutância média 

também foram todas consideradas fracas (r ≤ 0,49). De acordo com SAMPAIO 

(2007), uma correlação fraca pode ser o indício de uma possível associação entre 

duas variáveis. Entretanto, mesmo que o coeficiente de probabilidade tenha sido 

significativo a associação entre as variáveis deve ser estudada em novos 

experimentos para que posteriormente sejam feitas afirmações mais precisas.  
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TABELA 7 – Coeficiente de correlação (r) e probabilidade (P) entre a condutância da casca do ovo em suas diferentes regiões e as 

demais características de incubação estudadas 

 Ponta larga Equador Ponta Fina Média 

Característica r Valor de P r Valor de P r Valor de P r Valor de P 

POT <0,0004 0,9967 0,1737 0,0177* 0,2134 <0,0109* 0,1483 0,0434* 

PPP 0,0819 0,2662 -0,007 0,9242 0,01009 0,8824 0,0475 0,5194 

COMP -0,0004 0,9529 0,0505 0,4938 -0,0641 0,3845 0,0236 0,7394 

HORA -0,014 0,8875 -0,040 0,9936 0,0216 0,7700 -0,0035 0,9618 

SCORE 0,0539 0,4652 0,0411 0,5779 0,0485 0,5107 0,0116 0,8751 

PN -0,0055 0,9493 0,1932 <0,01* 0,2140 <0,0191* 0,1582 <0,0112* 

%PN  -0,0515 0,4851 0,076 0,3023 0,0312 0,6728 0,0246 0,7394 

PEX 0,0031 0,9666 0,2078 <0,01* 0,2064 <0,0115* 0,1728 0,0185* 

%PEX -0,0705 0,3391 0,1344 0,0678 0,0282 0,6974 0,0527 0,4753 

RV (g) 0,002 0,914 0,161 0,024* -0,050 0,4861 0,100 0,1638 

%RV -0,046 0,543 0,098 0,170 -0,073 0,3061 0,047 0,5110 

PLIQ -0,155 0,410 0,211 <0,01* -0,075 0,2907 0,194 <0,0100* 

%PLIQ -0,040 0,068 -0,036 0,616 -0,055 0,4390 -0,061 0,3916 

*Apresenta correlação de Pearson significativa (P<0,05) 

POT (peso do ovo na transferência); PPP (perda de peso do ovo do período entre a incubação até a transferência; COMP (comprimento do pinto neonato); 

HORA (hora de nascimento); SCORE (escore de qualidade física); (PN) peso do pinto no nascedouro; (%PN) peso relativo do pinto no nascedouro em 

relação ao peso do ovo incubado; (PEX) peso do pinto na expedição; (%PEX) peso relativo do pinto na expedição em relação ao peso do ovo incubado; RV 

(peso do resíduo vitelino); %RV (percentagem do resíduo vitelino em relação ao peso do pinto na expedição); PLIQ (peso líquido do pintainho) e %PLIQ 

(percentagem de peso líquido do pintainho em relação ao peso do pinto na expedição). 
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Os resultados de correlação de Pearson entre a espessura da casca 

dos ovos com os demais parâmetros de incubação estão apresentados da Tabela 

8. Não foram encontradas correlações entre a espessura da região da ponta fina 

do ovo com os parâmetros de incubação estudados (P>0,05). 

Houve correlação positiva fraca (P<0,05) entre a espessura da casca 

na região da ponta larga do ovo e o peso dos ovos na transferência (r = 0,20) e 

peso do pinto neonato (r = 0,14). Ainda, foi encontrada correlação negativa fraca 

(P<0,05) para a percentagem de peso do pinto no nascedouro em relação ao 

peso do ovo na incubação (r = -0,19) e para a percentagem de peso do pinto na 

expedição em relação ao peso do ovo na incubação (r = -0,25). 

Houve correlação positiva fraca entre a espessura da casca na região 

do equador do ovo e o peso dos ovos na transferência (r = 0,27), o peso do pinto 

neonato (r = 0,19), peso do pinto na expedição (r = 0,15) e o peso líquido do 

pintainho (r = 0,23). Foi encontrada correlação negativa fraca (P<0,05) para a 

percentagem de peso do pinto no nascedouro em relação ao peso do ovo na 

incubação (r = -0,01) e para a percentagem de peso do pinto na expedição em 

relação ao peso do ovo na incubação (r = -0,24). 

Houve correlação positiva fraca entre a espessura média da casca do 

ovo e o peso do ovo na transferência (r = 0,23), peso do pinto neonato (r = 0,16) e 

o peso líquido do pintainho (r = 0,10). Foi encontrada correlação negativa fraca 

(P<0,05) para a hora de nascimento dos pintainhos (r= -0,16) e percentagem de 

peso do pinto no nascedouro em relação ao peso do ovo na incubação (r= - 0,17) 

e para peso do pinto na expedição em relação ao peso do ovo incubado (r = -

0,24).  

De acordo com os achados, existe uma fraca correlação entre os 

valores de espessura da casca e peso dos pintainhos, sendo que a espessura 

média da casca é inversamente proporcional ao horário de nascimento dos pintos. 

Quanto menor a espessura média da casca do ovo mais cedo o ovo eclode. 
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TABELA 8 – Coeficiente de correlação (r) e probabilidade (P) entre a espessura da casca do ovo em suas diferentes regiões e as 

demais características de incubação estudadas 

 Ponta larga Equador Ponta Fina Média 

Característica r Valor de P r Valor de P r Valor de P r Valor de P 

POT 0,2015 <0,0011* 0,2735 <0,0123* 0,1357 0,0691 0,2371 <0,0144* 

PPP 0,05 0,4782 -0,0145 0,8442 -0,0076 0,9141 0,0132 0,8593 

COMP 0,0883 0,2557 0,049 0,5067 0,1203 0,1025 0,097 0,1877 

HORA -0,1252 0,0885 -0,0736 0,3179 -0,2267 0,0816 -0,1628 0,0269* 

SCORE -0,0199 0,7878 0,0854 0,2463 0,114 0,1213 0,065 0,3751 

PN 0,1428 0,0510* 0,1961 <0,0167* 0,096 0,1940 0,165 0,0247* 

%PN  -0,1962 <0,0113* -0,01883 0,0101* -0,085 0,2482 -0,1799 0,0135* 

PEX 0,0989 0,1792 0,1505 0,0404* 0,0581 0,4310 0,1164 0,1136 

%PEX -0,2561 <0,0131* -0,2403 <0,0189* -0,1513 0,8300 -0,248 0,1103 

RV 0,008 0,9135 0,037 0,6201 -0,064 0,3980 -0,007 0,9216 

%RV -0,046 0,5437 -0,037 0,6220 -0,104 0,1707 -0,072 0,3448 

PLIQ -0,155 0,0603 0,234 <0,0109* 0,131 0,0850 0,100 <0,0100* 

%PLIQ -0,139 0,0686 -0,082 0,0248* 0,010 0,7980 0,047 0,2999 

*Apresenta correlação de Pearson significativa (P<0,05) 

POT (peso do ovo na transferência); PPP (perda de peso do ovo do período entre a incubação até a transferência; COMP (comprimento do pinto neonato); 

HORA (hora de nascimento); SCORE (escore de qualidade física); (PN) peso do pinto no nascedouro; (%PN) peso relativo do pinto no nascedouro em 

relação ao peso do ovo incubado; (PEX) peso do pinto na expedição; (%PEX) peso relativo do pinto na expedição em relação ao peso do ovo incubado; RV 

(peso do resíduo vitelino); %RV (percentagem do resíduo vitelino em relação ao peso do pinto na expedição); PLIQ (peso líquido do pintainho) e %PLIQ 

(percentagem de peso líquido do pintainho em relação ao peso do pinto na expedição). 
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A espessura da casca do ovo foi medida com os ovos após a eclosão. 

Os embriões retiram das camadas internas da casca do ovo o cálcio que utilizam 

para sua formação óssea, dessa forma há um desgaste da casca e uma influencia 

direta sobre a espessura. De acordo com GUALHANONE et al. (2012) a 

espessura da casca do ovo entre o dia da incubação e o dia da eclosão do ovo 

pode diminuir cerca de 12,5%, podendo ocorrer variações entre essa diminuição 

de espessura entre as regiões da casca do ovo. Dessa forma, as correlações 

encontradas para a espessura da casca dos ovos não foram fortes (r >0,7). 

Os resultados de correlação de Pearson entre a porosidade média da 

casca dos ovos e espessura da casca por região com os demais parâmetros de 

incubação estão apresentados da Tabela 9.  

Houve correlação positiva forte (P<0,05) entre a porosidade da região 

da ponta larga e o peso do ovo na transferência (r = 0,88), peso do pinto no 

nascimento (r = 0,86), peso do pinto na expedição (r=0,85) e peso líquido do 

pintainho (r = 0,84). Houve correlação positiva forte (P<0,05) entre a porosidade 

da região do equador do ovo e o peso do ovo na transferência (r = 0,86), peso do 

pinto no nascimento (r = 0,84), peso do pinto na expedição (r = 0,82) e peso 

líquido do pintainho (r = 0,81). Houve correlação positiva forte (P<0,05) entre a 

porosidade da região da ponta fina e o peso do ovo na transferência (r = 0,85), 

peso do pinto no nascimento (r = 0,82), peso do pinto na expedição (r = 0,81) e 

peso líquido do pintainho (r = 0,79). 

Foi observada (P<0,05) correlação positiva forte entre a porosidade 

média da casca do ovo e o peso do ovo na transferência (r = 0,89), peso do pinto 

no nascimento (r = 0,87), peso do pinto na expedição (r = 0,85) e peso líquido do 

pintainho (r = 0,85). A correlação positiva forte entre o peso do pinto neonato, o 

peso do pinto na expedição e o peso líquido do pintainho e porosidade média da 

casca do ovo pode ser explicada pelo metabolismo do embrião em que ele recebe 

o oxigênio pela difusão através dos poros da casca. Esta observação é a base do 

conceito biológico de condutância da casca que pode determinar a quantidade de 

energia para o embrião, a maturação final dos tecidos e o início da eclosão 

(CHRISTENSEN et al., 2006). Essa quantidade de energia pode ser a explicação 

para que pintos oriundos de ovos com maior condutância sejam mais pesados 

quando comparados a pintos oriundos de ovos com menor condutância. 
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De acordo com OVIEDO-RONDÓN & MURAKAMI (1998), a 

condutância da casca do ovo é determinada também pelo peso do ovo incubado, 

sendo diretamente proporcional a condutância. Ovos maiores devem ter uma 

maior perda de vapor d’água que ocorra um desenvolvimento embrionário exitoso. 

Dessa forma, de acordo com GONZALES et al. (2009) a casca desses ovos 

maiores é mais porosa e mais delgada, permitindo assim uma maior passagem de 

água metabólica e gases. Ainda, de acordo com OVIEDO-RONDÓN & 

MURAKAMI (1998), para cada grama de gordura metabolizada pelo embrião, é 

formada um grama de água metabólica que deve ser eliminada do interior do ovo. 

Essa eliminação é facilitada pela elevada porosidade da casca do ovo de maior 

peso e tamanho. Assim a porosidade média da casca foi positivamente 

correlacionada (r = 0,89) com o peso do ovo na transferência sendo que ovos 

mais pesados apresentaram maior porosidade média em sua casca. 

Houve correlação positiva e negativa fraca (r ≤ 0,49) entre a porosidade 

e alguns dos parâmetros de incubação estudados. Essas correlações podem ser 

associadas as correlações fortes encontradas entre o peso dos pintos e a 

porosidade da casca dos ovos. Por exemplo, o comprimento do pinto neonato foi 

correlacionado positivamente com a porosidade média da casca do ovo (r = 0,45), 

indicando que a porosidade afeta o comprimento dos pintainhos. 

Essas correlações mostram que a porosidade da casca do ovo é 

fundamental para que o ovo perda água. Ainda, ovos com maior porosidade que 

permitiram uma maior troca gasosa, tiveram melhores resultados que servem 

para estimar o desempenho dos pintos no campo, como peso e comprimento da 

ave neonata.  
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TABELA 9 – Coeficiente de correlação (r) e probabilidade (P) entre a porosidade nas diferentes regiões da casca do ovo e as 

demais características de incubação estudadas 

 Ponta larga Equador Ponta fina Média 

Característica r Valor de P r Valor de P r Valor de P r Valor de P 

POT 0,8891 <0,01* 0,8668 <0,01* 0,8502 <0,01* 0,8957 <0,01* 

PPP 0,3136 <0,01* 0,2947 <0,01* 0,2558 <0,01* 0,3112 <0,01* 

COMP 0,4543 <0,01* 0,4258 <0,01* 0,4437 <0,01* 0,4593 <0,01* 

HORA 0,2301 <0,01* 0,1960 <0,01* 0,2082 <0,01* 0,2200 <0,01* 

SCORE 0,0190 0,796 -0,0567 0,441 -0,0610 0,405 -0,022 0,7649 

PN 0,8628 <0,01* 0,8417 <0,01* 0,8205 <0,01* 0,8701 <0,01* 

%PN  -0,2500 <0,01* -0,2502 <0,01* -0,2314 <0,01* -0,2559 <0,01* 

PEX 0,8583 <0,01* 0,8230 <0,01* 0,8104 <0,01* 0,8568 <0,01* 

%PEX -0,1525 0,0377* -0,1638 0,025 -0,1323 0,071 -0,1584 0,0308 

RV 0,382 <0,01* 0,378 <0,01* 0,392 <0,01* 0,398 <0,01* 

%RV 0,173 0,087 0,131 0,084 0,152 0,144 0,142 0,061 

PLIQ 0,848 <0,01* 0,817 <0,01* 0,7988 <0,01* 0,853 <0,01* 

%PLIQ -0,153 0,043* -0,167 0,027* -0,163 0,032* -0,163 0,032* 

*Apresenta correlação de Pearson significativa (P<0,05). 

POT (peso do ovo na transferência); PPP (perda de peso do ovo do período entre a incubação até a transferência; COMP (comprimento do pinto neonato); 

HORA (hora de nascimento); SCORE (escore de qualidade física); (PN) peso do pinto no nascedouro; (%PN) peso relativo do pinto no nascedouro em 

relação ao peso do ovo incubado; (PEX) peso do pinto na expedição; (%PEX) peso relativo do pinto na expedição em relação ao peso do ovo incubado; RV 

(peso do resíduo vitelino); %RV (percentagem do resíduo vitelino em relação ao peso do pinto na expedição); PLIQ (peso líquido do pintainho) e %PLIQ 

(percentagem de peso líquido do pintainho em relação ao peso do pinto na expedição). 
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4 CONCLUSÃO 

 

A técnica que utiliza fragmentos de casca para determinar a 

condutância da casca dos ovos seguiu o padrão encontrado em técnicas que 

utiliza ovos íntegros, sendo encontrada uma maior condutância em ovos de 

matrizes mais velhas. A região da ponta fina do ovo apresentou menor 

condutância.  

Para estudo com ovos eclodidos, a porosidade da casca dos ovos pode 

ser mais bem correlacionada com parâmetros de incubação que a espessura da 

casca do ovo.  
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ANEXOS 

QUADRO 1 – Variáveis, suas definições e escores para determinar o escore de 
qualidade física de pintos neonatos. 

Variável Definição Características Escore 

Atividade 

Verificada quando se coloca o 

pintainho de costas. Um rápido 

retorno à posição em pé é definida 

como boa. Se permanecer deitado, é 

definido como fraca. 

Bom 16 

Médio 8 

Fraco 0 

Penugem 
A aparência deve ser limpa e seca. Se 

estiver úmida e suja é ruim. 

Limpa e Seca 12 

Úmida ou suja 6 

Suja e úmida 0 

Olhos 

Coloca-se o pintainho em pé e 

observam-se seus olhos, o brilho e a 

extensão que ocupa a pálpebra sobre 

o olho. 

Abertos e brilhantes 10 

Abertos e sem 

brilho 
5 

Fechados 0 

Umbigo 

Examina-se a área do umbigo e ao 

redor dele, verificando-se o seu 

fechamento e sua cor. Se a cor for 

diferente da cor da pele, registra-se 

como de má qualidade 

Fechado e limpo 12 

Não completamente 

fechado, coloração 

normal 

6 

Não fechado e 

coloração anormal 
0 

Membrana  

Na área do umbigo, avalia-se o 

tamanho de uma possível membrana 

remanescente. O tamanho será 

classificado como grande ou pequeno. 

Sem membrana 12 

Pequena 6 

Grande 0 

Abdômen 

Examina-se o abdômen do pintainho 

visualmente. Se estiver grande 

(balofo) é classificado como ruim. 

Normal 12 

Médio 6 

Distendido 0 

Pernas 

O pintainho é colocado em pé para 

determinar se permanece firme nessa 

posição. A conformação dos dedos e 

a articulação do joelho são 

examinadas. 

Pernas/dedos e 

articulações 

normais 

10 

Uma perna/dedos e 

articulações 

afetadas 

5 

Duas pernas/dedos 

e articulações 

afetadas 

0 

Canelas 

Observa-se o brilho e a cor da canela. 

A normal deve ser laranja e brilhante. 

Sem a presença de hematomas que 

indicam dificuldade para sair do ovo 

Brilhante, laranja 16 

Brilhante, pálida ou 

hematomas 
8 

Opaca, pálida ou 

com hematomas 
0 

 

Adaptado de TONA (2003) 

 

 


