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RESUMO GERAL 

 
Objetivou-se determinar o tipo de máquina incubadora mais adequado para 
incubação de ovos de matrizes com diferentes idades, bem como o efeito da 
temperatura de incubação sobre a qualidade física e a resposta imune de 
pintos. Foram realizados três experimentos, sendo que no experimento I foram 
incubados 720 ovos, provenientes de matrizes com três idades diferentes (30 
ou 42 ou 64 semanas), porém apenas cinco aves por tratamento foram 
utilizadas neste estudo. Os ovos foram distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x2 (três idades x duas 
temperaturas de incubação).A temperatura da máquina para os grupos controle 
foi de 37,5 ºC constante durante todo o período e para os tratamentos com 
elevação da temperatura foi aplicada uma temperatura de 39,0 ºC por 6h 
durante o período de 10 a 18 dias de incubação. Foi avaliada a  
histomorfometria intestinal e de baço e bursa. Foram realizadas 4 fotografias de 
cada lâmina e 10 leituras por fotografia, totalizando 40 leituras por ave,  e uma 
leitura como parcela experimental. No experimento II Foram utilizados 300 
ovos, sendo que para a fase de incubação foi utilizado o delineamento  
inteiramente casualizado, com  dois tratamentos (tipos de máquinas), com 150 
repetições, sendo considerada a parcela experimental um ovo. Foi avaliada a 
qualidade física dos pintos eclodidos e análise histomorfométrica de órgãos 
linfoides e intestino delgado de dez aves por tratamento. Para o ensaio de 
desempenho, 200 pintos de um dia foram distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado, com 5 repetições e 20 aves por parcela experimental. 
No experimento III, os tratamentos foram uma combinação entre três idades de 
matrizes com dois tipos de máquina de incubar. Os ovos foram distribuídos em 
delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x2 (três idades x 
duas máquinas de incubação) com 83 repetições, sendo a parcela 
experimental um ovo. Foram avaliados os parâmetros de incubação, 
embriodiagnóstico, escore de qualidade de pintos e histomorfometria da 
mucosa de fragmentos do intestino delgado. Para o ensaio de desempenho 
foram alojados 300 pintos machos oriundos dos mesmos tratamentos do 
ensaio de incubação e o delineamento experimental para a avaliação do 
desempenho foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x2 (três idades 
x duas máquinas de incubação), com cinco repetições, sendo uma parcela 
constituída por 10 aves. Os dados foram submetidos a ANOVA e as médias 
comparadas pelo teste Tukey (5%) quando necessário. No experimento I a 
variação na temperatura da máquina de incubação afetou a qualidade de pintos 
neonatos, sobretudo para pintos originados de matrizes jovens. No 
experimento II o tipo de máquina de incubar não influenciou a resposta imune 
nem a qualidade do pinto neonato. No experimento III máquina de estágio 
único proporcionou pintos de um dia com melhor escore de qualidade. 

 



CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O processo de globalização impôs novas regras ao mercado de 

produção de carne e atualmente a ordem mundial é a produtividade. Estima-se 

que mais de 6,24 bilhões de pintos de corte foram produzidos no Brasil no ano 

de 2011 (UBABEF, 2012), sendo a quantidade e a qualidade dos  pintos de um 

dia os principais fatores responsáveis pelo sucesso de um incubatório 

comercial. 

A produção de pintos com qualidade é um processo complexo e 

abrangente que envolve desde genética, nutrição e manejo das matrizes, 

manejo dos ovos férteis, condições de incubação dos ovos, manejo dos pintos, 

transporte, entre outros.  Os padrões estabelecidos de qualidade de pinto de 

corte podem estar associados aos aspectos físicos, microbiológicos e 

sorológicos da ave recém-eclodida (CERVANTES,1994).  

Com relação aos aspectos físicos de qualidade do pinto 

comercializado com um dia, o peso vivo é um fator relevante a se considerar 

(LEANDRO et al., 2006). O peso do ovo exerce uma forte influência no peso do 

pinto no momento da eclosão e, portanto, a idade da matriz tem efeito 

marcante na qualidade do pinto, no que se refere ao peso vivo (SUAREZ et al., 

1997; BRUZUAL et al., 2000; TONA et al., 2001).  

 O pinto após a eclosão é dependente dos anticorpos produzidos pel 

a matriz (imunidade passiva) e torna-se imunocompetente aproximadamente 

com duas semanas de vida (SMITH et al., 1990). Todo anticorpo maternal, que 

protege os pintos neonatos estão presentes no ovo e são transportados a partir 

da gema para a circulação entre o 11o dia de desenvolvimento embrionário até 

a eclosão (WANG et al., 2004). A idade da matriz pode influenciar a quantidade 

de anticorpos presentes no pinto neonato, assim como a resposta vacinal do 

pinto na fase inicial de crescimento (LEANDRO et al., 2010).  

Por outro lado, devido a não uniformidade da temperatura, 

ventilação, concentração de CO2 e umidade relativa no interior da incubadora, 

as condições ambientais inapropriadas da máquina de incubar são 

considerados os principais agentes estressores que afetam o desenvolvimento 

embrionário. A temperatura de incubação é considerada como um dos fatores 
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de maior importância, pois a sua variação tem grande impacto no 

desenvolvimento do embrião, parâmetros de incubação, qualidade de pinto e 

desempenho dos frangos pós-eclosão (WEBB, 1987; DECUYPERE & 

MICHELS, 1992; LEKSRISOMPONG et al., 2007).   

 

1.1 Qualidade de pintos  

Diante da competitividade do mercado avícola, o produtor precisa 

alojar pintos de qualidade no campo, pois a produtividade do lote depende 

disso, assim como a remuneração posterior ao abate. Segundo GONZALES & 

CAFÉ (2003), pintos de qualidade apresentam melhor desempenho, maior 

viabilidade, maior tolerância às mudanças ambientais, menores reações às 

vacinas e menores índices de condenação no abatedouro.  

De acordo com LEANDRO et al. (2006), pintos acima de 40 gramas são 

de melhor qualidade, no entanto, matrizes no início de produção produzem 

pintos com peso inferior a 40g.  Pesquisas realizadas para estudar a relação 

entre o peso do pinto e o desenvolvimento do frango no período de criação 

demonstraram que existe alta correlação entre peso do pinto e peso do frango  

(PINCHASOV, 1991).  VIEIRA (2001) relatou que o efeito do peso do pinto de 

um dia permanece até o abate. Do mesmo modo, LEANDRO et al. (2006), com 

o objetivo de avaliar o efeito do peso do pinto em relação ao desempenho, 

mostraram que pintos com maior peso no alojamento resultaram em maior 

peso vivo final, aos 42 dias de abate. Porém, os mesmos autores verificaram 

que a correlação entre peso do pinto e peso do frango era pequena quando os 

frangos foram abatidos com 47 dias. 

Como intuito de sistematizar a avaliação de qualidade de pintos, 

anteriormente realizada de forma empírica, TONA et al. (2003) criaram um 

índice para avaliar a qualidade de pinto, no qual estabeleceram diferentes  

valores para algumas características físicas que podem favorecer a 

sobrevivência e o melhor desempenho do frango em campo. Trata-se de 

avaliar as características de qualidade física independentemente e após 

realizar uma somatória dos pontos para obter um escore total de qualidade do 

pinto, como proposto por TONA et al. (2003) (Quadro 1). 
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Quadro 1: Quadro explicativo das variáveis e suas definições, características e       
escores de avaliação de parâmetros de qualidade de pintos  

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 
Médio 
Fraco 

 

16 
8 
0 

Penugem A aparência deve ser limpa e 
seca. Se estiver úmida e suja, 
ou ambos são classificados 
como ruim. 

Limpa e seca 
Limpa e úmida 
Suja e úmida 

12 
6 
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 
Abertos e sem brilho 

Fechados 

10 
5 
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 
Fechamento 
incompleto, 

coloração normal 
Aberto e coloração 

anormal 

12 
 
 
6 

       0 

Membrana 

remanescente 

Na área do umbigo, avalia-se o 
tamanho de uma possível 
membrana remanescente. O 
tamanho será classificado como 
muito grande, grande ou 
pequeno. 

Sem membrana 
Pequena 
Grande 

12 
6 
0 

Abdômen Examina-se o abdômen do 
pintainho visualmente. Se 
estiver grande é classificado 
como ruim. 

Normal 
Médio 

Distendido 

12 
6 
0 

Pernas O pintainho é colocado em pé 
para determinar se permanece 
firme nessa posição. A 
conformação dos dedos e a 
articulação do joelho é 
examinada. 

Pernas/dedos e 
articulações normais 
Uma perna/dedos e 

articulações 
afetadas 

Duas pernas/dedos 
e articulações 

afetadas 

 
10 
 
5 
 

0 

Canelas Observa-se o brilho e a cor da 
canela. A normal deve ser 
avermelhada e brilhante. 

Brilhante, avermelhada 
Brilhante e pálida 
Opaca e pálida 

16 
8 
0 

Fonte: Adaptado de TONA et al. (2003) 

No entanto, CERVANTES (1994) considerou que os padrões 

estabelecidos de qualidade de pinto de corte devem estar associados aos 

aspectos físicos, condições microbiológicas e sorológicas da ave recém-

eclodida.  Assim, pintos de qualidade devem apresentar também bom 
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desenvolvimento dos órgãos, como sistema digestório e órgãos linfoides, 

tornando-os capazes de desenvolver resposta imune. 

Existem características do pinto recém-eclodido que podem ser 

associadas com a qualidade física dos pintos. Os incubatórios comerciais 

fazem seleção de pintos recém-eclodidos, classificando-os em pintos de 

primeira ou de segunda, e ou descartados, baseando-se em características 

físicas dos pintos.  A avaliação é subjetiva e a classificação dos pintos está 

baseada em observar se os mesmos são espertos, alertas, apresentam 

abdômen firme, umbigo cicatrizado, sem defeitos físicos, com canelas fortes, 

brilhantes e bem hidratadas, com penugem seca e fofa, além de apresentar 

olhos redondos e brilhantes. Embora esse conceito de qualidade de pintos seja 

conhecido pelos produtores e fornecedores, ainda não é baseado em critérios 

cientificamente estabelecidos.  

 

1.2. Imunidade do pinto 

As aves recém-eclodidas exigem assistência imune temporária, cuja 

ação é realizada pelas imunoglobulinas séricas. De acordo com SMITH et al. 

(1990),  o pinto após a eclosão é dependente dos anticorpos produzidos pela 

matriz (imunidade passiva) e torna-se imunocompetente aproximadamente com 

duas semanas de vida.  

As imunoglobulinas são transferidas ativamente do soro sanguíneo 

da galinha para a gema, enquanto o ovo ainda se encontra no ovário (SMITH et 

al.,1990). Assim, todos os anticorpos maternais que protegem os pintos 

neonatos estão presentes no ovo e são transportados a partir da gema para 

circulação do embrião durante o seu desenvolvimento, principalmente entre 11o 

dia de desenvolvimento embrionário até a eclosão (WANG et al., 2004).  

 Segundo ULMER-FRANCO et al. (2012), nas aves domésticas as 

imunoglobulinas IgM, IgA e IgG são idênticas às dos mamíferos. Já a IgY é 

ancestral evolutiva da IgG e da IgE dos mamíferos, combinando portanto, 

ambas as funções. Para ROSA & AVILA (2000), IgY é o principal mecanismo 

de defesa contra infecções sistêmicas (IgG) e também é defesa de pele e pode 

mediar reações anafiláticas (IgE). 
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À medida que o ovócito fertilizado percorre o oviduto, a albumina é 

depositada juntamente com IgM e IgA das secreções ovidutais na formação do 

ovo (TIZZARD, 2008). A transferência de IgY da galinha para a gema se dá 

inicialmente pela passagem da Ig do soro sanguíneo para o ovário, com 

atuação dos receptores ovarianos de IgY (HAMAL et al., 2006). Durante o 

desenvolvimento embrionário, a Ig é absorvida pelo embrião, pois o saco da 

gema é muito vascularizado e favorece a circulação, consequentemente, a 

absorção de imunoglobulinas. A concentração de IgY na gema é proporcional e 

depende da concentração no soro sanguíneo da matriz (Al-NATOUR et al., 

2004). Assim, no decorrer do desenvolvimento, o embrião absorve IgY da 

gema e, ao mesmo tempo, IgM e IgA provenientes da albumina se difundem no 

líquido amniótico e são ingeridas pelo embrião, de forma que na eclosão o 

pinto apresenta IgY no soro e IgM e IgA no intestino (TIZZARD, 2008). 

De acordo com SMITH et al. (1990), após a diminuição da imunidade 

materna, que ocorre até cerca de 14 dias de idade , a ave deve desenvolver 

resposta imune frente aos desafios de campo para  sobreviver e se 

desenvolver. Para isso é necessário que o sistema imune esteja apto e seja 

eficiente no reconhecimento de macromoléculas microbianas. Segundo ASK et 

al. (2007), a taxa de anticorpos maternos é máxima entre o período de dois a 

quatro dias  pós-eclosão, devido a absorção do saco da gema, e decrescem  

até duas a quatro semanas de vida da ave. LEANDRO et al. (2011) 

acompanharam o catabolismo de anticorpos maternais de pintos e verificaram 

que os títulos reduziram drasticamente até 13 dias de vida dos frangos. 

A capacidade de a ave desenvolver resposta imune inicia-se durante 

o período embrionário, pois as células precursoras de linfócitos surgem na 

membrana do saco vitelino e migram para o timo e bursa entre o quinto e 

sétimo dia de incubação. Essas células se diferenciam na bursa e os folículos 

se desenvolvem no 12º dia. Os linfócitos com IgM de superfície podem ser 

detectados na bursa com 14 dias, já os linfócitos com IgY de superfície se 

desenvolvem no 21º dia e as células IgA positivas surgem no intestino com seis 

a sete dias após a eclosão (TIZZARD, 2008). 

Embora já tenham sido detectados linfócitos B secretores de 

imunoglobulinas IgY em pintos com seis dias de idade, nos primeiros dias de 
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vida o pinto é completamente dependente da imunidade maternal (LAWRENCE 

et al.,1991). Há relatos de pesquisadores que detectaram secreção endógena 

de IgA e IgM em soros de pintos com quatro e 12 dias de idade, 

respectivamente (HAMAL et al., 2006). 

Agentes estressores podem afetar a resposta imune das aves por 

alguns mecanismos. Um desses mecanismos envolve alterações no sistema 

endócrino, que é um modulador da função imune. A ativação do eixo 

hipotalâmico-pituitária–adrenal, o eixo simpático adrenal modular e o eixo 

hipotálamo pituitária e tireóide, por estressores, resultam em reposta hormonal 

de estresse. De acordo com  EL-LETHEY  et al. (2003), o impacto do estresse 

no desenvolvimento da resposta imune depende da natureza, da intensidade e 

da duração do mesmo, e a liberação de corticosterona pode ocasionar 

involução do tecido linfóide (timo, bursa cloacal e baço) e supressão da 

imunidade humoral e celular. 

 LEANDRO et al. (2011) observaram que pintos oriundos de 

matrizes submetidas ao estresse originavam pintos com menor área do folículo 

da bursa e menor percentagem das áreas brancas em relação às vermelhas 

em baço.  

 As condições ambientais inapropriadas da máquina de incubar, 

devido a não uniformidade da temperatura, ventilação, concentração de CO2 e 

umidade relativa no seu interior, são consideradas os principais agentes 

estressores que afetam o embrião. A temperatura de incubação é considerada 

um dos fatores de maior importância, pois a sua variação tem grande impacto 

no desenvolvimento do embrião (DECUYPERE & MICHELS, 1992).   

 

 

1.3 Idade da matriz  

1.3.1 Parâmetros de incubação 

Os índices de incubação são calculados nos incubatórios com o 

intuito de verificar o rendimento das incubações, ou seja, a quantidade de 

pintos vendáveis nascidos a cada incubação. Assim, o principal objetivo dos 

incubatórios industriais é a venda ou distribuição de pintos de um dia com 
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qualidade. Os parâmetros de incubação quantificam os resultados de eclosão 

de pintos, pintos vendáveis e, consequentemente, indicam a rentabilidade 

econômica.  

A idade da matriz pode afetar os parâmetros de incubação devido ao 

tamanho do ovo produzido, pois matrizes mais velhas produzem ovos maiores 

com casca mais fina, maior quantidade de poros na casca e membrana interna 

e cutícula mais delgadas (MCLOUGHLIN; GOUS, 2000), o que pode ocasionar 

perda de umidade excessiva dos ovos durante a incubação (ROSA et al., 

2002).  

RAMOS (2008) avaliou o efeito da idade da matriz sobre o 

percentual de casca em relação ao peso do ovo e verificou que matrizes mais 

velhas produziram ovos com menos casca, o que comprova a diminuição da 

espessura de cascas em matrizes velhas.  

De acordo com SANTOS et al. (2003), à medida que aumenta a 

idade da matriz, aumenta a capacidade da casca em permitir as trocas de 

gases e vapor de água entre o embrião e o meio ambiente. ROSA & AVILA 

(2000) também verificaram que matrizes com idade acima de 50 semanas 

apresentam ovos de casca mais fina. A perda de vapor de água relaciona-se à 

dimensão e ao número de poros e à espessura da casca, que lhe confere 

resistência, mas também a condições dentro da máquina de incubar (SANTOS 

et al., 2003).  

A perda de vapor de água ocorre porque a água atravessa os poros 

da casca movendo-se sempre do ponto mais úmido, que normalmente é o 

interior do ovo, para o ponto mais seco, o ambiente (TULLET et al., 1990).  

Além da menor espessura e maior quantidade de poros existentes 

na casca do ovo, a consistência do albúmen também pode interferir nas trocas 

gasosas. ALMEIDA et al. (2006) afirmaram que matrizes novas ingerem mais 

proteínas na dieta e depositam no albúmen, tornando-o mais espesso. Com 

isso ocorre diminuição de trocas gasosas entre o embrião e o meio. Além de o 

albúmen espesso dificultar as trocas gasosas, pode também dificultar a 

absorção do saco vitelino e piorar assim a nutrição do embrião. Segundo 

VIEIRA et al. (2001) 90% da energia produzida pelo embrião se dá a partir da 
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oxidação de ácidos graxos, a deficiência de oxigênio retardaria a oxidação e 

consequentemente atrasaria o desenvolvimento do embrião. 

HAMIDU et al. (2007) e RAMOS (2008) verificaram que o aumento 

da idade da matriz provocou diminuição do percentual de albúmen em relação 

ao peso do ovo em matrizes mais velhas. ROSA & AVILA (2000) verificaram 

que ovos de matrizes com mais de 50 semanas de idade apresentaram alto 

teor de água no albume, assim, pode-se inferir que matrizes velhas produzem 

ovos com albume mais fluido, o que pode facilitar a troca de gases e perda de 

vapor de água entre o embrião e o meio externo, favorecendo o 

desenvolvimento e a eclosão do embrião. Ao facilitar a troca gasosa entre o 

embrião e o meio, o crescimento torna-se mais rápido e período de incubação 

mais curto, além de facilitar a eclosão. 

Com relação à gema do ovo incubável, com o aumento da idade da 

matriz, ocorre aumento da quantidade de gema depositada, pois segundo 

VIEIRA et al. (2001), matrizes mais velhas produzem folículos maiores. 

HAMIDU et al. (2007) e RAMOS (2008) observaram que matrizes mais velhas 

produziram ovos com maior porcentagem de gema em relação a matrizes 

jovens. Os autores sugerem que em matrizes mais velhas ocorra maior 

depósito de nutrientes na gema que são absorvidos pelo embrião durante o 

período de desenvolvimento.  

ULMER-FRANCO et al. (2010) compararam ovos provenientes de 

matrizes com 29 e 59 semanas de idade e também observaram que as aves 

mais velhas produziram ovos com maior porcentagem de sólidos totais e peso 

de gema. 

Os componentes internos do ovo compõem a fonte nutricional do 

embrião em desenvolvimento (HAMIDU et al. 2007; RAMOS 2008), por isso a 

deposição de nutrientes pela matriz interfere nos parâmetros observados na 

incubação. 

A idade da matriz também influencia outros parâmetros de 

incubação, como a perda de peso do ovo incubável durante a incubação, o 

período de incubação, a perda de peso do pinto recém-eclodido até a  retirada 

da máquina, o peso do pinto ao nascer, a taxa de absorção da gema, entre 

outros fatores de qualidade de pinto. 
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As trocas gasosas entre o embrião e o ambiente externo provocam 

perda de peso do embrião durante seu desenvolvimento, o que pode ser 

avaliado pesando-se os ovos aos 19 dias de incubação, ou seja, no momento 

da transferência da incubadora para o nascedouro, em incubatórios industriais. 

ROSA & AVILA (2000) encontraram valores de 15% de perda de peso durante 

a incubação, porém MAUDIM (1993) estabeleceu os valores de 12 a 13% como 

desejáveis para perda de peso em ovos desde o momento da incubação até a 

transferência para eclosão, sendo aceitáveis perdas de 11 a 14%.  ALMEIDA et 

al. (2006) estudaram a perda de peso durante a incubação de ovos de matrizes 

entre 32 e 60 semanas de idade e encontraram valores entre 11,24 e 11,56%. 

Segundo SANTOS et al. (2009), perdas acima desses valores 

poderiam provocar desidratação excessiva nos embriões e alta mortalidade 

embrionária inicial, sendo que perdas abaixo dos valores mencionados 

poderiam ocasionar elevada mortalidade embrionária tardia, visto que os 

embriões não conseguiriam inflar os pulmões em virtude do excesso de água. 

Em estudo com matrizes mais jovens, entre 26 e 30 semanas, BRUZUAL et al. 

(2000) encontraram valores inferiores, entre 8 e 10% de perda de peso durante 

a incubação e não verificaram  para esse intervalo de idade das matrizes, 

diferenças na perda de peso do ovo durante o período de incubação. 

No entanto, HAMIDU et al. (2007) estudaram parâmetros de 

incubação de ovos de matrizes de diferentes idades (29, 34, 40, 45, 55 e 59 

semanas) e verificaram que as matrizes jovens e velhas não diferiram com 

relação a perda de  peso do ovo na transferência, aos 19 dias de incubação. 

O período de incubação também pode ser afetado pela idade da 

matriz. ALMEIDA et al. (2008) estudaram a distribuição de eclosões de 

embriões de matrizes pesadas de idades extremas, como 34, 44 e 74 semanas 

e observaram que embriões de matrizes com idade intermediária eclodiram 

mais cedo e os embriões de matrizes muito jovens ou muito velhas 

apresentaram maior período de incubação.  

Para que o embrião se desenvolva e ecloda é necessário que haja 

absorção de conteúdo do saco vitelino, que contém os nutrientes disponíveis 

para o seu desenvolvimento. Esses nutrientes são utilizados para formação de 

novos tecidos, manutenção dos tecidos existentes, atividade muscular até a 
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eclosão. Os nutrientes do ovo estão distribuídos no albume e na gema. A gema 

possui 45% de lipídios, 48,5% de proteínas e 3,7% de carboidratos na matéria 

seca e o albume apresenta somente 10% de matéria seca, sendo composta em 

90% de proteínas (FREEMAN & VINCE, 1974). Segundo a literatura, embriões 

oriundos de matrizes mais velhas tendem a apresentar maior absorção do 

resíduo do vitelino, o que representa maior taxa de absorção de nutrientes. 

NANGSUAY et al. (2011) estudaram a absorção de resíduo vitelino em 

embriões de matrizes com 29 e 53 semanas de idade, aos 18 dias de 

incubação e após a eclosão, e verificaram que os embriões oriundos de 

matrizes mais velhas apresentaram maiores taxas de absorção de resíduo 

vitelino em relação aos embriões de matrizes mais jovens. 

ALMEIDA et al. (2006) estudaram o efeito da idade das matrizes no 

desenvolvimento embrionário e verificaram aumento de absorção do saco 

vitelino e consequentemente melhora na nutrição do embrião de matrizes mais 

velhas. Os autores afirmam ainda que 90% da energia produzida pelo embrião 

é obtida a partir da oxidação de ácidos graxos da gema, e que, uma ventilação 

não adequada na máquina de incubar no final da incubação, pode resultar em 

uma diminuição da pressão de oxigênio e portanto,  retardar a oxidação e 

portanto,  atrasar o desenvolvimento do embrião. 

A idade da matriz também pode influenciar na taxa e no período de 

mortalidade embrionária. Em estudo realizado por BRUZUAL et al. (2000), com 

matrizes de diferentes idades, os autores observaram que matrizes mais jovens 

apresentaram os piores resultados de mortalidade embrionária, sendo que a 

maior percentagem da mortalidade embrionária ocorreu na fase inicial e tardia. 

ALMEIDA et al. (2006) também realizaram estudo de parâmetros de 

incubação com matrizes de diferentes idades (32, 43 e 60 semanas) e 

verificaram que os embriões de matrizes muito jovens apresentaram alta 

mortalidade embrionária inicial. No entanto, matrizes velhas apresentaram 

maior mortalidade embrionária na fase tardia. Os ovos de matrizes com idade 

intermediária apresentaram os melhores resultados, obtendo o menor índice de 

mortalidade embrionária.  

Em estudo com matrizes de diferentes idades realizado por ULMER-

FRANCO (2010), a idade das aves não influenciou a  mortalidade embrionária, 
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entretanto, este estudo foi realizado com matrizes 32, 40 e 55 semanas de 

idade. 

SANTOS et al. (2009) avaliaram o efeito da idade das matrizes 

sobre o peso embrionário aos sete, 14 e 19 dias de incubação e os autores 

concluíram que embriões de matrizes com mais idade apresentaram maior 

peso e maior ganho tecidual durante a incubação. Isso provavelmente ocorreu 

devido a maior absorção do resíduo vitelino em embriões de matrizes mais 

velhas. Anteriormente, BRUZUAL et al. (2000) estudaram os parâmetros de 

incubação de ovos de matrizes jovens, com 26, 28 e 30 semanas de idade e 

observaram que  as matrizes com 30 semanas originaram pintos mais pesados 

na eclosão. ULMER-FRANCO (2010) em estudo com matrizes com diferentes 

idades, observou que lotes de matrizes mais velhas resultavam em maiores  

porcentagens de pintos vendáveis.  

Aspectos fisiológicos do pinto de corte também podem ser  

influenciados pela idade da matriz. HAMIDU et al. (2007) observaram que a  

idade da matriz pode afetar a produção de calor e consumo de oxigênio do 

embrião, e os embriões de matrizes velhas consumiram mais oxigênio se 

comparados com matrizes jovens e afirmaram que isso se deve ao fato desses 

embriões serem maiores, consequentemente, necessitando de maior aporte de 

oxigênio do que embriões de matrizes mais jovens.  Além disso, os autores 

observaram que pintos oriundos de matrizes mais velhas produzem maior 

quantidade dos hormônios T3 e T4 (WEYTJENS et al., 1999). MAIORKA et al. 

(2001) verificaram que matrizes mais velhas resultaram em maior 

desenvolvimento intestinal em embriões de 20 dias de incubação.   

A idade da matriz também pode afetar a produção de células do 

sistema imune e a deposição de anticorpos maternos. YALÇIN et al. (2005) 

estudaram o efeito da idade das matrizes em parâmetros imunológicos 

sanguíneos de frangos e verificaram que frangos provenientes de matrizes 

mais jovens apresentaram maior relação entre heterófilo e linfócito, em relação 

aos de  matrizes mais velhas, aos 21 dias de idade.  

ULMER-FRANCO et al. (2012) realizaram estudo com o mesmo lote 

de matrizes em diferentes idades (32, 40 e 55 semanas), avaliando a 

deposição de anticorpos maternos no decorrer da vida da matriz pesada e 
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verificaram que a deposição de anticorpos na gema aumentou com a idade das 

matrizes. Os autores sugeriram que a absorção de anticorpos dos embriões de 

matrizes velhas foi mais rápida, justificando o decréscimo no saco vitelino.  

Com relação ao desempenho na fase de criação, estudos 

comprovam que pintos oriundos de matrizes mais velhas podem apresentar 

melhores índices zootécnicos.  HULET et al. (2007) relacionaram o peso do 

pinto de um dia e o desempenho dos frangos na fase de criação e verificaram 

que pintos mais pesados de matrizes mais velhas resultaram em frangos com 

melhor conversão alimentar, menor mortalidade e maior ganho de peso. 

VARGAS et al. (2009) encontraram maior ganho de peso na fase de 

crescimento ( de 21 e 35 dias de idade) para pintos pesados (oriundos de 

matrizes com 60 semanas de idade) em relação aos mais leves (matrizes com 

30 semanas de idade), somente quando os pintos não foram submetidos ao 

jejum antes do alojamento.  

Assim, matrizes jovens são frequentemente associadas à produção 

de pintos de qualidade ruim, com alta mortalidade durante a criação e 

desempenho insatisfatório. O peso do ovo é considerado o fator mais relevante 

na determinação do peso do pinto no momento da eclosão (MAIORKA, 2002). 

De acordo com WILSON (1991), SUAREZ et al. (1997), VIEIRA &  MORAN JR. 

(1998), VIEIRA &  MORAN JR. (1999), a relação entre peso do ovo e peso do 

pinto é de aproximadamente 70%. Pintos oriundos de matrizes jovens são 

menores em relação a matrizes mais velhas (BRUZUAL et al.,2000).  DHILL et 

al. (2001) verificaram que pintos oriundos de matrizes mais jovens 

apresentavam menor comprimento ao nascer, quando comparados a pintos 

provenientes de matrizes mais velhas.  

 

1.4.  Máquina de estágio único ou múltiplo 

 

Embriões de galinhas são poiquilotérmicos, dependendo de fonte 

externa (galinha ou incubadora) para fornecer calor para o desenvolvimento e 

manutenção das funções metabólicas normais. Consequentemente, a 

temperatura de incubação é importante, sendo que a temperatura utilizada para 

incubar os ovos é de 37,5°C a 37,8°C, a qual é considerada como a 



13 

 

temperatura que ótima para se obter o melhor resultado da eclodibilidade 

(JOSEPH et al., 2006).  

Embora o manejo seja diferente em cada tipo de máquina, o 

principal fator que as diferencia é a manutenção e uniformidade da temperatura 

no seu interior. Enquanto nas máquinas de estágio único é realizada uma única 

carga que permanece do início ao fim do período de incubação, as máquinas 

de estágio múltiplo recebem cargas periódicas, resultando na alteração da 

circulação de gases. Além disso, por acondicionarem ovos com embriões em 

diferentes estágios de desenvolvimento, as máquinas de estágio múltiplo não 

contemplam as necessidades específicas de todas as idades dos embriões ao 

mesmo tempo, podendo haver prejuízos no desenvolvimento do embrião. 

A máquina de incubar deve oferecer condições ambientais 

primordiais, como temperatura, para o bom desenvolvimento embrionário. 

Porém, o embrião é capaz de regular a temperatura interna em pequenas 

variações de temperatura da máquina. Por exemplo, a regulação poderia 

ocorrer não pelo aumento de calor por si só, mas por aumento do fluxo 

sanguíneo para a casca para aumentar a perda de calor. Também poderia 

ocorrer aumento da difusão de gás carbônico para o exterior do ovo. Trata-se 

de reação homeotérmica indireta (LAURENS et al., 2006). 

JOSEPH et al. (2006) afirmaram que em incubadoras de estágio 

múltiplo frequentemente é observada diminuição da temperatura no início da 

incubação e aumento da temperatura ao final da incubação, sendo que 

variações de temperatura podem afetar o metabolismo embrionário. 

LAURENS et al. (2005) realizaram estudo aplicando baixa 

temperatura na primeira semana de incubação e alta temperatura aos embriões 

na terceira semana. Os autores consideraram que o efeito da temperatura 

baixa na primeira semana foi pior do que temperatura alta na terceira semana e 

concluíram que as variações de temperatura na primeira ou terceira semana 

resultaram em menor desenvolvimento embrionário. 

Com relação ao metabolismo embrionário, estudos comprovam que 

variações de temperatura durante a fase de desenvolvimento podem acarretar 

em prejuízo ao crescimento e produção de calor dos embriões. LOURENS et 

al. (2006) utilizaram temperaturas entre 36,8°C a 38,8°C durante a incubação e 

verificaram que cada grau modificado resultou em modificações da produção 
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de calor nos embriões em 4,9%. Os autores inferiram que o aumento de 

temperatura da casca estimula o desenvolvimento da membrana corio-

alantóide, aumenta a transferência e difusão de oxigênio e gás carbônico. 

Afirmaram ainda que o efeito dessa adaptação pode auxiliar o embrião na vida 

pós-eclosão, quando tiver o sistema cardiovascular mais desenvolvido. 

A temperatura pode ter papel divergente durante o processo de 

incubação, pois a temperatura alta constante inicialmente acelera o 

crescimento embrionário e a utilização de nutrientes e energia da gema e 

albume, porém prejudica o crescimento embrionário ao final do processo. Ao 

final da incubação, o metabolismo é limitado pelo aporte insuficiente de 

oxigênio, sendo que a produção de calor pelo embrião acompanha a demanda 

e consumo de oxigênio. Assim, ao final da incubação, o embrião aumenta a 

produção de calor e a exigência de oxigênio, e em casos de aumento de 

temperatura na máquina, pode haver diminuição de aporte de oxigênio para o 

embrião, prejudicando o final do desenvolvimento (LOURENS et al., 2007). 

JANKE et al. (2002), estudando os efeitos da temperatura de 

incubação na taxa metabólica de embriões, verificaram que uma vez que a 

temperatura interna do ovo alcança 40°C no vigésimo dia de incubação, a taxa 

metabólica diminui rapidamente.  

A temperatura de incubação também tem um importante impacto 

sobre o eixo hormonal. CHRISTENSEN et al. (2002) observaram efeito da 

temperatura de incubação na produção de hormônios tireoidianos em embriões 

de aves. Em pintos de corte, o início da produção de cada hormônio do eixo 

hipotalâmico-pituitária-tireóide ocorre relativamente cedo no período 

embrionário e é inicialmente independente em cada unidade endócrina do eixo. 

Nesses embriões, os hormônios hipotalâmicos, como o liberador de tirotropinas 

(TRH, estimulador) e a somatostatina (inibidor), têm sido detectados a partir 

dos dias 4, 5 e 7, respectivamente, nos 21 dias de incubação (McNABB & 

OLSON,1996).  IQBAL (1990) verificou que o eixo funcional hipotálamo-

hipófise-tireóide, já está desenvolvido entre o 10o e 14o dias de idade 

embrionária. YAHAV et al. (2004) encontraram redução nos níveis plasmáticos 

dos hormônios  corticosterona e na relação T3/T4 em embriões submetidos a 

temperaturas elevadas durante a incubação. De acordo com DECUYPERE & 
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MICHELS (1992), a função dos hormônios da tireoide é a maturação dos 

tecidos dos órgãos vitais, principalmente na fase final do desenvolvimento do 

embrião no ovo. 

Um dos resultados de alterações metabólicas decorrentes de 

variações de temperatura pode ser a queda na eclodibilidade ou aumento da 

mortalidade embrionária. Devido a pressão parcial de oxigênio da artéria ser 

criticamente baixa durante os últimos dias de incubação e o embrião reagir 

como um poiquilotérmico até a eclosão, qualquer fator como o aumento da 

temperatura corporal, pode afetar a taxa de sobrevivência e reduzindo assim a 

eclosão (DECUYPERE et al., 2003) 

LOURENS et al. (2005) realizaram estudo avaliando o efeito da 

variação de temperatura no interior da máquina de incubar sobre eclosão e 

mortalidade embrionária. As temperaturas utilizadas foram 36,7° C na primeira 

semana e 38,9° na terceira semana de incubação. Observaram que a alteração 

na temperatura da casca do ovo não teve efeito na mortalidade embrionária e 

na eclodibilidade.  

Porém, segundo JOSEPH et al. (2006), grandes flutuações na 

temperatura da casca causaram impacto tanto na eclodibilidade quanto na 

qualidade do pinto, e que pequenos desvios (menores do que 1°C) de 37,8° C 

podem ser prejudiciais.  

 Para LOURENS et al. (2007), a temperatura alta durante a 

incubação diminuiu o tempo de eclosão. LEKSRISOMPONG et al. (2009) 

afirmaram que o aumento de temperatura na fase final da incubação não 

somente acelerou o nascimento, como afetou negativamente a eclodibilidade. 

A temperatura de incubação pode também afetar a qualidade do 

pinto e o desenvolvimento de alguns órgãos vitais, bem como o 

desenvolvimento intestinal e muscular de pintos (OVIEDO–RÓNDON et al., 

2009). YALÇIN & SIEGEL (2003) verificaram que a temperatura na incubadora 

altera o desenvolvimento do esqueleto dos embriões. Do mesmo modo, 

embriões submetidos ao estresse por temperaturas elevadas no período de 

incubação apresentaram um aumento na assimetria das características 

bilaterais como dos ossos tíbia e fêmur (OVIEDO–RÓNDON et al., 2009).  
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LOURENS et al. (2005) verificaram diminuição de comprimento de 

pinto e peso de pinto sem resíduo vitelino para embriões incubados em 

temperatura alta na terceira semana de incubação. Do mesmo modo, 

LOURENS et al. (2007) estudaram o efeito do aumento de temperatura sobre o 

desenvolvimento embrionário e observaram que pintos incubados em 

temperaturas altas apresentaram menor peso do coração.  

Os pintos submetidos a estresse por calor eclodem com baixa 

qualidade e se tornam mais sensíveis a condições adversas de alojamento e 

apresentam dificuldade no desenvolvimento de alguns órgãos 

(LEKSRISOMPONG et al., 2007). Nesse sentido, LOURENS et al. (2005) 

verificaram que o desenvolvimento embrionário foi melhor para incubações em 

temperatura constante. 

Como a finalidade da criação de frangos é a obtenção de aves com 

bom desempenho e rendimento, há estudos que comprovam o efeito da 

variação da temperatura de incubação sobre variáveis de desempenho de 

frangos de corte.  

LEKSRISOMPONG et al. (2009) estudaram o efeito do aumento da 

temperatura no final do período de incubação sobre o desempenho de frangos 

e verificaram que pintos submetidos a estresse por calor apresentaram pior 

consumo de ração até 14 dias de idade. Os pintos incubados em 

termoneutralidade apresentaram melhor desempenho, mesmo sendo alojados 

sob alta temperatura ambiente. Pintos submetidos a alta temperatura de 

incubação também apresentaram maior mortalidade no estudo em questão. A 

alta temperatura de incubação também piorou a conversão alimentar, o ganho 

de peso e outras variáveis de desempenho de frangos. 

Devido às variações de temperatura observadas em máquinas de 

estágio múltiplo, algumas pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de 

comparar o desenvolvimento dos embriões e o desempenho das aves 

incubadas nos diferentes tipos de máquinas. 

VILLANUEVA (2012) realizou estudo comparativo entre máquina de 

estágio único e múltiplo com relação ao desenvolvimento dos pintos e 

desempenho dos frangos durante o período de criação. A autora observou que 

a máquina de estágio único proporcionou melhores condições de 

desenvolvimento dos pintos, observado por meio de melhor desenvolvimento 
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intestinal e comprimento de pinto. No mesmo estudo houve também melhor 

ganho em peso das aves incubadas em máquina de estágio único. 

MESQUITA (2013) conduziu uma série de experimentos 

comparando os sistemas de incubação de estágio único e estágio múltiplo e 

avaliou o rendimento do processo de incubação e o desempenho zootécnico 

das aves. Em seu estudo, a autora concluiu que a máquina de estágio único 

propiciou melhor produtividade no incubatório por meio da obtenção de pintos 

de melhor qualidade física e maior eclodibilidade. 

 O presente trabalho foi conduzido com o objetivo geral de estudar o 

efeito do aumento da temperatura de incubação, do tipo de máquina de incubar 

e da idade da matriz pesada na resposta imune, o desenvolvimento intestinal e 

a qualidade de pintos de um dia. 
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CAPÍTULO II - HISTOMORFOMETRIA DE ORGÃOS LINFOIDES E 

DESENVOLVIMENTO INTESTINAL DE PINTOS DE CORTE ORIGINADOS 

DE MATRIZES COM IDADES DIFERENTES E INCUBADOS EM 

DIFERENTES TEMPERATURAS  

 

RESUMO 

 
Objetivou-se avaliar o efeito da idade da matriz e da variação da temperatura 
de incubação sobre a qualidade do pinto neonato considerando os parâmetros 
do desenvolvimento intestinal e dos órgãos linfoides de pintos de corte recém 
eclodidos. Foram incubados 720 ovos, provenientes de matrizes com três 
idades diferentes (30 ou 42 ou 64 semanas), porém apenas cinco aves por 
tratamento foram utilizadas neste estudo. A temperatura da máquina de incubar 
para os grupos controle foi de 37,5 ºC constante durante todo o período de 
incubação e para os tratamentos com elevação da temperatura de incubação 
foi aplicada uma temperatura de 39,0 ºC por 6h durante o período de 10 a 18 
dias de incubação. Foram necropsiados cinco pintos por tratamento para coleta 
de material para a histomorfometria intestinal e de baço e bursa. Os ovos foram 
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 
3x2 (três idades x duas temperaturas de incubação). Foram realizadas 4 
fotografias de cada lâmina e 10 leituras por fotografia, totalizando 40 leituras 
por ave,  e uma leitura como parcela experimental. Os dados foram submetidos 
a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (0,05). 
Matrizes mais novas produziram pintos neonatos com maior percentagem de 
área de polpa branca do baço, quando os ovos foram mantidos em temperatura 
ideal de incubação. A área dos folículos da bursa foi maior nos pintos oriundos 
de matrizes mais velhas quando os ovos foram incubados em temperatura 
ideal. A temperatura de 39,0 ºC estimulou o desenvolvimento intestinal, pois 
pintos submetidos à maior temperatura de incubação apresentaram maior 
profundidade de cripta. A variação na temperatura da máquina de incubação 
afetou a qualidade de pintos neonatos, sobretudo para pintos originados de 
matrizes jovens. Pintos oriundos de matrizes de 64 semanas apresentaram 
melhor resposta imune e desenvolvimento intestinal. 
 

 

 

Palavras-chave: baço, bursa de Fabricius, frangos, imunidade, incubação, 

mucosa intestinal 
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CHAPTER II: MORPHOLOGIGAL MEASUREMENTS OF LYNPHOID 

TISSUES AND INTESTINAL DEVELOPMENT OF CHICKS FROM 

DIFFERENT BREEDER AGES AND HATCHED UNDER DIFFERENT 

TEMPERATURES 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This study was carried out to evaluate the effect of breeder age and hatching 
temperature variations on chick quality using intestinal development and 
lymphoid tissues parameters. 720 eggs were used from three breeder ages (30 
or 42 or 64 weeks). The hatching temperature for control group was 37,5°C 
during all the hatching period and for the elevated temperature group was 
39,0°C during 6h between 10 and 18 days of incubation. Five chicks per 
treatment were killed by cervical dislocation for bursal and spleen morphological 
measurements. The experiment was conducted with 3 breeder flock ages and 
two hatching temperatures, which were arranged in a 3x2 factorial randomized 
complete casualized design, with 40 measurements as replicates. The data 
were analyzed using ANOVA and the differences among means were 
compared by Tukey test (0,05). Chicks from young breeders had more spleen 
white pulp when hatched under normal temperature. Chicks from older flock 
had larger follicular area of bursa de Fabricius when hatched under normal 
temperature. The higher hatching temperature induced intestinal development, 
because chicks hatched under high temperature had more crypt depth.  
Changes in hatching machine temperature affected young flock chick quality.   
Chicks from older flocks had better immune response. 
 

 

 

 

Key-words: broiler, bursal, hatching, immunity, intestine, spleen 
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INTRODUÇÃO  

 

Na avicultura moderna preconiza-se a produção de pintos de 

qualidade, o que tem sido o maior foco dos incubatórios comerciais na 

atualidade. Além dos aspectos físicos de qualidade, há também os aspectos 

microbiológico e imunológico. O pinto de qualidade necessita estar livre de 

bactérias e fungos patogênicos, bem como ter boa imunidade maternal, e, além 

disso, ser capaz de responder imunologicamente aos desafios de campo após 

a queda da imunidade passiva, recebida durante o período embrionário. 

Segundo TIZARD (2008), a resposta imune depende da formação 

das células que irão atuar na imunidade celular ou humoral, e essas células 

são formadas em órgãos linfoides. Os órgãos linfoides devem ser classificados 

de acordo com a sua função e regulação da produção de linfócitos, ser 

ambiente favorável para captura e processamento dos antígenos, maximizando 

as chances de identificação dos antígenos processados pelas células.  

Os órgãos que regulam o desenvolvimento dos linfócitos são 

chamados de órgãos linfoides primários e nas aves a maturação das células B 

se dá na bursa de Fabricius e a maturação das células T, no timo. Há também 

os órgãos linfóides secundários, que possuem células dendríticas que 

capturam e processam antígenos, e linfócitos responsáveis por mediar as 

respostas imunes. Dessa forma, a estrutura anatômica desse órgãos facilita a 

captura dos antígenos. No caso das aves, o baço é o órgão linfoide secundário 

com essa função. Por sua vez, o baço apresenta duas formas de tecido. Uma é 

denominada polpa vermelha, que é utilizada para processo de filtragem do 

sangue e para acúmulo de hemácias. A segunda, denominada polpa branca, é 

rica em linfócitos, constituindo no local em que ocorrem as respostas imunes 

(TIZARD, 2008). 

Alguns pesquisadores avaliam indiretamente a resposta imune 

das aves por meio de morfometria de órgãos linfoides. VAN DER POL et al. 

(2013) estudaram o peso de baço e bursa de Fabricius de pintos neonatos de 

matrizes com diferentes idades e observaram que matrizes mais velhas 

produziram pintos com maior peso de bursa de Fabricius, porém o mesmo 

resultado não foi observado para peso de baço. No entanto, quando foram 
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analisados os órgãos linfoides de pintos com quatro dias de idade, os efeitos 

da incubação não foram mais obervados. 

Por outro lado, o intestino também apresenta importante função 

no desenvolvimento do pinto, principalmente na fase inicial de criação. 

Segundo GIMENEZ et al. (2008), na primeira semana ocorre grande 

desenvolvimento do aparelho digestório da ave em adaptação ao meio extra-

ovo e à dieta exógena, o que se relaciona à mucosa do intestino delgado, a 

qual responde pela digestão e absorção dos nutrientes. Portanto, a mucosa 

intestinal deve estar íntegra e em intensa renovação, para que haja eficiência 

digestiva na ave. 

Um dos fatores que podem afetar tanto a imunidade das aves 

quanto o desenvolvimento intestinal é a idade da matriz. Estudos comprovam 

que matrizes mais velhas depositam mais imunoglobulinas e nutrientes na 

gema. Com isso, os pintos eclodem com maior imunidade maternal (ULMER-

FRANCO et al., 2012) e podem apresentar maior desenvolvimento corporal, 

refletido na mucosa intestinal (GIMENEZ et al., 2008). 

A idade da matriz também está fortemente relacionada ao peso 

do pinto ao nascer, pois estudos comprovam que quanto maior o peso do ovo, 

maior o peso do pinto (SUAREZ et al., 1997). NANGSUAY et al.( 2011) 

verificaram que pintos provenientes de matrizes com 53 semanas 

apresentaram maior peso ao nascer do que pintos de matrizes com 23 

semanas de idade.  

Além da idade da matriz, a temperatura de incubação também 

afeta o desenvolvimento e a qualidade do pinto, expresso em peso do pinto 

sem saco vitelino, que representa o desenvolvimento corporal total da ave na 

fase embrionária. LOURENS et al. (2005) encontraram valores maiores dessa 

variável para pintos incubados em temperatura constante. 

Além do peso de pinto, o peso relativo de órgãos também pode 

ser afetado pela temperatura de incubação. LEKSRISOMPONG et al. (2007) 

estudaram o efeito de altas temperaturas (39,5°C) na fase final de incubação 

no desenvolvimento do pinto e perceberam que o aumento da temperatura 

prejudicou o desenvolvimento do coração, intestino delgado, proventrículo e 

moela.   
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A temperatura de incubação também afeta o desenvolvimento da 

mucosa intestinal e consequentemente o desenvolvimento da ave. BARRI et al. 

(2011) estudaram a superfície da membrana celular de pintos incubados em 

diferentes temperaturas e observaram que o aumento na temperatura de 

incubação (39,6°C) provocou diminuição da expressão de peptídeos 

transportadores de micronutrientes na membrana plasmática de pintos. Esse 

estudo pode justificar a diminuição de crescimento e desempenho de pintos em 

estresse térmico durante a incubação, pois haverá menor absorção de 

nutrientes. 

Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito da idade da matriz e 

da variação da temperatura de incubação sobre a qualidade do pinto neonato 

considerando os parâmetros do desenvolvimento intestinal e dos órgãos 

linfoides de pintos de corte recém-eclodidos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O protocolo experimental do presente estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de 

Goiás, protocolado sob o nº. 032/12.  

Foi avaliado o efeito da idade da matriz pesada (no início de 

produção, fase intermediária ou no final da produção) e da elevação da 

temperatura de incubação na qualidade imunológica do pinto neonato e do seu 

desenvolvimento intestinal. 

Foram incubados 720 ovos provenientes de matrizes com três 

idades diferentes (30 ou 42 ou 64 semanas de idade) criadas sob condições 

semelhantes (nutricionais, de manejo e ambiente). Os ovos foram coletados em 

uma mesma granja e no mesmo dia foram transportados, armazenados por 

três dias, pesados e selecionados de acordo com o peso médio de cada 

tratamento (idade das matrizes), mais ou menos 10% de desvio padrão. Os 

ovos foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 3x2 (três idades x duas temperaturas de incubação). Ao 

nascer foram utilizadas cinco aves por tratamento para coleta de material e 

confecção das lâminas histológicas, sendo que foram realizadas quatro 

fotografias (campos) de cada lâmina e foram realizadas 10 leituras por lâmina, 
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totalizando 40 leituras por ave, e uma leitura foi considerada como parcela 

experimental. 

O experimento foi realizado no setor de Medicina Veterinária 

Preventiva da EVZ/UFG e incubadoras automáticas de estágio único (total de 

seis incubadoras) Premium Ecológica® foram mantidas a 37,8 ºC e 60% de 

umidade relativa e as variações de temperatura foram provocadas de acordo 

com os tratamentos. A temperatura da incubadora para os grupos controle foi 

de 37,5 ºC constante durante todo o período de incubação e para os 

tratamentos com elevação da temperatura de incubação foi aplicada uma 

elevação cíclica de temperatura, sendo alterada para 39,0 ºC por 6h durante o 

período de 10 a 18 dias de incubação, ou seja, foi aplicada uma elevação 

cíclica da temperatura na máquina de incubar. Os ovos originados de matrizes 

com diferentes idades foram distribuídos uniformemente em todas as 

incubadoras. 

O período de eclosão foi acompanhado a partir de 449 horas de 

incubação em intervalos de seis horas até o total de 504 horas. A qualidade 

dos pintos foi avaliada em dois períodos (simulando duas retiradas da máquina 

de eclosão), com 485 e 504 horas de incubação. 

Foi avaliada a histomorfometria do trato gastrintestinal (intestino 

delgado), folículos da bursa de Fabricius e a relação entre a polpa branca e 

polpa vermelha do baço. Pintos de um dia foram pesados e submetidos a 

eutanásia (deslocamento cervical) para a avaliação do peso do pinto. Para a 

análise histológica do intestino delgado foram colhidos segmentos de 1cm do 

duodeno, jejuno e íleo. Os segmentos foram fixados em formol 10% por um 

período de 24 horas sem abertura pela borda mesentérica devido às suas 

dimensões não permitirem tal manuseio. Posteriormente, o material foi lavado 

em álcool 70% e, em seguida, submetido à desidratação, por tratamento com 

álcool em concentrações crescentes (70-100%). As amostras foram 

diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. Foram preparadas lâminas de 

cada segmento e os cortes, com sete micrômetros de espessura, foram 

corados com Hematoxilina e Eosina (HE). Para confecção das lâminas, o baço 

e a bursa foram submetidos ao mesmo procedimento utilizado para as lâminas 

de intestino.  
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Após o procedimento de coloração, com o auxílio de um microscópio 

ótico Leica acoplado a um sistema analisador de imagens Axio Vision® (versão 

3.0) foram feitas para o intestino medidas de altura e largura das vilosidades e 

de profundidade de criptas (Figura -1C) e para a bursa foram realizadas as 

medições de área do folículo (40 medições por ave) (Figura- 1B) e para o baço 

foram medidos 5 campos de 4 cm² por fotografia (Figura 1A), considerando a 

área de polpa branca e área de vermelha, por meio do software ImageJ. As 

medidas de intestino foram de acordo com PELICANO et al. (2003) e foi 

avaliada a altura do vilo, profundidade de cripta e relação vilo: cripta do 

duodeno, jejuno e íleo.  

 

Figura 1  Cortes histológicos (HE) da baço (A), bursa (B) e intestino delgado 
(C) de pintos neonatos. 
 

Na Figura 2 são demonstrados os folículos de bursa (A) e polpa branca 

de baço (B), utilizados para mensuração da área do folículo da bursa e a 

relação área branca e área vermelha no baço..  

A B 

C

  A 
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Figura 2: Folículo de bursa utilizado na mensuração de área (A); área de polpa 
branca (seta em linha cheia) e área de polpa vermelha de baço (seta em linha 
tracejada) (B) 
 

As variáveis quantitativas foram analisadas pela ANOVA, com auxílio do 

programa computacional SAS (1996), e quando necessário as médias foram 

comparadas pelo teste Tukey (P<0,05). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados de percentagem da área branca do baço e a área do 

folículo da bursa estão apresentados na Tabela 1. Pode-se observar que houve 

interação dos fatores estudados (temperatura de incubação e idade das 

matrizes)  (p<0,05) para ambas as variáveis estudadas. 

Matrizes mais novas produziram pintos neonatos com maior 

porcentagem de área de polpa branca quando os ovos foram mantidos em 

temperatura ideal de incubação, no entanto, quando os embriões foram 

submetidos a estresse térmico esse resultado não foi observado. 

Considerando o conceito que a polpa branca do baço favorece a 

resposta imune do animal, já que é rica em linfócitos (TIZARD, 2008), pode-se 

inferir que a resposta imune dos pintos de matrizes jovens foi  melhor quando 

incubados em temperatura constante.  

 

 

 

 

 

A B 
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Tabela 1- Área de folículo de bursa de Fabricius, porcentagem de polpa branca 

de baço de pintos neonatos oriundos de matrizes com diferentes 

idades e submetidos ou não a aumento de temperatura durante a 

incubação 

Idade (semanas) Baço (%) Bursa (µm²) 

30 56,06 627,65 

42 45,35 601,31 

64 50,93 648,60 

Temperatura  (ºC)   

37,5 51,46 641,10 

39,01  49,75 624,43 

Valor de P   

Idade <0,0001 0,055 

Temperatura 0,007 0,429 

Idade*temp 0,030 0,016 

CV(%) 27,04 5,85 

1
39,0 ºC por 6h, durante o período de 10 a 18 dias de incubação). 

 

Os resultados da interação entre os fatores para a  percentagem da área 

branca do baço estão apresentados na Tabela 2. O pior resultado foi 

observado em matrizes de idade intermediária.  

 

Tabela 2- Desdobramento da interação entre idade da matriz e temperatura de 

incubação na porcentagem de polpa branca de baço em relação à 

área total em pintos oriundos de matrizes de diferentes idades e 

temperatura de incubação 

                        Idade das matrizes (semanas) 

Temp.de incubação (ºC) 30 42 64 

37,5 68,0Aa 45,6Ca 51,5Ba 

39,0 53,6Ab 45,1Ba 50,1Aa 

Médias seguidas por letras maiúsculas (linhas) e minúsculas (colunas) diferem entre si pelo 
teste Tukey (P<0,05). 

 

Já os pintos de matrizes velhas parecem ser mais resistentes a 

variações de temperatura no período embrionário, pois a alteração de 
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temperatura não foi prejudicial para o desenvolvimento do baço dos pintos. 

Como as matrizes velhas produzem ovos maiores, os dados sugerem que 

nesses ovos o estresse não foi tão alto. Porém, pode não ter havido 

aquecimento suficiente no interior dos ovos, pois foi aferida a temperatura 

ambiente e não a temperatura interna dos ovos. 

As condições desfavoráveis da temperatura da máquina de incubar não 

interferiram  na  percentagem de polpa branca do baço em pintos originados de 

ovos férteis de matrizes mais velhas. Assim, os dados sugerem que máquinas 

com problemas de oscilação na temperatura, com aumento na temperatura de 

incubação, podem prejudicar a resposta imune de pintos oriundos de matrizes 

mais jovens. 

A área dos folículos (Tabela 3) foi maior (P<0,05) nas aves oriundas de 

matrizes mais velhas (64 semanas) em relação as mais novas (30 semanas), 

quando os ovos foram incubados em temperatura ideal, porém para os pintos 

oriundos submetidos ao estresse térmico durante a incubação o efeito da idade 

das matrizes não ocorreu.    

 

Tabela 3 – Desdobramento da interação entre idade de matriz e temperatura 

de incubação sobre área de folículo de bursa (µm²) de pintos 

neonatos.  

                           Idade das matrizes (semanas) 

Temp.de incubação (ºC) 30 42 64 

37,5 598,96Ba 629,32ABa 676,19 Aa 

39,0 675,47 Aa 581,31 Aa 614,61 Aa 

Médias seguidas por letras maiúsculas (linhas) e minúsculas (colunas) diferem entre si pelo 
teste Tukey (P<0,05). 

 

Assim, em temperatura de estresse de incubação não houve vantagem 

para pintos oriundos de matrizes velhas (64 semanas), ou seja, o efeito da 

idade observado em temperatura ideal desapareceu quando houve oscilação 

de temperatura (39,0 ºC por 6h durante o período de 10 a 18 dias de 

incubação) na máquina de incubar.  

Os resultados obtidos neste estudo parecem estar de acordo com os 

observados por VAN DER POL et al. (2013), que em temperatura constante de 
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incubação verificaram que o peso da bursa de Fabricius de pintos neonatos 

aumentou de acordo com a idade da matriz , embora os autores não tenham 

avaliado área de folículo de bursa. Esses resultados também corroboram com 

os observados por LEANDRO et al. (2011)  em estudo com pintos originados 

de matrizes com diferentes idades, mas em condições ideais de temperatura,  

observaram que matrizes mais velhas originaram pintos com melhor resposta 

imune.  

Os folículos da bursa são massas arredondadas de células do sistema 

imune, como linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Na bursa ocorre maturação 

e diferenciação das células produtoras de anticorpos, os linfócitos B e quando o 

processo de maturação é finalizado, as células B restantes se deslocam para 

os órgãos linfoides secundários (TIZARD, 2008). Com base nisso, os dados 

permitem inferir que a idade da matriz interfere na resposta imune do pinto, 

sendo que pintos de matrizes velhas parecem apresentar resposta imune 

melhor do que a de pintos de matrizes jovens. 

Embora tenha sido feito o estudo somente em pintos neonatos, na 

fase em que há atuação da imunidade materna, tais dados sugerem que os 

pintos de matrizes mais velhas sejam imunocompetentes frente a desafios 

posteriores de campo. No entanto, VAN DER POL et al. (2013) não 

observaram os mesmo resultados em pintos com quatro dias de idade. 

Como os pintos de matrizes velhas parecem ser mais resistentes a 

variações de temperatura, sugere-se que a máquina de estágio múltiplo, caso 

seja uma opção do incubatório avícola, seja destinado a incubação desse tipo 

de ovos. Dessa forma, sugere-se também que os ovos de matrizes jovens 

sejam incubados em máquinas de estágio único, pois os embriões desse tipo 

de matriz se apresentaram mais sensíveis a variações no período embrionário.  

Na Tabela 4, 5, 6, 7 e 8 estão apresentados os resultados da 

histomorfometria intestinal de pintos oriundos de matriz com diferentes idades e 

sob variação da temperatura de incubação.  
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Tabela 4 – Histomorfometria intestinal de pintos oriundos de matrizes de 

diferentes idades e submetidos a diferentes temperaturas de 

incubação 

 Duodeno 

(µm) 

Jejuno 

(µm) 

Íleo 

(µm) 

Idade 

(semanas) 

Vilo Cripta Vilo Cripta Vilo Cripta 

30 302,4 50,4b 208,6c 53,4c 229,7 61,84 

42 465,2 75,1a 231,9b 58,0b 268,1 73,43 

64 455,7 70,1a 262,6a 64,2a 263,5 70,38 

Temp.       

37,5(ºC) 364,0 59,0b 240,1 56,0b 238,4 66,08 

39,01 (ºC) 453,6 71,4a 235,7 62,4a 262,8 69,67 

 Valor de P 

Idade <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,010 <0,0001 

Temp. <0,0001 0,0042 0,768 0,0004 0,0028 0,0689 

Idade*temp 0,0011 0,0582 0,274 0,686 0,002 <0,0001 

CV(%) 23,4 26,8 24,8 26,6 25,51 33,0 

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 
139,0 ºC por 6h durante o período de 10 a 18 dias de incubação.  
 

 

Houve interação para comprimento de vilo (P<0,05) e profundidade de 

criptas (P= 0,0582) do duodeno. no duodeno e comprimento de vilo e 

profundidade de cripta para o íleo. No entanto, para o jejuno, houve somente 

efeito da idade da matriz sobre altura de vilo e profundidade de cripta (p<0,05), 

sendo maior desenvolvimento intestinal para pintos oriundos de matrizes mais 

velhas. O aumento da altura de vilo e profundidade de cripta de acordo com a 

idade das matrizes está em consonância com os resultados encontrados por 

GIMENEZ et al. (2008), em cujo estudo verificaram efeito do peso dos ovos 

sobre a área de digestão e absorção intestinal dos embriões e neonatos.  

Os resultados da interação entre os grupos: idade de matriz e 

temperatura de incubação, para altura de vilo e profundidade de criptas (P= 

0,0582) do duodeno estão apresentados na Tabela 5. 

 



35 

 

Tabela 5 – Desdobramento da Interação entre idade de matrizes e temperatura 

de incubação sobre comprimento de vilos (µm) e profundidade de 

criptas (µm) de duodeno de pintos neonatos 

Altura de vilos (µm) 

 Idade das matrizes (semanas) 

Temperatura (ºC) 30 42 64 

37,5 264,66 Bb 442,76Aa 453,16Aa 

39,01 401,25Ba 484,28Aa 458,79Aa 

Profundidade de criptas (µm)  

Idade das matrizes (semanas)  

Temperatura (ºC) 30 42 64 

37,5 45,53Bb 74,00 Aa 68,13 Aa 

39,0 62,86 Ba 76,17 Aa 72,48 Aba 

Médias seguidas por letras maiúsculas (linhas) e minúsculas (colunas) diferem entre si pelo 

teste Tukey (P<0,05). 139,0 ºC por 6h durante o período de 10 a 18 dias de incubação.  
 

Os resultados sugerem que a temperatura de 39,0 ºC pode ter 

estimulado o desenvolvimento intestinal, já que pintos submetidos à maior 

temperatura de incubação apresentaram maior profundidade de cripta no 

duodeno e jejuno. Porém não foi realizada análise histopatológica para afirmar. 

Em condições de temperatura oscilando para 39°C, a profundidade de criptas 

no duodeno de pintos neonatos originados de  matrizes mais jovens foi menor 

(P<0,05) em relação aos originados de matrizes mais velhas, mostrando assim 

que o desenvolvimento intestinal de pintos oriundos de matrizes jovens foi 

inferior. MAIORKA (2002) verificou que pintos originados de matrizes jovens, 

em condições normais de incubação, apresentavam menor desenvolvimento 

intestinal.  

Os dados encontrados neste estudo discordam de LEIKSRISOMPONG 

et al. (2007), pois os autores observaram que o peso do intestino delgado de 

pintos neonatos submetidos a altas temperaturas (39,9°C)  durante o período 

de incubação foram menores do que os daqueles que foram incubados a 

temperatura normal (38°C). A diferença de resultados entre o presente estudo 

e os autores citados pode ser devido à diferença de temperaturas empregadas 
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nos experimentos, pois estudos mostram que variações de 1°C podem 

modificar o metabolismo embrionário em pintos (LOURENS et al., 2007).  

Considerando o papel da cripta no crescimento dos vilos, a idade 

das matrizes mostrou-se um fator positivo no desenvolvimento da mucosa 

intestinal, embora MAIORKA et al. (2000) não tenham encontrado influência do 

peso dos ovos sobre o peso e comprimento do intestino delgado e seus 

segmentos na eclosão.  

Variações de temperatura podem afetar a velocidade de 

desenvolvimento de órgãos, podendo ou não afetar a eclodibilidade, mas 

podendo afetar o crescimento proporcional e/ou os processos funcionais do 

embrião (DECUYPERE et al., 2002). Portanto, observa-se que houve estímulo 

ao desenvolvimento de órgãos linfoides e intestino delgado pela temperatura 

de incubação. Porém, com base neste estudo não se pode afirmar se o efeito 

foi positivo ou negativo, sendo necessários mais estudos nesse sentido. 

A interação entre idade de matrizes e temperatura de incubação no 

comprimento de vilos (µm) no íleo de pintos neonatos estão apresentados na 

Tabela 6, pode-se observar que em condições adequadas de temperatura, a 

idade das matrizes influenciou o comprimento de vilos dos pintos neonatos, 

sendo que os pintos oriundos de matrizes de idade intermediária (42 semanas) 

apresentaram menor altura de vilos. Em condições de temperatura oscilando 

para 39 ⁰C, o menor resultado foi observado em matrizes jovens (P<0,05). Não 

houve efeito da oscilação da temperatura da máquina de incubar no 

desenvolvimento dos vilos do ileo em pintos oriundos de matrizes de 30 ou 64 

semanas de idade.  

Houve efeito de temperatura de incubação e idade das matrizes 

(P=0,058) sobre a profundidade de criptas no íleo de pintos. As aves 

provenientes de matrizes com idade intermediária apresentaram melhor 

desenvolvimento de criptas, porém quando houve oscilação da temperatura de 

incubação, os melhores resultados foram obtidos nas aves oriundas de 

matrizes de mais idade (60 semanas). 
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Tabela 6 – Desdobramento da interação entre idade de matrizes e temperatura 

de incubação sobre altura de vilos (µm) no íleo de pintos neonatos. 

 Altura de vilos (µm) 

 Idade das matrizes (semanas) 

Temperatura (ºC) 30 42 64 

37,5 236,18Aa 196,40Bb 251,01Aa 

39,01 223,52Ba 284,69Aa 271,69Aa 

 Profundidade de criptas (µm) 

 Idade das matrizes (semanas) 

Temperatura(ºC) 30 42 64 

37,5 58,07Ba 104,95Aa 63,71Bb 

39,0 65,50Ba 66,15Bb 74,75Aa 

Médias seguidas por letras maiúsculas (linhas) e minúsculas (colunas) diferem entre si pelo 
teste Tukey (P<0,05).

 1
39,0 ºC por 6h durante o período de 10 a 18 dias de incubação. 

 

De acordo com MACARI et al. (2008), o avanço da idade das matrizes 

melhora o desenvolvimento intestinal em pintos, o que representa maior 

superfície de contato com a digesta e mais capacidade absortiva.  

  

 

CONCLUSÕES 

 

A variação na temperatura da máquina de incubação afeta a o 

desenvolvimento de pintos neonatos principalmente aqueles oriundos de 

matrizes jovens. Pintos oriundos de matrizes de 60 semanas apresentam maior 

desenvolvimento de órgãos linfoides e de intestino. 

Temperatura oscilando acima do recomendado aumenta o 

desenvolvimento intestinal de pintos.  
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CAPÍTULO III- QUALIDADE FÍSICA E RESPOSTA IMUNE DE PINTOS DE 

CORTE PROVENIENTES DE OVOS INCUBADOS EM INCUBADORAS DE 

ESTÁGIO ÚNICO OU MÚLTIPLO  

 

 

RESUMO 

 
 

Objetivou-se verificar o efeito do tipo de máquina (estágio único ou estágio 
múltiplo) sobre a qualidade física e resposta imune de pintos de corte recém-
nascidos e o desempenho durante o período de criação (1 a 21 dias de idade). 
Foram utilizados 300 ovos de matrizes da linhagem Cobb-500, sendo que para 
a fase de incubação foi utilizado o delineamento  inteiramente casualizado, com  
dois tratamentos (tipos de máquinas), com 150 repetições, sendo considerada 
a parcela experimental um ovo. Foi avaliada a qualidade física dos pintos 
eclodidos e foi realizada análise histomorfométrica de órgãos linfoides e 
intestino delgado de dez aves por tratamento. Foram realizadas análises de 
titulação de IgG total por meio do método de HI. Para o ensaio de 
desempenho, 200 pintos de um dia foram distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado, com 5 repetições e 20 aves por parcela experimental. 
Os dados foram submetidos à análise de variância. Máquina de incubar de 
estágio único piorou o rendimento de eclosão, com maior mortalidade na fase 
inicial de incubação. O tipo de máquina de incubar não influenciou na resposta 
imune do pinto neonato. A qualidade do pinto neonato e o desempenho das 
aves a campo não foram influenciados pelo tipo de máquina de incubar.  
 

 

Palavras-chave: anticorpos, desempenho, escore, incubadora, intestino 
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CHAPTER III: CHICK QUALITY AND IMMUNE RESPONSE OF CHICKS 

HATCHED ON MULTI-STAGE OU SINGLE-STAGE SETTERS 

 

 

ABSTRACT 

 
 
This study was carried out to evaluate the effect of multi-stage or single-stage 
setter on chick quality and immune response and live performance during initial 
period (1 to 21 days). 300 eggs from Cobb-500 breeders were hatched on, with 
two treatments (kinds of machines), with 150 eggs as the replicates.  All day-old 
chicks were subjected to Tona quality measuring method and ten chicks per 
treatment were killed by cervical dislocation and samples were collected to 
morphological measurements of small intestine and lymphoid tissues. Blood 
samples were collected for HI analyses. 200 chicks were placed and distributed 
on complete casualized design with five replicates with 10 birds per pen. The 
data were analyzed by ANOVA. Chicks incubated at single-stage setter had low  
hatchability. The hatch system had no effect on immune response of chicks. 
The kind of hatching machine had no effect on performance and chick quality. 
The single-stage did not improve incubation parameters, performance and chick 
quality as it was used.  
 
 
 
Key-words: hatch, intestine, performance, score    
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por pinto de qualidade a ave recém eclodida que se 

apresente em estado de alerta, com abdome firme, umbigo bem cicatrizado, 

peso compatível com a linhagem, canelas fortes, brilhantes e bem hidratadas, 

olhos redondos, brilhantes e vivos (GONZALES & CAFÉ, 2003). A qualidade do 

pinto apresenta forte relação com o desempenho na fase produtiva, o que 

aumenta o interesse na produção dessas aves. 

A qualidade de pintos de corte tem sido amplamente estudada, pois 

constitui um dos principais objetivos dos incubatórios comerciais. As empresas 

avícolas possuem interesse em produzir o maior número possível de pintos 

vendáveis e satisfazer as exigências do mercado. Pintos considerados de 

qualidade apresentam boas condições corporais e sanitárias após a eclosão. 

DECUYPERE & BRUGGEMAN (2007) definiram o termo qualidade de pintos 

como sendo pintos vendáveis e afirmaram que não existe correlação positiva 

entre eclodibilidade e percentual de pintos de boa qualidade, nem tampouco 

com alta viabilidade dos pintos.  

A qualidade do pinto pode ser expressa levando-se em consideração 

vários aspectos, como os físicos por exemplo. O pinto de qualidade deve  

apresentar-se em estado de alerta, com abdome firme, umbigo bem 

cicatrizado, peso compatível com a linhagem, canelas fortes, brilhantes e bem 

hidratadas, olhos redondos, brilhantes e vivos (GONZALES & CAFÉ, 2003). 

Também, a qualidade do pinto neonato está relacionada com o peso do pinto, 

LEANDRO et al. (2006) verificaram que pintos de maior peso resultaram em 

melhor desempenho.  

Entretanto, além das características de peso corporal e qualidade 

física, o pinto ao nascer deve estar livre de microrganismos patógenos e 

também estar apto a manifestar boa resposta imune, quando exposto a 

desafios de campo (CERVANTES,1994). 

Em relação à resposta imune, o pinto deve ter condições de 

responder aos desafios produzindo células fagocitárias em quantidade 

suficiente para não permitir o desenvolvimento de enfermidades, ou até mesmo 

apresentar boa resposta vacinal, ou seja, produção de anticorpos em títulos 

que garantam proteção (HAMAL et al., 2006). Assim, é necessário que 
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apresentem bom desenvolvimento dos órgãos linfoides, que são os 

responsáveis pela produção de células atuantes na resposta imune.  

De acordo com HASSELQUIST & NILSON (2009), a sobrevivência e 

o crescimento dos pintos imunologicamente imaturos primeiramente dependem 

dos anticorpos maternos transferidos via gema (imunidade passiva).  Sendo 

que os pintos são capazes de produzir anticorpos satisfatoriamente a partir de 

14 dias de idade (SMITH et al., 1990). 

Por outro lado, há muitos fatores que podem afetar a qualidade do 

pinto neonato, sendo um dos principais a temperatura e umidade relativa da 

máquina incubadora durante o período de incubação dos ovos (DECUYPERE 

& BRUGGEMAN, 2007). Segundo FRENCH (1997), embriões de aves são 

pecilotérmicos durante quase todo o período embrionário e por isso não 

conseguem ajustar o seu metabolismo quando ocorre alteração na temperatura 

de incubação, assim, a temperatura do embrião depende da temperatura da 

máquina, da produção de calor do embrião e da condutância térmica do ovo e 

do ar circulante. 

O efeito da temperatura da máquina de incubar sobre o 

desenvolvimento embrionário tem sido alvo de diversos estudos. Alguns 

pesquisadores concluíram que a temperatura ideal de incubação para a maioria 

das espécies de aves é de 37 a 38°C (CHRISTENSEN et al., 1994; 

DECUYPERE, 1994).  

Embriões em fase inicial necessitam de temperatura mais elevada 

na máquina de incubar, por apresentarem baixa produção de calor, já embriões 

em fase final produzem muito calor, necessitando de menor temperatura na 

máquina e maior ventilação (BOERJAN, 2006).   Com relação a temperatura de 

incubação, o ideal seria que a temperatura da máquina fosse regulada 

conforme a produção de calor do embrião durante a incubação, o que varia de 

acordo com o período de desenvolvimento embrionário.  

Os incubatórios industriais atualmente, no Brasil, utilizam máquinas 

de múltiplo estágio, na qual são incubados ovos periodicamente e também 

retirados em períodos diferentes.  A crítica com relação às máquinas de 

múltiplo estágio é em relação ao ajuste da temperatura e umidade relativa no 

interior da máquina, sendo que a abertura frequente da máquina e a existência 

de embriões em diferentes estágios de desenvolvimento pode prejudicar o 



45 

 

controle da temperatura. GUSTIN (2003) afirmou que em máquinas de estágio 

múltiplo ocorre a abertura frequente das portas e os embriões incubados perto 

delas são expostos a temperaturas inadequadas, o que pode prejudicar o 

desenvolvimento embrionário, retardar a eclosão, diminuir o ritmo cardíaco e 

aumentar os índices de malformações.  

OVIEDO-RONDON et al. (2009) afirmaram que a maioria das 

máquinas de estágio múltiplo não oferecem aquecimento satisfatório aos 

embriões na fase inicial de incubação e não refrigeram adequadamente para 

reduzir o superaquecimento de embriões com crescimento rápido ao final do 

desenvolvimento.  

Existem também outros tipos de máquinas que estão sendo 

utilizadas por incubatórios industriais no ramo avícola na Europa e nos Estados 

Unidos, que é a máquina de estágio único, na qual se realiza uma única carga 

de ovos incubáveis e todos são transferidos para o nascedouro no mesmo dia 

(HULET et al., 2007). De acordo com a literatura, é possível obter melhor 

ajustes da temperatura de incubação em máquinas de estágio único, que 

possibilita respeitar a fase de desenvolvimento embrionário (MESQUITA, 

2013). Também, estudos demonstraram melhor desempenho de frangos 

oriundo de ovos  incubados em  máquina de estágio único quando comparados 

com frangos oriundos de ovos incubados em máquinas de múltiplo estágio 

(HULET et al., 2007).  

Em estudo recente, VILLANUEVA (2012) relata que frangos 

incubados em máquina de estágio único apresentam maior peso vivo no 

período de criação, porém não observou efeito do tipo de máquina para 

conversão alimentar ou consumo de ração.  

Assim, com este estudo, teve-se como objetivo verificar o efeito do tipo 

de máquina sobre a qualidade física e resposta imune de pintos recém 

nascidos e o desempenho até 21 dias de idade. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O protocolo experimental do presente estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de 

Goiás, protocolado sob o nº. 032/12. 

Foram coletados 300 ovos de uma granja comercial, provenientes de 

matrizes pesadas da linhagem Coob, com idade de 37 semanas, criadas em 

mesmas condições. 

Os ovos foram pesados, selecionados de acordo com as 

características de ovos incubáveis. Foram utilizadas duas incubadoras 

automáticas, uma de estágio único (EU) e outra de estágio múltiplo (EM), 

mantidas a 37,5 ºC e 60% de umidade relativa, durante todo o período de 

incubação conforme a rotina do incubatório comercial. Asmaquinas estavam 

localizadas em uma mesma sala, com as mesmas condições de temperatura e 

umidade. 

A incubação em estágio múltiplo e estágio único foi realizada em 

máquinas fabricadas pela empresa CASP® com as seguintes especificações 

técnicas:  a máquina de estágio múltiplo era do modelo CASP CMg 125 HT, 

com capacidade para 96 ovos por bandeja e cada carro comportava 36 

bandejas. Havia 36 carros e a capacidade nominal da máquina era de  124.416 

ovos. As dimensões da máquina eram: frente 3,47 m; lateral 6,97 m; altura 2,68 

m; área 24,19 m2; volume: 64,82 m3 e vazão de ar para refrigeração: 1800 

m3/h. 

 A máquina de estágio único era do modelo CASP Ug 62 HT, com 

capacidade para 86 ovos por bandeja; 60 bandejas plásticas por carro; 12 

carros; com capacidade nominal de 61.920 ovos. As dimensões da máquina 

eram: frente 4,24 m; lateral 3,68 m; altura 2,36 m; área 15,60 m2; volume 36,82 

m3 e vazão de ar para refrigeração 1000 m3/h. 

O experimento foi dividido em duas fases, sendo uma fase de 

incubação para verificar o efeito do tipo de máquina nos parâmetros de 

incubação e qualidade dos pintos  e outra fase de desempenho, para verificar 

se o tipo de máquina de incubar pode afetar o desempenho do frango. 

Para a fase de incubação foi utlizado o  delineamento  o inteiramente 

casualizado, com  dois tratamentos, com 150 repetições, sendo cada ovo 
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considerado a parcela experimental ( para as variáveis de incubação) ou  a 

bandeja de  eclosão (para as variáveis de qualidade de pintos).  

Os aspectos de manejo de incubação e eclosão foram seguidos de 

acordo com as práticas de incubação comercial.  O experimento foi finalizado 

quando completou 504 horas de incubação, com a retirada dos pintos com 

penugem seca da maquina de eclosão e realizado a avaliação da qualidade do 

pinto. 

Todos os pintos eclodidos foram avaliados com relação ao escore de 

qualidade de pintos de acordo com TONA et al (2003) e posteriormente 10 

pintos de cada tratamento foram submetidos a eutanásia e necrópsia para 

coleta de fragmentos de intestino delgado, baço e bursa de Fabricius.  

As variáveis estudadas para a fase de incubação foram:. 

1- Parâmetros de incubação - Perda de umidade dos ovos durante a 

incubação – todos os ovos foram pesados antes da incubação e na 

transferência, com 18 dias. Percentagem de eclosão (eclodibilidade): 

percentual de pintos eclodidos em relação ao número de ovos férteis; 

2- Variáveis semi-quantitativas do pinto neonato, como as 

qualidades físicas (umbigo, aspecto geral, pernas entre outras) foram avaliadas 

por meio de escore de acordo com TONA et al. (2003). 

3 – Histomorfometria do trato gastrintestinal do pinto neonato:  

Pintos de um dia foram pesados e submetidos a eutanásia (deslocamento 

cervical) para a avaliação do peso do pinto com e sem gema e do trato 

gastrintestinal. Para a análise histológica do intestino foram colhidos 

segmentos de 1 cm do duodeno, jejuno e íleo, para serem submetidos à 

análise histológica. Os segmentos, após serem lavados em solução fisiológica, 

foram submersos em solução de formol tamponado a 10%, não sendo possível 

a abertura pela borda mesentérica devido a dimensão do intestino de pintos 

neonatos não permitir tal procedimento.  Após 24 horas de fixação em formol, o 

material foi lavado em álcool 70% e, em seguida, submetido à desidratação, 

por tratamento com álcool em concentrações crescentes (70-100%). As 

amostras foram diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. Foram 

preparadas lâminas de cada segmento e os cortes, com sete micrômetros de 

espessura, foram corados com Hematoxilina e Eosina (HE). Após o 

procedimento de coloração, com o auxílio de um microscópio ótico acoplado a 
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um sistema analisador de imagens Axio Vision (versão 3.0) foram feitas 

medidas de altura e largura das vilosidades e de profundidade de criptas. 

Foram efetuadas 10 medidas de cada variável por animal. As medidas foram 

realizadas  de acordo com PELICANO et al. (2003) e foi avaliada a altura do 

vilo, profundidade de cripta e relação vilo:cripta do duodeno, jejuno e íleo. 

4- Embriodiagnóstico: Com 504 horas  de incubação o experimento 

finalizou e os ovos não eclodidos foram quebrados e o período da mortalidade 

embrionária foi determinado para a fase inicial (1-5 dias), intermediária (6-18 

dias) ou tardia (18-21 dias) de incubação. 

5 –Imunidade:  Amostras de sangue de pintos com um  dia de idade 

foram coletadas para análise de titulação de IgG total. Foram utilizados cinco 

pintos por tratamento para coleta de sangue e o soro foi  armazenado a -20 ºC. 

Após a expedição foram transportados e alojados em baterias de 

aço galvanizado no aviário experimental da EVZ-UFG. Foram alojados 200 

pintos, sendo que o delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

casualizado, com dois tratamentos  (tipos de máquinas), cinco repetições, cada 

uma contendo 20 aves. 

As aves receberam ração ad libitum durante todo o período e a dieta 

foi formulada a base de milho e farelo de soja de acordo com as 

recomendações de ROSTAGNO et al. (2011). Foram realizadas pesagens 

semanais para obtenção dos dados de desempenho. 

Aos sete dias de vida, as aves foram vacinadas contra o vírus da  

Doença de Newcastle com vacina ocular da cepa La Sota no olho esquerdo. 

Foram coletadas amostras de sangue de quatro aves por parcela para análise 

da resposta imune no dia do nascimento, aos sete e 28 dias de idade das aves. 

As variáveis estudadas para a fase de desempenho foram:. 

1- Desempenho período de criação- o peso das aves e o consumo 

de ração foram analisados com sete, 14 e 21 dias de idade. As variáveis 

estudadas foram ganho em peso, conversão alimentar, consumo de ração e 

viabilidade. 

2– Imunidade –Para avaliar a resposta imune dos pintos após um 

desafio, os pintos foram vacinados com vacina La sota de New Castle com 14 

dias de idade e após 14 dias da vacinação foram coletadas amostras de 
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sangue para análise IgG, pelo  método de Inibição da Hemaglutinação (HI) 

descrito por LI et al. (1998). O título foi expresso como sendo a recíproca da 

maior diluição que inibiu completamente a hemaglutinação.  

As variáveis quantitativas foram analisadas pela ANOVA., com auxílio do 

programa computacional SAS (1996). As variáveis qualitativas foram  

analisadas pelo teste de Exato de Fisher (P<0,05), teste F (P<0,05) e qui-

quadrado (P<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÁO 

 

Os resultados de parâmetros de incubação de ovos incubados em 

diferentes tipos de máquina de incubar (estágio único ou múltiplo) estão 

apresentados na Tabela 1. Pode-se observar que houve coerência nos 

resultados, nos quais ovos de estágio único perderam menos peso durante a 

incubação e resultaram em maior peso de pinto, com relação peso pinto e peso 

ovo maior (P>0,05). Embora o peso do ovo não ter sido diferente no ínicio do 

experimento, pode-se observar que o peso na transferência foi maior para ovos 

incubados em máquina de estágio único. Existe relação positiva entre peso do 

ovo e peso do pinto no momento da eclosão (WILSON, 1991; SUAREZ et al., 

1997; VIEIRA &  MORAN JR., 1998; VIEIRA &  MORAN JR., 1999).  

 

Tabela 1- Parâmetros de incubação de ovos incubados em máquinas de 

estágio único ou múltiplo 

 Parâmetros de incubação 

 

 

 

Peso 

Ovo 

(g) 

Peso  ovo 

Transf 

(g) 

Perda 

peso ovo 

(%) 

Peso 

Pinto 

(g) 

Perda 

Peso Pinto 

após 

eclosão (%) 

Relação:Peso 

pinto/peso do 

ovo (g/g) 

Máquinas      

EM 64,67 57,60B 10,93B 46,31B 19,57 71,59B 

EU 64,82 58,20A 10,21A 46,91ª 19,37 72,37A 

valor P 0,357 0,0005 0,001 0,002 0,429 0,0012 

CV(%) 2,10 3,08 17,65 3,48 10,58 2,75 

Médias seguidas de letras distintas nas colunas diferem entre si pelo teste F (P<0,05) 
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Os melhores resultados de eclosão (P<0,05) foram obtidos nas 

máquinas de estágio múltiplo (Tabela 2). No entanto, na literatura encontram-

se resultados contraditórios, no qual máquinas de estágio único, devido a 

menor oscilação de temperatura apresentam melhores taxas de eclosão 

(WILSON, 1991; FRENCH, 1997; GUSTIN, 2003).  

 

Tabela 2 – Eclosão de pintos oriundos de ovos incubados em máquinas de 

estágio único ou múltiplo  

Máquinas Eclosão (%)  

EM 93,33A 

EU 86,11B 

Valor de P 0,037 

X-squared = 4,3377   

Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença utilizando o teste Qui-Quadrado 
(5%) 

 

Na Tabela 3, pode-se observar os resultados da avaliação de 

embriodiagnóstico dos ovos não eclodidos incubados em máquinas de estágio 

único e múltiplo.  

 

Tabela 3 – Embriodiagnóstico (%) dos ovos não eclodidos de acordo com o tipo 

de máquina de incubação em relação ao total de ovos incubados.  

 Máquina de incubação  

Diagnóstico1 (%) EU  EM Valor P 

MI 10,00 1,33 0,001* 

MII 1,33 0,66 1,00 

MIII 0,00 0,66 1,00 

BICADO 1,33 2,66 0,684 

VIVOSBICAR 2,66 2,00 1,0 

Mortalidade total 13,88 8,33 - 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha são estatisticamente diferentes pelo 
Exato de Fisher (P<0,05). 
1
INF (ovos inférteis); MI (mortalidade de 0 a 4 dias); MII (mortalidade de 5 a 10 dias); MIII 

(mortalidade de 11 a 21 dias); BICADO (ovo bicado com pinto vivo ou morto); VIVOSBICAR 
(pinto vivo sem bicar).  
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A percentagem de mortalidade para cada fase de incubação está em 

relação ao número total de ovos incubados (total de 150 ovos). Houve 

diferença (P<0,05) entre os tratamentos para a mortalidade inicial, sendo maior 

para ovos incubados em estágio único. Esses dados mostram que a pior 

eclosão observada para as máquinas de estágio único está relacionada com a 

maior mortalidade na fase inicial de incubação. 

Na Tabela 4 estão apresentados os valores de escores para 

qualidade física de pintos neonatos, avaliados de acordo com o índice proposto 

por TONA et al. (2003) em que foi verificada diferença significativa (P<0,05) 

para as variáveis de escore de membrana abdominal e canela. Para a variável 

de canela, a máquina de estágio único ofereceu condições aos pintos de 

apresentar canelas mais brilhantes, podendo-se inferir que pintos eclodidos em 

máquinas de estágio único podem sofrer menos com a desidratação.  No 

entanto, pode-se verificar que a melhor qualidade de membrana do umbigo foi 

observado em embriões oriundos de máquinas de incubar de estágio múltiplo.   

Estudos relatam que tanto a temperatura de incubação quanto a 

umidade relativa no interior da máquina afetam a cicatrização do umbigo.  Van 

der POL et al. (2013) observaram que a maior umidade na máquina 

proporciona melhor hidratação, verificada pela menor perda de peso. No 

entanto, neste estudo a cicatrização do umbigo foi pior para a máquina de 

estágio único, verificada pela presença de aves com maior membrana 

umbilical, possivelmente pela menor desidratação ocorrida nesse tipo de 

máquina.  No entanto, LOURENS et al. (2005) relataram que pintos incubados 

em alta temperatura podem apresentar umbigo mal cicatrizado. 
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Tabela 4. Escores de qualidade de pintos oriundos de dois tipos de máquinas de incubar 

  Escores1 de qualidade de pintos com um dia 

 

 

Comprimento 

(cm) 

Atividades 

da ave 

Penugem 

 

Umbigo 

Cicatrizado 

Membrana 

umbigo 

Abdomen Pernas  Canelas Olhos 

Maquinas          

EM 17,35 14,82 11,66 9,06 11,91A 10,48 9,51 12,47B 9,86 

EU 17,45 14,64 11,76 9,60 9,69B 9,83 9,50 14,43A 9,88 

Valor de P 0,114 0,669 0,585 0,218 0,0005 0,093 0,962 <0,0001 0,855 

CV(%) 2,87 23,85 13,35 38,14 47,30 31,87 19,29 22,91 10,12 

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 
1
 Maiores valores correspondem melhor resultado. 
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Para o escore total (soma de todas as características com valor igual a 

100) (Tabela 5), pode-se observar que não houve efeito da máquina de incubar 

sobre a qualidade física de pintos neonatos.  Por outro lado, MESQUITA (2013) 

verificou melhora significativa na qualidade de pintos neonatos incubados em 

máquina de estágio único quando comparados com pintos oriundos de 

máquinas de múltiplos estágios.   

 

Tabela 5 – Escore de qualidade física de pintos oriundos de ovos incubados 

em máquinas de estágio único ou múltiplo  

Máquinas Escore  

EM 89,36 

EU 89,87 

Valor de P 0,66 

Cv(%) 15,61 

Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença utilizando o Teste de Kruskal-Wallis 
(5%) 

 

Para a fase de desempenho, pode-se observar que não houve 

diferenças (P>0,05) para ganho de peso, consumo de ração, conversão 

alimentar ou para viabilidade para fase pré-inicial (Tabela 6). Do mesmo modo, 

para o desempenho de 1 a 14 e de 1 a 21 dias de idade, não foi verificada 

diferença (P>0,05) entre os tratamentos para as variáveis de consumo de 

ração, ganho de peso, conversão alimentar e viabilidade. Esses dados 

sugerem que as diferenças encontradas para algumas características de 

qualidade de pinto entre máquinas de estágio único e múltiplo não persistem 

durante o período de criação.  

Esses dados diferem parcialmente dos resultados encontrados por 

MOLENAAR et al. (2011), que verificaram que a temperatura inadequada no 

período de incubação (o que comumente pode ocorrer em máquinas de estágio 

múltiplo)  não prejudicou a conversão alimentar, porém piorou o ganho em 

peso até os 42 dias de idade.  
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Tabela 6 - Desempenho de pintos oriundos da incubação em dois tipos de 

máquinas, durante as fases de 1 a 7 dias, 1 a 14 e 1 a 21 dias de 

idade 

 Variáveis de desempenho 

 Consumo 

Ração 

 (g/ave) 

Ganho de 

peso (g) 

Conversão 

Alimentar 

(g/g) 

Viabilidade 

(%) 

 Peso vivo 

(g) 

 1 a 7 dias de idade 

Maquina       

EM 125,07 108,42 1,150 99,00  155,7 

EU 132,24 109,19 1,200 98,00  155,7 

P 0,378 0,928 0,424 0,544  0,836 

CV(%) 9,44 12,04 9,24 2,53  7,67 

 1 a 14 dias de idade 

Maquinas      

EM 318,08 335,87 0,94 99,85 387,8 

EU 314,88 324,70 0,96 98,35 377,0 

P 0,850 0,557 0,382 0,289 0,567 

CV(%) 8,24 8,46 5,10 2,11 7,4 

 1 a 21 dias de idade 

Maquinas      

EM 857,9 706,69 1,24 67,0 751,54 

EU 862,3 667,69 1,28 66,2 712,69 

P 0,869 0,689 0,724 0,929 0,689 

CV(%) 6,97 15,2 9,5 9,1 14,2 

EM= estágio múltiplo; EU= estágio único 
Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 

 

Do mesmo modo, MESQUITA (2013) estudou o desempenho de frangos 

incubados em máquinas de estágio único e múltiplo e observou que o tipo de 

máquina não influenciou no desempenho das aves até 28 dias de idade, 

embora tenha encontrado nível de significância de 10% para o peso corporal 

das aves ao final do período.  

Com relação aos resultados dos títulos de anticorpos anti-Newcastle em 

diferentes idades de frangos oriundos de ovos incubados em dois tipos de 
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máquinas de incubar (Tabela 7), pode-se observar que não houve diferença 

entre os tipos de máquinas de incubar para a resposta imune das aves 

(P>0,05). No entanto, houve diminuição dos títulos aos 14 dias de idade, o que 

corresponde à diminuição da imunidade maternal. Com a vacinação aos 14 

dias de idade, as aves produziram anticorpos, proporcionando aumento 

importante na titulação (28 dias de idade), demonstrando capacidade 

semelhante entre os grupos estudados para a  imunocompetência para o vírus 

de Newcastle. Esses dados sugerem que os dois tipos de máquinas 

proporcionam pintos com as mesmas condições de desenvolver resposta 

imune. 

 

Tabela 7 – Títulos de anticorpos anti-Newcastle em reação de inibição de 

hemaglutinação (HI) de frangos com diferentes idades oriundos 

de ovos incubados em dois tipos de máquinas de incubar 

 Idades (dias) 

Máquinas 1  14  28  

EU 1,60 0,68 2,33 

EM 1,67 0,75 2,23 

Valor de P1 0,545 0,578 0,372 

CV(%) 22,02 43,78 17,54 

1
Analise realizada com dados transformados em log10. 

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 

 

Na Tabela 8, podem-se observar os resultados de histomorfometria dos 

folículos da bursa de pintos neonatos oriundos de ovos incubados em 

máquinas de estágio único ou múltiplo. No Capítulo 2 observou-se que a 

oscilação de temperaturas de incubação acima das recomendadas 

prejudicaram a imunidade de pintos neonatos, assim, os resultados deste 

experimento, sugerem que a variação da temperatura dentro da máquina de 

incubar não foi suficiente para proporcionar alteração na bursa, ou seja, na 

resposta imune dos pintos. 

Em pintos neonatos, a bursa ainda está em processo de 

desenvolvimento, embora já tenha havido algum crescimento durante o período 

embrionário (VAN DER POL et al., 2013). No entanto, durante o período de 
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criação as aves são expostas a contaminantes ambientais e a produção de 

anticorpos torna-se necessária à sobrevivência da ave.  

 

Tabela 8 – Área dos folículos de bursa e transformados em log, de pintos 

oriundos de ovos incubados em máquinas de incubar de estágio 

único ou múltiplo 

Máquinas Área folículos da 

bursa 

(µm2) 

Log 

EU 83,70 4,58 

EM 81,97 4,54 

Valor de P 0,935 0,478 

CV(%) 30,2 3,33 

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 

 

A altura de vilo no duodeno (Tabela 9) foi maior (P<0,05) para pintos 

neonatos oriundos de máquinas de incubar de estágio múltiplo. O mesmo não 

ocorreu para as demais regiões do intestino delgado estudadas, não tendo sido 

observadas diferenças entre os tipos de máquinas no jejuno e no íleo.   

O maior desenvolvimento intestinal apresentado nos pintos incubados 

em máquina de estágio múltiplo pode ser devido a maior temperatura durante o 

período embrionário, como foi observado no Capítulo II nas aves submetidas a 

estresse térmico durante a incubação. 
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Tabela 9 - Histomorfometria de duodeno, jejuno e íleo de pintos neonatos 

oriundos de máquinas de incubar de estágio único ou múltiplo 

 Duodeno 

 Altura 

Vilo (µm) 

 Prof. Cripta  

(µm) 

 Relacao 

Altura/prof. 

Maquinas  

EU 299,43 B  70,14B  4,63 

EM 369,99 A  78,58A  4,87 

P 0,003  0,09  0,516 

CV(%) 34,14  32,28  38,30 

 Jejuno 

 Altura 

Vilo (µm) 

 Prof. Cripta  

(µm) 

 Relacao 

Altura/prof. 

Maquinas  

EU 223,00  61,32  3,92 

EM 236,36  63,43  4,07 

P 0,061  0,515  0,507 

CV(%) 17,66  28,78  33,09 

 Íleo 

 Altura 

Vilo (µm) 

 Prof. Cripta  

(µm) 

 Relacao 

Altura/prof. 

Maquinas  

EU 228,56  57,67  4,06 

EM 231,87  60,75  4,25 

P 0,697  0,320  0,438 

CV(%) 24,46  25,82  36,38 

Médias seguidas de letras diferentes nas colunas diferem entre si pelo teste F (P<0,05). 

 

CONCLUSÃO 

 

Máquina de incubar de estágio único piorou o rendimento de eclosão, 

com maior mortalidade na fase inicial de incubação. 
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O tipo de máquina de incubar não influenciou a resposta imune do pinto 

neonato. 

A qualidade do pinto neonato e o desempenho das aves a campo não 

foram influenciados pelo tipo de máquina de incubar. 
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CAPÍTULO IV- QUALIDADE FÍSICA E RESPOSTA IMUNE DE PINTOS DE 

CORTE PROVENIENTES DE MATRIZES COM IDADES DIFERENTES E 

MÁQUINAS DE INCUBAÇÃO DE ESTÁGIO ÚNICO OU MÚLTIPLO  

 

RESUMO 

 

Objetivou-se comparar a qualidade física e imunológica de pintos recém-
nascidos provenientes de máquinas de incubar de estágio múltiplo ou único e 
de matrizes de idades diferentes, bem como estudar o desempenho na fase 
inicial de criação e determinar o melhor tipo de máquina de incubar para cada 
idade de matriz. Para o ensaio de incubação foram utilizados 500 ovos, 
provenientes de matrizes com três idades diferentes (29, 35 e 59 semanas de 
idade). Os tratamentos foram uma combinação entre três idades de matrizes 
com dois tipos de máquina de incubar, totalizando seis tratamentos. Os ovos 
foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em esquema 
fatorial 3x2 (três idades x duas máquinas de incubação) com 83 repetições, 
sendo a parcela experimental um ovo e as incubadoras os blocos. Foram 
avaliados os parâmetros de incubação, embriodiagnóstico, escore de qualidade 
de pintos e histomorfometria da mucosa de fragmentos do intestino delgado. 
Para o ensaio de desempenho foram alojados 300 pintos machos oriundos dos 
mesmos tratamentos do ensaio de incubação e o delineamento experimental 
para a avaliação do desempenho foi inteiramente casualizado em esquema 
fatorial 3x2 (tres idades x duas máquinas de incubação), com cinco repetições, 
sendo uma parcela constituída por 10 aves. Foi realizada análise de variância 
para análise dos resultados e quando necessário as médias foram comparadas 
pelo teste Tukey (5%). A máquina de incubar não afetou a mortalidade 
embrionária em nenhum dos estágios estudados. A máquina de estágio único 
proporcionou pintos de um dia com melhor escore de qualidade. A máquina de 
estágio único favoreceu o desenvolvimento de vilos de pintos oriundos de 
matrizes jovens e em máquinas de estágio múltiplo os melhores resultados 
foram encontrados em pintos oriundos de matrizes em pico de produção.  O 
tipo de máquina de incubar não interfere na resposta imune dos pintos nem no 
desempenho na fase inicial de criação. 
 
 
 
Palavras-chave: anticorpo, desempenho, embrião,  intestino, peso 
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CHAPTER IV: CHICK QUALITY AND IMMUNE RESPONSE OF CHICKS 
FROM DIFFERENT BREEEDER AGES HATCHED AT SINGLE-STAGE OR 
MULTI-STAGE SETTERS 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
This study was carried out to evaluate the effect of multi-stage or single-stage 
setter and breeder age on chick quality, immune response and live performance 
during initial period and to determine the better incubator machine for each 
breeder age. For the incubation essay 500 eggs from three flock ages (29, 35 
and 59 weeks) were hatched. The experiment was conducted with 3 breeder 
flock ages and two hatching systems (single-stage and multi-stage), which were 
arranged in a 3x2 factorial complete randomized blocks design with 83 eggs per 
treatments (considered as replicates) and the  blocks were the machines. All 
day-old chicks were subjected to Tona quality measuring method and chicken 
were killed by cervical dislocation and samples were collected to morphological 
measurements of small intestine and lymphoid tissues. For the performance 
evaluation 300 birds were housed in a in a 3x2 factorial randomized complete 
casualized design with five replicates with 10 birds per pen. The data were 
analyzed by ANOVA and the means compared by Tukey test (0,05). The 
incubator machine had no effect on embryonic mortality.  The single-stage 
machine had better results of chick quality.   Chicks from younger breeders 
incubated at single-stage setter had more villus length and chicks from 35 
weeks old breeders hatched at multi-stage setter had the better results.  The 
incubator machine had no effect neither on immune response nor on broiler live 
performance.   

 
 

Key-words: antibody, body weight, embryo, intestine 
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INTRODUÇÃO 

 

A avicultura industrial tem buscado maior produtividade na produção 

de frangos, para isso é imprescindível que o pinto tenha um bom desempenho 

na primeira semana de vida, com desenvolvimento adequado de órgãos vitais, 

como sistema digestório e sistema imune. Atualmente, os incubatórios 

industriais buscam além de otimização da taxa de eclosão, também maior 

percentagem de pintos vendáveis, o que está relacionado com a qualidade 

física e peso vivo. LEANDRO et al. (2006), estudando pintos com diferentes 

pesos iniciais, verificaram que pintos acima de 40g apresentaram melhor 

desempenho no período total de criação em relação à pintos menores. De 

modo geral, além do peso vivo, pintos de boa qualidade física devem 

apresentar-se alertas, com plumagem seca, estar livre de malformações 

físicas, apresentar abdômen firme e canelas hidratadas (GONZALES & CAFÉ, 

2003). 

Por outro lado, a qualidade dos pintos também depende da 

competência imunológica, o que pode estar relacionado com o 

desenvolvimento de órgãos linfóides. Entretanto,  do nascimento até os 14 dias 

de idade a ave depende dos anticorpos obtidos a partir da gema do ovo 

(imunidade passiva) e somente a partir desse período é capaz de produzir 

imunoglobulinas (MAIORKA et al., 2006). 

Um dos fatores que podem afetar a qualidade de pinto de um dia é o 

tamanho do ovo.  DECUYPERE & BRUGGEMAN (2007) elencaram alguns 

fatores que podem afetar a qualidade de pintos  antes e durante a incubação e 

a idade das matrizes foi mencionada por eles como o principal fator pré-

incubação responsável pela qualidade do neonato.  Segundo os autores, a 

idade da ave afeta o perfil hormonal e metabólico do embrião, influenciando na 

qualidade do pinto. 

MAIORKA et al. (2004) observaram que o tamanho, a composição 

dos ovos ou a idade da matriz afetam a qualidade do pinto. Porém a idade da 

fêmea é o fator mais importante na determinação do tamanho do ovo e peso do 

pinto (SUAREZ et al., 1997; BRUZUAL et al., 2000). JOSEPH & MORAN JR. 

(2005) em estudo com matrizes de corte com 32 e 41 semanas de idade, 

constataram que aves mais velhas produziram maior número de pintos 
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vendáveis e com maior peso ao nascer. Esses autores sugeriram que pintos 

mais pesados apresentavam melhores condições de desempenho produtivo.  

A resposta imune do pinto também deve estar relacionada com a 

qualidade do pinto neonato (GONZALES & CAFÉ, 2003), pois aves são 

constantemente expostas a agentes imunogênicos e quanto mais eficiente a 

resposta aos estímulos melhor o nível de proteção. Atualmente, a criação de 

frango é realizada com alta densidade de aves, sendo muitas vezes com cama 

reutilizada, o que pode aumentar o desafio de campo. Além disso, de acordo 

SWAGGERTY et al. (2003),  linhagens selecionadas para crescimento rápido 

apresentam mais susceptibilidade a desafios, por apresentarem macrófagos 

com menor capacidade fagocitária e metabolismo oxidativo. 

Os pintos são incapazes de produzir anticorpos durante a primeira ou 

segunda semana de vida, sendo portanto, dependentes da imunidade passiva 

adquirida da mãe por meio da gema.  Antes do nascimento,  os pintinhos já 

absorvem as imunoglobulinas maternas de diferentes porções do ovo: a IgG é 

absorvida diretamente do saco da gema, enquanto a IgA e a IgM são 

absorvidas do fluido amniótico, por ingestão, ao final do período embrionário 

(MAIORKA et al., 2006).  

A idade da matriz também pode influenciar a imunidade da progênie. 

ULMER-FRANCO et al. (2012) estudaram a deposição de imunoglobulinas na 

gema de matrizes com diferentes idades (32,40 e 55 semanas) e também o 

conteúdo de anticorpos no resíduo vitelino dos embriões. Concluíram que o 

conteúdo de IgY presente por grama de resíduo vitelino aumentou de acordo 

com a idade das matrizes, juntamente com o peso da gema. No entanto, os 

autores observaram esse aumento somente até 40 semanas de idade, sendo 

que as matrizes mais velhas (55 semanas) produziram ovos com os menores 

teores de imunoglobulinas.  

Em relação ao desenvolvimento de órgãos digestórios, há relatos que a 

idade da matriz pode afetar o desenvolvimento intestinal de pintos neonatos. 

MAIORKA et al. (2000), considerando o  peso e o comprimento de intestino  

como parâmetros de desenvolvimento intestinal, observaram durante o período 

embrionário que  não houve efeito da idade da matriz no crescimento intestinal, 

porém pintos neonatos, com 24 horas de vida, oriundos de matrizes mais 
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velhas apresentaram maior peso e comprimento de intestino delgado em 

relação aos pintos originados de matrizes mais jovens.  

O sucesso na produção de pintos de um dia não depende 

exclusivamente da qualidade ou da composição do ovo, pois há outros fatores 

inerentes ao processo de incubação que podem afetar a taxa de eclosão e ou a 

qualidade do pinto neonato. Pode-se citar, como um desses fatores, o tipo de 

máquina de incubar; já que a incubadora deve proporcionar condições 

adequadas para o desenvolvimento embrionário, como a temperatura, umidade 

relativa, troca gasosa e viragem (MESQUITA, 2013).  

Atualmente existem no mercado máquinas de incubar de estágio único e 

estágio múltiplo. As máquinas de estágio único recebem ovos de uma única 

idade embrionária, ao passo que máquinas de estágio múltiplo comportam 

embriões em diferentes estágios de desenvolvimento.  

De acordo com CALIL (2009), a tendência dos incubatórios 

industriais é priorizar a utilização das máquinas de estágio único por 

apresentarem maior facilidade no controle de temperatura e atenderem as 

necessidades específicas de cada período do desenvolvimento embrionário. O 

autor também afirmou que máquinas de estágio múltiplo apresentam 

desvantagens, pois prejudicam as trocas de calor entre embriões mais velhos e 

mais novos, mantendo os embriões novos em temperaturas inferiores do que a 

recomendada. E por outro lado, ao final da incubação, as máquinas de estágio 

múltiplo não removem o calor embrionário, mantendo os embriões mais velhos 

em temperatura acima do ótimo fisiológico.  

Assim, neste estudo, objetivou-se comparar a qualidade física e 

imunológica de pintos recém-nascidos provenientes de máquinas de incubar de 

estágio múltiplo ou único e de matrizes de idades diferentes, estudar o 

desempenho na fase inicial de criação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

O protocolo experimental do presente estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de 

Goiás, protocolado sob o nº. 032/12.  
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Foi avaliado o efeito da idade da matriz pesada (no início de 

produção, fase intermediária ou no final da produção, ou seja, 29, 35 e 59 

semanas de idade) e do tipo de máquina de incubação (estágio múltiplo ou 

único) sobre a qualidade física e resposta imune do pinto neonato e o 

desempenho dos frangos durante a fase inicial de criação. Foram realizados 

dois ensaios, sendo um de incubação para verificar a qualidade do pinto e 

outro de desempenho com as aves oriundas do ensaio de incubação. 

O incubatório industrial, onde foi realizado o ensaio de incubação, 

não produzia ovos férteis, sendo os mesmos adquiridos de fornecedores da 

empresa. Foram utilizados 500 ovos, provenientes de matrizes com três idades 

diferentes (29, 35 e 59 semanas de idade) criadas sob condições semelhantes 

(nutricionais, manejo e ambiente).  

Os ovos foram adquiridos de um mesmo fornecedor, tomando-se o 

cuidado de utilizar os ovos coletados no mesmo dia, transportados e  

armazenados por três dias, de acordo com o procedimento do incubatório.  

Após o armazenamento os ovos foram  pesados e selecionados de acordo com 

o peso médio de cada tratamento (idade das matrizes), com 10% de desvio 

padrão.   

O peso médio dos ovos para os diferentes tratamentos foi de 62,64g 

para máquinas de estágio múltiplo; 64,56g para máquinas de estágio único; 

59,21g para matrizes com 29 semanas, 59,92g para matrizes com 35 semanas 

e 69,85g para matrizes com 59 semanas de idade.  

Os tratamentos se constituíram da combinação entre três idades de 

matrizes com dois tipos de máquina de incubar, totalizando seis tratamentos. 

Os ovos foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 3x2 (três idades x duas máquinas de incubação) com 83 

repetições, sendo cada ovo considerado a parcela experimental. 

As maquinas estavam localizadas em uma mesma sala, com as 

mesmas condições de temperatura e umidade. A incubação em estágio 

múltiplo e estágio único foi realizada em máquinas fabricadas pela empresa 

CASP® com as seguintes especificações técnicas:   

A máquina de estágio múltiplo era do modelo CASP CMg 125 HT, 

comportava 96 ovos por bandeja e cada carro comportava 36 bandejas. Havia 

36 carros e a capacidade da máquina era de  124.416 ovos. As dimensões da 
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máquina eram: frente 3,47 m; lateral 6,97 m; altura 2,68 m; área 24,19 m2; 

volume: 64,82 m3 e vazão de ar para refrigeração: 1800 m3/h. 

A máquina de estágio único era do modelo CASP Ug 62 HT, 

comportava 86 ovos por bandeja; 60 bandejas por carro; 12 carros; com 

capacidade para 61.920 ovos. As dimensões da máquina eram: frente 4,24 m; 

lateral 3,68 m; altura 2,36 m; área 15,60 m2; volume 36,82 m3 e vazão de ar 

para refrigeração 1000 m3/h. 

As variáveis estudadas para o Ensaio de Incubação foram:. 

Parâmetros de incubação: perda de umidade dos ovos durante a 

incubação (todos os ovos foram pesados antes da incubação e na 

transferência, com 18 dias), percentagem de ovos férteis  (número de ovos 

férteis em relação ao número total da coleta), percentagem de eclosão 

(eclodibilidade),  percentual de pintos eclodidos em relação ao número de ovos 

férteis. 

Embriodiagnóstico: Com 504 horas de incubação o experimento 

finalizou e os ovos não eclodidos foram quebrados e o período da mortalidade 

embrionária foi determinado para a fase inicial (1-5 dias), intermediária (6-18 

dias) ou tardia (18-21 dias) de incubação. 

Variáveis semi-quantitativas do pinto neonato, como as qualidades 

físicas (umbigo, aspecto geral, pernas entre outras) foram avaliadas por meio 

de escore de acordo com TONA et al. (2003) em todos os pintos eclodidos. 

O desenvolvimento intestinal foi avaliado pela histomorfometria do 

trato gastrintestinal do pinto neonato: Pintos de um dia foram pesados e 

submetidos a eutanásia (deslocamento cervical) para a avaliação do peso do 

pinto com e sem resíduo vitelino e do trato gastrintestinal. Para a análise 

histológica do intestino foram colhidos segmentos de 1 cm do duodeno, jejuno 

e íleo, para serem submetidos à análise histológica. Os segmentos, após 

serem lavados em solução fisiológica, foram submersos em solução de formol 

tamponado a 10%, não sendo possível a abertura pela borda mesentérica 

devido a dimensão do intestino de pintos neonatos não permitir tal 

procedimento.  Após 24 horas de fixação em formol, o material foi lavado em 

álcool 70% e, em seguida, submetido à desidratação, por tratamento com 

álcool em concentrações crescentes (70-100%). As amostras foram 

diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. Foram preparadas lâminas de 
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cada segmento e os cortes, com sete micrômetros de espessura, foram 

corados com Hematoxilina e Eosina (HE). Após o procedimento de coloração, 

com o auxílio de um microscópio ótico acoplado a um sistema analisador de 

imagens Axio Vision (versão 3.0) foram captadas três imagens de cada campo 

da lâmina e feitas medidas de altura, largura e área das vilosidades e de 

profundidade de criptas por meio do software ImageJ. Foram efetuadas 10 

medidas de cada variável por animal. As medidas foram realizadas  de acordo 

com PELICANO et al. (2003) e foram avaliadas a altura, largura e área do vilo, 

profundidade de cripta e relação vilo:cripta do duodeno, jejuno e íleo. 

Para o Ensaio de Desempenho foram alojados 300 pintos machos 

oriundos dos mesmos tratamentos do ensaio de incubação, sendo que os 

pintos foram selecionados de acordo com as práticas do incubatório comercial.  

O delineamento experimental para a avaliação do desempenho foi 

inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x2 (tres idades x duas 

máquinas de incubação), com cinco repetições, sendo uma parcela constituída 

por 10 aves. 

As rações utilizadas foram pré-inicial, inicial e de crescimento, 

formuladas a base de milho e farelo de soja, estando de acordo com as 

recomendações nutricionais de ROSTAGNO et al. (2011). 

As variáveis estudadas foram: Desempenho período de criação- o 

peso das aves e o consumo de ração foram analisados no período de um a 21 

dias de idade. As aves, o fornecimento de ração e as sobras foram pesados 

semanalmente para cálculo de ganho em peso, consumo de ração e conversão 

alimentar. As aves receberam ração e água ad libitum, a temperatura ambiente 

foi anotada diariamente e as aves mortas foram pesadas. Como média de 

temperatura máxima obteve-se 30,5°C e média de temperatura mínima 22,2°C. 

Imunidade – Amostras de sangue de pintos com um dia de idade 

foram coletadas para análise de titulação de IgG total. Foram utilizados cinco 

pintos por tratamento para coleta de sangue e o soro foi  armazenado a -20ºC. 

Para avaliar a resposta imune dos pintos após vacinação, os pintos foram 

vacinados com vacina La sota de New Castle com 14 dias de idade e após 14 

dias da vacinação foram coletadas amostras de sangue para análise IgG, pelo  

método de Inibição da Hemaglutinação (HI) descrito por LI et al. (1998). As 
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amostras foram encaminhadas a um laboratório de sanidade avícola localizado 

em Uberlândia – MG.  

As variáveis quantitativas foram analisadas pela ANOVA., com auxílio do 

programa computacional SAS (1996). As variáveis qualitativas foram  

analisadas pelo teste Exato de Fisher (P<0,05), teste Tukey (P<0,05)  ou 

Kruskal-Wallis (P<0,05) . 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os parâmetros de incubação de ovos oriundos de matrizes com 

diferentes idades e incubados em diferentes tipos de máquinas estão 

apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Parâmetros de incubação de ovos de matrizes com 29, 35 e 59 

semanas de idade incubados em máquinas de estágio múltiplo (EM) 

ou único (EU) 

Máquinas Peso de ovo transferência (g) Perda de peso do ovo (%) 

EM 55,06 12,04B 
EU 57,33 11,12A 

Idade   

29 53,07 10,36A 
35 52,91 11,70B 
59 61,28 12,26C 

Maq 0,0006 <0,0001 
Idade <0,0001 <0,0001 
Maq*id 0,0064 0,080 

CV(%) 2,76 17,05 
Médias com letras diferentes na coluna diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 

 

Para a perda de peso, não houve interação (P>0,05) entre os fatores 

estudados. Máquinas de estágio único proporcionaram menor perda de peso 

dos ovos incubáveis, independentemente da idade da matriz. Houve efeito 

(P<0,05) da idade da matriz sobre porcentagem de perda de peso, sendo que 

ovos de matrizes mais velhas perderam mais peso durante a incubação. Ovos 

de matrizes mais velhas tem menor qualidade de casca, com maior número de 

poros na casca, o que facilita a perda de água durante o processo de 

desenvolvimento embrionário (SUAREZ et al., 1997; BRUZUAL et al., 2000). A 
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maior perda de peso durante a incubação em ovos de matrizes mais velhas em 

relação a matrizes mais jovens encontrada neste experimento está de acordo 

com os resultados obtidos por ROSA et al. (2002). 

Houve interação entre os grupos estudados somente para peso do ovo 

na transferência da máquina de incubar para  eclosão (Tabela 2). Ovos de 

matrizes com 35 semanas de idade  apresentaram maior perda de  peso na 

transferência na  máquina de estágio múltiplo, porém para os ovos de matrizes 

no início ou final de produção não foi observado diferença entre as máquinas.  

 

 Tabela 2 - Desdobramento da interação entre idade das matrizes máquinas de 

estágio múltiplo (EM) ou único (EU) para peso do ovo aos 19 dias 

de incubação (g) 

 Idade da matriz (semanas) 

Máquinas 29 35 59 

EM 53,03Ba 52,12Bb 61,00Aa 

EU 53,11Ba 53,79Ba 61,41Aa 

Médias seguidas de letras maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas diferem entre si 
pelo teste de Tukey (5%) 

 

 

Houve efeito de idade das matrizes (P<0,05) para percentagem de 

eclosão, conforme observado na Tabela 3.  

Tabela 3 - Eclosão (%) de ovos de matrizes com 29, 35 e 59 semanas de idade 

incubados em máquinas de estágio múltiplo (EM) ou único (EU) 

Idades das matrizes (semanas) Eclosão (ovos totais) 

29 89,81A 
35 88,30A 
59 79,96B 

Máquina de incubação  
EM 87,38 
EU 83,52 

Valor de P  
Idade da matriz 0,003 
Tipo de máquina 0,312 
IdadexMáquina 0,249 

CV(%) 5,06 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 

teste deTukey(P<0,05) 
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Ovos embrionados de matrizes velhas apresentaram a pior porcentagem 

de eclosão, independente do tipo de máquina em que foram incubados. Esse 

resultado pode ser relacionado à menor espessura da casca encontrada em 

ovos de matrizes mais velhas (BRUZUAL et al., 2000), por permitirem maior 

troca gasosa do embrião com o meio externo. 

Na Tabela 4, pode-se observar que não houve diferença entre as idades 

das matrizes para a mortalidade embrionária ou infertlidade dos ovos (P>0,05). 

Esses resultados diferem dos encontrados por ROSA et al. (2002), que 

observaram aumento da mortalidade embrionária inicial, intermediária e final 

em decorrência do aumento da idade das matrizes. 

 

Tabela 4 – Embriodiagnóstico (%) dos ovos não eclodidos de acordo com a 

idade das matrizes de corte em relação ao número total de ovos 

não eclodidos 

 Idade das matrizes pesadas 
Diagnóstico (%) 29  35  59  Valor P 

INF  0,00 40,00 42,85 0,14 
MI 50,00 40,00 42,85 1,00 
MII 0,00 10,00 4,76 1,00 
MIII 16,66 0,00 0,00 0,20 
BICADO 0,00 10,00 0,00 0,43 
VIVOSBICA 33,33 0,00 0,00 0,11 

Total 100 100 100 - 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha são estatisticamente diferentes pelo 
teste Exato de Fisher (P<0,05). 
INF (ovos inférteis); MI (mortalidade de 0 a 4 dias); MII (mortalidade de 5 a 10 dias); MIII 
(mortalidade de 11 a 21 dias); BICADO (ovo bicado com pinto vivo ou morto) e VIVOSBICAR 
(vivo sem bicar).  
 

Os resultados do embriodiagnóstico para avaliar o efeito do tipo de 

máquina sobre a mortalidade embrionária (Tabela 5) mostram que a máquina 

de incubar não afetou a mortalidade embrionária em nenhum dos estágios 

estudados. Esses resultados diferem dos encontrados no capítulo 3, em que foi 

verificado que o tipo de máquina influenciou a mortalidade embrionária, sendo 

que a máquina de estágio único favoreceu o aumento da porcentagem de 

mortalidade inicial.  
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Tabela 5 – Embriodiagnóstico (%) dos ovos não eclodidos de acordo com a 

máquina de incubação (estágio múltiplo ou estágio único) em 

relação ao total de ovos não eclodidos 

 Máquina de incubação  

Diagnóstico (%) EU EM Valor P 

INF  21,73 30,76 0,6933 

MI 52,17 30,76 0,3019 

MII 4,34 7,69 1,00 

MIII 17,39 15,38 1,00 

BICVIVO 0 0 1,00 

VIVOSBICAR 4,34 15,38 0,8967 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha são estatisticamente diferentes pelo 
teste Exato de Fisher (P<0,05). 
INF (ovos inférteis); MI (mortalidade de 0 a 4 dias); MII (mortalidade de 5 a 10 dias); MIII 
(mortalidade de 11 a 21 dias); BICADO (ovo bicado com pinto vivo ou morto) e VIVOSBICAR 
(vivo sem bicar).  

 

Os resultados encontrados neste experimento, também, não estão 

de acordo com o conceito proposto por CALIL (2009), no qual máquinas de 

estágio múltiplo apresentam desvantagens em relação às máquinas de  estágio 

único, pois ao final da incubação, as máquinas de estágio múltiplo não 

removem o calor embrionário, mantendo os embriões mais velhos em 

temperatura acima do ótimo fisiológico. ROSA et al. (2002), estudando o efeito 

da temperatura de incubação na mortalidade embrionária, também verificaram 

que o aumento da temperatura causou aumento de mortalidade. 

Os dados de qualidade de pintos neonatos originados de matrizes de 

diferentes idades e incubados em diferentes máquinas (estágio único ou 

múltiplo) podem ser observados na Tabela 6. Não houve interação entre o tipo 

de máquina de incubar e a idade de matriz (P>0,05) para as variáveis de peso 

do pinto, atividade do pinto, penugem, umbigo, abdome, pernas e canela. 

Houve efeito da idade de matriz para escore de penugem e abdome, sendo o 

melhor resultado para matrizes velhas e novas, respectivamente. Houve 

interação entre idade de matrizes pesadas e o tipo de máquina incubadora 

sobre peso ao nascer (Tabela 7) e o escore de membranas de pintos neonatos 

(Tabela 8).  
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Tabela 6 - Peso pinto neonato (PPN), e escore de qualidade de pintos 

neonatos oriundos de ovos de matrizes com 29, 35 e 59 

semanas de idade incubados em máquinas de estágio múltiplo 

(EM) ou único (EU). 

 Escore de qualidade do pinto 

Maq PPN Ativ Penu Umb Memb Abd Perna Can 

EM 43,94B 15,76 11,65 9,92 9,63 10,55 9,61 15,46 

EU 45,72ª 15,82 11,37 9,68 10,22 10,08 9,44 15,64 

Idade 

(sem) 

        

29 42,43B 15,67 11,83A 9,40 9,40B 9,16B 9,59 15,56 

35 42,14B 16,00 11,82A 10,28 10,80A 10,80ª 9,57 15,88 

59 48,97ª 15,74 10,98B 9,72 9,78B 10,80ª 9,42 15,32 

Valor de P 

Maq 0,030 0,641 0,575 0,658 0,95 0,162 0,575 0,330 

Idade <0,0001 0,433 0,012 0,257 0,021 0,0002 0,96 0,199 

Maq*id 0,063 0,091 0,299 0,322 0,010 0,121 0,135 0,926 

CV(%) 4,21 9,17 15,60 31,19 35,36 29,41 18,29 12,62 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p< 0,05). 
Escore de qualidade de pinto de acordo com TONA et al., (2003). 
 

 

Pintos originados de máquinas de estágio único foram mais pesados que 

os de máquina de estágio múltiplo. Esses resultados discordam dos 

observados por VILLANUEVA (2012), que não observou efeito do tipo de 

máquina para peso de pinto. A idade da matriz influenciou o peso do pinto, 

sendo que matrizes mais velhas produziram pintos maiores. Esses resultados 

concordam com a literatura (BRUZUAL et al., 2000) 

Com relação ao desdobramento da interação entre os fatores para a 

qualidade da cicatrização do umbigo, pode-se observar que pintos oriundos de 

matrizes jovens apresentaram piores resultados de membrana umbilical 

quando incubados em máquinas de estágio múltiplo,  no entanto, quando 

incubados em máquinas de estágio único não diferiram de pintos oriundos de 
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matrizes mais velhas. Esse resultado sugere que máquinas de estágio único 

foram mais adequadas para matrizes jovens.  

 

Tabela 7 – Desdobramento da interação entre maquina e idade para escore de 

membrana do umbigo de pintos oriundos de ovos de matrizes com 

diferentes idade e incubados em máquinas de incubar de estágio 

múltiplo (EM) ou único (EU) 

 Idade da Matriz (semanas) 

Maq 29 35 59 

EM 7,89Bb 11,25Aa 9,58Aa 

EU 10,65Aa 10,54 Aa 9,90Aa 

Médias seguidas de letras diferentes maiúsculas nas linhas e minúsculas nas colunas diferem 
entre si pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

Houve interação entre idade de matrizes e o tipo de máquina incubadora 

sobre o escore total de qualidade de pintos neonatos (P<0,05) (Tabelas 8 e 9).  

 

Tabela 8 - Escore de qualidade física dos pintos oriundos matrizes de 

diferentes idades incubados em máquina de estágio único ou 

múltiplo  

Idades das matrizes (semanas) Escore de qualidade do pinto 

29 89,81 

35 88,37 

59 81,04 

Máquina de incubação  

EM 87,38 

EU 84,34 

Valor de P  

Idade da matriz 0,008 

Tipo de máquina 0,780 

IdadexMáquina 0,027 

CV(%) 5,0 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 
teste de Kruskal-Wallis(P<0,05) 
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Pode-se observar com o desdobramento da interação que para matrizes 

jovens, a máquina de estágio único proporcionou pintos de um dia com melhor 

escore de qualidade (P<0,05). 

 

Tabela 9 – Desdobramento da interação entre idade de matriz e tipo de 

máquina de incubar para o escore total da qualidade física  dos 

pintos oriundos matrizes de diferentes idades incubados em 

máquina de estágio único ou múltiplo  

 Idade da Matriz (semanas) 

Máquina de incubação 29 35 59 

EM 88,54Bb 95,38Aa 94,23Aa 

EU 92,76Aa 94,94Aa 90,68Aa 

Médias seguidas por letras diferentes coluna (maiúscula) ou na linha (minúscula)  são 
estatisticamente diferentes pelo teste de Kruskal-Wallis (P<0,05) 

 

Assim, máquina de estágio único pode oferecer melhores condições 

para desenvolvimento de pintos de qualidade, principalmente se os ovos forem 

oriundos de matrizes jovens. Já a máquina de estágio múltiplo parece 

adequada para incubação de matrizes com mais idade, considerando que não 

prejudicou a qualidade de pintos oriundos de ovos produzidos por matrizes em 

pico de produção ou no final da fase produtiva. 

Os dados de biometria dos órgãos de pintos neonatos estão 

apresentados na Tabela 10. Não houve interação entre os grupos estudados, 

idade de matriz e incubadora. Pode-se observar que houve efeito do tipo de 

máquina de incubar sobre o comprimento de intestino grosso e peso de pinto 

sem resíduo vitelino. Máquinas de estágio múltiplo resultaram em pintos com 

maior comprimento de intestino (P<0,05), independentemente da idade da 

matriz. Esse resultado sugere que pode ter ocorrido aumento de temperatura 

na máquina de estágio múltiplo no final do período de incubação, como citado 

por CALIL (2009), e a temperatura mais elevada pode ter estimulado maior 

desenvolvimento intestinal, como observado no Capítulo 2. 

Máquinas de estágio único resultaram em pintos com maior peso 

corporal. Os resultados diferem dos encontrados por VILLANUEVA (2012), que 
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não verificou efeito do tipo de máquina para escore de qualidade de pinto 

neonato.  

 

Tabela 10 - Biometria de pintos neonatos oriundos de ovos de matrizes com 

29, 35 e 59 semanas de idade incubados em máquinas de estágio 

múltiplo (EM) ou único (EU) 

 Biometria dos orgãos 

Maq RV 

(g) 

RV/P 

(%) 

Baço 

(g) 

Bursa 

(g) 

PID 

(g) 

CID 

(cm) 

PIG 

(g) 

CIG 

(cm) 

LRV 

(g) 

EM 4,41 10,25 0,018 0,61 1,33 36,23 0,52 5,44A 38,46B 

EU 4,78 10,67 0,017 0,06 1,83 34,16 0,56 5,10B 39,81A 

Idade          

29 4,73AB 9,05B 0,016 0,10 2,14 33,71 0,59 4,96B 36,9B 

35 3,71B 9,05B 0,017 0,04 1,34 36,24 0,52 5,51A 37,2B 

59 5,30ª 11,03A 0,019 0,05 1,39 35,47 0,52 5,32AB 42,7A 

Valor de P  

Maq 0,942 0,912 0,723 0,709 0,436 0,172 0,770 0,049 0,005 

Idade 0,0005 0,0003 0,661 0,148 0,271 0,099 0,568 0,042 <0,0001 

M*id 0,611 0,603 0,292 0,890 0,314 0,628 0,238 0,052 0,315 

CV(%) 22,04 22,82 48,92 211,79 17,21 16,72 86,30 19,50 3,81 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 
teste Tukey  (P<0,05). 
RV= Resíduo vitenino; RV/P= Relação entre resíduo vitelino e peso do pinto; PID= peso do 
intestino delgado; CID= Comprimento do intestino delgado; PIG= Peso do intestino grosso; 
CIG= Comprimento do intestino grosso; LVR= Peso do pinto livre de resíduo vitelino 

 

Houve diferença (P<0,05) entre as idades das matrizes pesadas para 

peso de resíduo vitelino, relação entre resíduo vitelino e peso de pinto, peso do 

pinto sem resíduo, comprimento de intestino delgado e comprimento de 

intestino grosso. Pintos oriundos de matrizes mais velhas apresentaram maior 

peso resíduo, maior proporção entre resíduo e peso de pinto e também maior 

peso do pinto sem o resíduo vitelino. Os resultados obtidos permitem inferir que 

pintos oriundos de matrizes mais velhas apresentaram maior absorção de 

nutrientes presentes na gema e transformação em massa tecidual, ou seja, 

desenvolvem-se melhor do que pintos de matrizes mais jovens.  

Os resultados estão de acordo com NANGSUAY et al. (2011), que 

também observaram melhor absorção de vitelo em pintos originados de 
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matrizes mais velhas e ainda afirmaram que a maturidade das galinhas pode 

resultar em melhor capacidade dos pintos assimilarem os nutrientes da gema.  

Com relação ao desempenho (Tabela 11), houve efeito de máquina 

somente para conversão alimentar, sendo que pintos oriundos de máquina de 

estágio único resultaram em melhor conversão alimentar.  Houve efeito 

(P<0,05) da idade da matriz para consumo de ração, ganho de peso conversão 

alimentar, viabilidade e peso vivo. Esses dados estão de acordo com 

resultados observados na literatura com relação ao desempenho de pintos 

oriundos de matrizes jovens, sendo que matrizes jovens são sempre 

responsabilizadas por produzirem pintos com  menor desenvolvimento e de 

qualidade inferior, quando são julgados pela mortalidade e desempenho 

(HEARN, 1986; VIEIRA e MORAN JR., 1998; VIEIRA e MORAN Jr., 1999, 

LEANDRO et al. 2006). 

 
Tabela 11 - Desempenho de pintos oriundos da incubaçao de dois tipos de 

máquinas e matrizes de idade diferentes, na fase inicial (1 a 21 

dias de idade) 

 Variáveis de desempenho 

 

Idade 

Matrizes 

Consumo 

Ração 

(g/ave) 

Ganho de 

peso(g) 

Conversão 

Alimentar  

(g/g) 

 Viabilidade 

(%) 

Peso 

vivo 

(g) 

(sem) 1 a 21 dias de idade 

29 880,2B 707,9B 1,248B  90B 713,15B 

35 880,5B 712,1B 1,242AB  95AB 749,1AB 

69 940,9ª 799,4ª 1,181ª  100A 840,9A 

Máquinas       

EM 898,6 759,8 1,187ª  97,14 790,3 

EU 903,7 723,2 1,256B  93,33 743,1 

Valor de P 

Idade 0,047 0,015 0,07  0,0018 0,053 

Máquina 0,792 0,192 0,012  0,108 0,146 

Id*maq 0,809 0,810 0,630  0,471 0,730 

CV(%) 6,45 9,6 5,55  5,54 10,5 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 
teste Tukey  (P<0,05). 
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Não houve interação (P>0,05) entre idade de matriz e tipo de 

máquina de incubar sobre a resposta imune de frangos de um a 35 dias 

(Tabela 12). 

Houve diferença entre idades de matrizes (P<0,05) para sorologia da 

progênie para NDV ao nascer. Matrizes mais jovens apresentaram pintos com  

títulos mais altos. Esses resultados discordam parcialmente dos obtidos por 

ULMER-FRANCO et al. (2012), nos quais os autores verificaram que o 

aumento da idade da matriz proporcionou melhor deposição de 

imunoglobulinas na gema. Essa diferença pode estar relacionada com o 

calendário de vacinação, pois os ovos podem ter sido produzidos em data 

próxima à vacinação, quando as aves apresentavam maiores concentrações 

séricas de anticorpos. 

 
Tabela 12 -  Títulos séricos de anticorpos anti- New Castle Disease Virus de 

frangos em diferentes idades oriundos de ovos de matrizes de 

diferentes idades e incubados em máquinas de estágio único ou 

múltiplo transformados em log10 

 Idade dos frangos (dias) 

Tipos de máquinas 1  14  28 35 

EU 1,90 0,64 1,95B 2,05 

EM 1,99 0,63 2,11ª 1,99 

Idades de matriz 

29 2,12A 0,60 2,02 2,08 

35 1,80B 0,67 1,96 1,90 

59 1,94AB 0,64 2,09 2,08 

Valor de P 

Máquinas 0,280 0,684 0,035 0,367 

Idade 0,004 0,697 0,513 0,101 

Maq*id 0,067 0,304 0,190 0,126 

CV(%) 15,42 54,01 18,83 18,61 

*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 
teste Tukey  (P<0,05). 
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Houve efeito da máquina de incubar (P<0,05) para o título de 

anticorpos aos 28 dias de idade, sendo que os frangos oriundos de máquina de 

estágio múltiplo apresentaram os maiores valores.  

Os dados apresentados permitem afirmar que os pintos de um dia 

receberam proteção imune via transferência vertical, por apresentaram títulos 

altos de anticorpos contra o vírus da Doença de Newcastle. Aos 14 dias de 

idade a imunidade maternal diminuiu. Segundo ASK et al. (2007), a taxa de 

anticorpos maternos de dois a quatro dias pós-eclosão devido a absorção do 

saco da gema e decrescem  até duas a quatro semanas de vida da ave. A taxa 

de degradação dos anticorpos acompanha o ritmo crescente da taxa 

metabólica dos pintos após a eclosão. 

Em relação ao desenvolvimento da mucosa intestinal (Tabela 13), 

observa-se que houve interação entre idade de matriz e tipos de máquinas de 

incubar para altura de vilo, profundidade de cripta, largura e área de vilo e 

relação entre altura de vilo e profundidade de cripta.  

Tabela 13 -  Histomorfometria do duodeno de pintos neonatos oriundos de ovos 

embrionados incubados em diferentes tipos de máquinas e 

provenientes de matrizes com diferentes idades 

Máq. Vilo (µm) Cripta (µm) Larg. Vilo 

(µm) 

Área Vilo 

(mm²) 

V:C 

EU 94,91 21,30 19,60 12,542 5,01 

EM 108,93 20,56 21,81 15,765 5,87 

Idade      

29 115,39 20,09 23,02 17,171 6,49 

35 104,38 22,26 22,13 15,045 5,30 

59 92,81 20,04 18,11 11,773 5,06 

Valor de P      

Maq. 0,0045 0,519 0,028 0,004 0,302 

Idade <0,0001 0,001 <0,0001 <0,0001 0,0005 

Maq*Idade 0,0377 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

CV (%) 35,06 30,16 27,25 50,70 50,89 

Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 
teste Tukey  (P<0,05). V:C: Relação entre altura de vilo e profundidade de cripta 
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Houve interação da idade de matriz e do tipo de máquina de incubar 

(p<0,05) para altura de vilosidades do duodeno dos pintos neonatos (Tabela 

14).  

 

Tabela 14 -  Desdobramento da interação entre idades de matriz e tipos de 

máquinas de incubar para altura de vilosidades (µm), 

profundidade de cripta (µm), largura de vilosidades (µm), área de 

vilosidades (µm²), relação entre altura de vilosidades e 

profundidade de criptas do duodeno de pintos neonatos 

Altura de vilosidades (µm) 

Idade das matrizes 

Máquina 29sem 35sem 59sem 

EU 117,68Aa 94,74Bb 82,53Bb 

EM 113,22Ba 112,77Aa 102,53Ba 

Profundidade de cripta (µm) 

Máquina 29sem 35sem 59sem 

EU 16,28Cb 25,03Aa 20,46Ba 

EM 23,58Aa 19,86Bb 19,64Ba 

Largura de vilosidades (µm) 

Máquina 29sem 35sem 59sem 

EU 24,63Aa 19,94Bb 16,51Cb 

EM 21,49Ba 24,04Aa 19,63Ba 

Área de vilosidades (µm²) 

Máquina 29sem 35sem 59sem 

EU 18,817Aba 11,951Ab 9,660Bb 

EM 15,608Aa 17,737Ba 13,771Ba 

Relação entre altura de vilosidades e profundidade de criptas 

Máquina 29sem 35sem 59sem 

EU 7,91Aa 4,07Bb 4,33Bb 

EM 5,14Ab 6,37Aa 5,75Aa 

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

 

A máquina de estágio único favoreceu o desenvolvimento de vilos de 

pintos oriundos de matrizes jovens, concordando com BARRI et al. (2011), que 

incubaram ovos de matrizes com 31 semanas em máquina de estágio único 
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mantida em na temperatura recomendada e verificou que houve maior altura de 

vilo. Em máquinas de estágio múltiplo os melhores resultados foram 

encontrados em pintos oriundos de matrizes em pico de produção.  A máquina 

de estágio único melhorou a profundidade de cripta em pintos de matrizes em 

pico de produção, sendo que para máquina de estágio múltiplo os melhores 

resultados foram verificados em pintos de matrizes em início da fase produtiva.   

Com relação à interação entre idade de matriz e tipo de máquina de 

incubar para largura de vilos, observa-se que máquina de estágio único 

proporcionou o aumento de largura dos vilos em pintos de matrizes jovens e 

que as máquinas de estágio múltiplo proporcionaram a formação de vilos mais 

largos nos pintos de matrizes em pico de produção.  

Em relação à área de absorção dos vilos, a interação (P<0,05) da 

idade de matriz e do tipo de máquina incubadora, nota-se que máquina de 

estágio múltiplo propiciou melhor área de vilos para pintos de matrizes em pico 

de produção. Esses resultados corroboram a tendência da máquina de estágio 

múltiplo beneficiar o desenvolvimento de pintos de matrizes mais velhas. 

Para a relação entre altura de vilo e profundidade de cripta do 

duodeno, o desdobramento da interação (P<0,05) da idade de matriz e do tipo 

de máquina de incubar permite observar que a maior relação entre vilo e cripta 

pode ser observada em pintos de matrizes jovens incubados em máquina de 

estágio único.  

Com relação aos resultados de desenvolvimento da mucosa jejunal 

dos pintos, observa-se que (Tabela 15) houve efeito da máquina de incubar 

para profundidade de cripta e largura de vilo, sendo que máquina de estágio 

múltiplo proporcionou maior profundidade de criptas Os resultados discordam 

com os encontrados por VILLANUEVA (2012), que obteve maiores valores de 

profundidade de cripta no jejuno de pintos incubados em máquina de estágio 

único. Em relação a largura de vilos, a máquina de estágio único ofereceu 

melhores condições de desenvolvimento.  

Também houve efeito da idade das matrizes (P<0,05) na 

profundidade de criptas e largura de vilos, e pintos de matrizes com 35 

semanas apresentaram menor profundidade de criptas e pintos de matrizes 

mais velhas, menor largura de vilo.  
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Na Tabela 15 estão apresentados os resultados de desenvolvimento 

da mucosa jejunal de pintos neonatos oriundos de ovos embrionados 

incubados em diferentes tipos de máquinas e provenientes de matrizes com 

diferentes idades. 

 

Tabela 15 -  Histomorfometria do jejuno de pintos neonatos oriundos de ovos 

embrionados incubados em diferentes tipos de máquinas e 

provenientes de matrizes com diferentes idades 

Máq. Vilo (µm) Cripta (µm) Larg.Vilo 

(µm) 

Área Vilo 

(mm²) 

V:C 

EU 72,05 16,23B 14,29ª 7,87 4,66 

EM 76,74 18,30A 10,82B 6,94 4,45 

Idade      

29 77,50 19,93A 13,07ª 8,66 4,34 

35 72,37 15,17B 13,02ª 6,84 4,83 

59 74,53 17,62A 11,43B 7,00 4,41 

Valor de P      

Maq. 0,539 0,049 <0,0001 0,010 0,176 

Idade 0,329 0,001 0,021 0,001 0,469 

Maq*Idade 0,023 0,889 0,981 0,027 0,011 

CV (%) 35,86 36,28 46,31 54,80 40,73 

Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna são estatisticamente diferentes pelo 
teste Tukey  (P<0,05). V:C: Relação entre altura de vilo e profundidade de cripta 

 

Houve interação (P<0,05) da idade de matriz e do tipo de máquinas 

de incubar para área de vilosidades do jejuno de pintos neonatos. É possível 

verificar (Tabela 16) que para matrizes mais jovens, a máquina de estágio 

único proporcionou os melhores resultados, porém para pintos de matrizes em 

pico de produção ou mais velhas os melhores resultados foram favorecidos 

pela máquina de estágio múltiplo.  

Na Tabela 16 pode ser encontrado o desdobramento da interação 

entre idades de matriz e tipos de máquinas de incubar para relação entre altura 

de vilosidades e profundidade de criptas do jejuno de pintos neonatos. A 

máquina de estágio único favoreceu a relação entre altura de vilo e 

profundidade de cripta em pintos de todas as idades de matriz estudadas. 



84 

 

Tabela 16 - Desdobramento da interação da idade de matriz e do tipo de 

máquinas de incubar para altura de vilosidades, área de 

vilosidades (mm²) e relação entre altura de vilosidades e 

profundidade de criptas do jejuno de pintos neonatos 

Altura de vilosidades 

Idade das matrizes 

Máquina 29sem 35sem 59sem 

EU 84,15 63,00 74,56 

EM 74,46 80,29 74,48 

Área de vilosidades (mm²) 

Máquina 29sem 35sem 59sem 

EU 11,17Aa 6,58Ba 7,63Ba 

EM 7,51Ab 7,07Aa 6,00Aa 

Relação entre altura de vilosidades e profundidade de criptas 

Máquina 29sem 35sem 59sem 

EU 5,44Aa 4,53Aa 4,45Aa 

EM 3,81Bb 5,08ABa 4,35Aba 

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

 

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

para altura de vilos, porém ao se compararem as médias pelo teste de tukey 

(5%) não houve diferença significativa entre os fatores.  

Houve interação (Tabela 17) do tipo de máquina e da idade das 

matrizes (P<0,05) para o desenvolvimento dos folículos de bursa dos pintos 

neonatos. 
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Tabela 17 - Área de folículos de bursa de Fabricius de pintos neonatos 

oriundos de matrizes com diferentes idades e provenientes de 

ovos embrionados incubados em diferentes tipos de máquinas 

Máq. Área (mm²) 

EU 6,63 

EM 5,80 

Idade  

29 5,80 

35 7,54 

59 5,61 

Valor de P  

Maq. 0,0004 

Idade <0,0001 

Maq*Idade 0,0012 

CV (%) 40,72 

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

 

Observa-se pelo desdobramento da interação para área de folículos de 

bursa (P<0,05) que o melhor desenvolvimento foi obtido em pintos de matrizes 

com 35 semanas de idade, pois tanto em máquinas de estágio único quanto 

em estágio múltiplo apresentaram os melhores resultados (Tabela 18). 

 

Tabela 18 -  Desdobramento da interação entre idades de matriz e tipos de 

máquinas de incubar para área de folículos de bursa de 

Fabricius de pintos neonatos 

Idade das matrizes 

Máquina 29sem 35sem 59sem 

EU 6,26Ba 8,48Aa 5,38Ba 

EM 4,97Ba 6,61Ab 5,73Aba 

Médias seguidas por letras diferentes linha (maiúscula) ou na coluna (minúscula)  são 

estatisticamente diferentes pelo teste de tukey (P<0,05). 
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CONCLUSÃO  

  

 Máquinas de estágio único proporcionam a eclosão de pintos com 

melhor qualidade, principalmente se forem oriundos de matrizes jovens. 

Máquinas de estágio múltiplo são recomendadas para incubação de ovos 

embrionados produzidos por matrizes velhas. 

 O tipo de máquina de incubar não interfere na resposta imune dos pintos 

nem no desempenho na fase inicial de criação. 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A incubação artificial tem buscado cada vez mais resultados e as 

máquinas de estágio único têm se mostrado superiores em relação às 

máquinas de estágio múltiplo. Porém, poucos estudos foram realizados para 

obter informações mais abrangentes sobre o desenvolvimento embrionário 

nesses tipos de máquinas, sendo que a principal diferença entre elas é o ajuste 

de temperatura e umidade relativa. 

No entanto, pode-se considerar que a idade das matrizes pode 

favorecer o uso de determinado tipo de máquina, pois pintos de matrizes mais 

velhas apresentaram-se em boas condições de crescimento se incubados em 

máquinas de estágio múltiplo. Ainda, máquinas de estágio único foram  

capazes de fornecer condições satisfatórias de crescimento para embriões de 

matrizes jovens e velhas.  

Além disso, considera-se fundamental o treinamento da equipe de 

colaboradores que operam as máquinas de estágio único em incubatórios 

industriais, por se tratar de nova tecnologia e requer ajustes delicados em 

relação à temperatura oferecida aos embriões em cada fase de 

desenvolvimento. 

 Entretanto, os dados obtidos no presente estudo foram 

inconclusivos em relação ao melhor tipo de máquina incubadora, pois as 

diferenças encontradas foram em poucos parâmetros, tornando pouco 

consistente afirmar a superioridade de um tipo de máquina em relação a outro. 

Este trabalho foi conduzido com a criação das aves em condições 

diferentes das encontradas em campo, pois as aves foram criadas em baterias 

e em baixa densidade, o que não representa desafio real. No entanto, as 

alterações encontradas sugerem que pode haver diferenças mais importantes 

com relação ao desenvolvimento fisiológico de aves incubadas em diferentes 

máquinas que poderiam ser detectadas quando submetidas a situações 

estressantes. 

Com base nisso, sugere-se a realização de estudos mais profundos 

com vistas a elucidar as diferenças fisiológicas entre os embriões incubados 

em máquinas de estágio único ou múltiplo.  


