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CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 

O dinamismo e a evolução da avicultura nas últimas décadas são marcantes 

em quaisquer dos segmentos da cadeia produtiva, particularmente na produção de 

pintos de um dia e do frango, nos quais estão envolvidos manejo, ambiência, sanidade, 

genética e nutrição. Entretanto, sempre são geradas novas necessidades visando o 

aprimoramento da criação, a adequação aos anseios dos consumidores e a exploração 

do potencial do frango de corte. 

O melhoramento genético realizado continuamente com o frango de corte 

exige adequações no manejo, na nutrição e demais aspectos envolvidos nas etapas da 

produção de frangos e, ao mesmo tempo em que são conseguidos avanços, surgem 

necessidades a serem supridas. Entretanto, é importante dispensar atenção às 

demandas sociais, já que a fome é um fato. Na produção de pintos de um dia, parte 

deles é simplesmente descartada já no incubatório devido ao seu baixo peso, o que 

torna oportuno o desenvolvimento de técnicas visando o aproveitamento dessas aves. 

Essa situação é mais acentuada com matrizes jovens, pois produzem ovos 

menores que matrizes mais velhas, consequentemente pintos menores que podem ter 

dificuldades na eclosão e limitações no desempenho (OHTA et al., 2001). Foi mostrado 

por ZAKARIA et al. (1983) que à medida que a matriz envelhece, diminui o número e 

aumenta o tamanho dos folículos pré-ovulatórios, enquanto a quantidade de gema 

disponível permanece a mesma, pois a mesma quantidade de gema proveniente da 

síntese hepática é depositada em um menor número de folículos. Com isso, haverá 

maior quantidade de nutrientes disponíveis para o embrião e o pinto após a eclosão, 

possibilitando aos mesmos um melhor desenvolvimento. 

A idade da matriz também interfere na maturação do trato gastrintestinal 

(MAIORKA, 2002), sendo que embriões de matrizes com 30 semanas possuem menor 

maturação em relação àquelas com 60 semanas, dificultando aos pintos estarem aptos 

à absorção de nutrientes mais cedo. 

Em relação à nutrição do embrião, ocorre a participação das membranas 

extra-embriônicas âmnio, córion, alantóide e saco da gema. MORENG & AVENS (1990) 

descreveram o saco da gema como uma membrana vascularizada que está 

diretamente em contato com a membrana vitelínica da gema. A camada endodérmica 
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diferencia-se em células glandulares que secretam enzimas para digerirem os 

nutrientes da gema e em outras células que os absorvem e transportam para o sistema 

sanguíneo. O sistema vascular do saco da gema é contínuo ao formado no embrião, 

levando nutrientes da gema para o embrião em crescimento. Ao sétimo dia de 

incubação, o alantóide se une ao córion formando uma membrana única fundida 

denominada corioalantóide, que se une à membrana interna da casca envolvendo a 

gema e o albume. Este contato com albume e casca é importante para o desempenho 

de suas funções de digestão, respiração e excreção. O âmnio é preenchido por líquido 

claro e incolor no qual o embrião fica imerso e protegido de forças externas e da 

desidratação (GONZALES, 1994), sendo praticamente todo absorvido no 18º dia de 

incubação. 

Deve ser considerado, ainda, que as fases pré e pós-eclosão são críticas 

para a sobrevivência dos pintos. UNI & FERKET (2004) afirmaram que vários fatores 

podem limitar o desenvolvimento e a viabilidade dos embriões na fase pré-eclosão e 

pintos recém-eclodidos: 1) o conteúdo de nutrientes para desenvolvimento de tecidos e 

reservas do embrião; 2) a habilidade do trato gastrintestinal para digerir nutrientes de 

dietas exógenas ricas em proteínas e carboidratos e 3) a habilidade dos pintos 

substituírem os nutrientes do saco da gema pelos da dieta no período pós-eclosão. 

Estas limitações podem ser aliviadas pela administração de alimentos logo 

após a eclosão, chamada de "alimentação precoce", ou pela administração de alimento 

no âmnio do embrião, a chamada "alimentação in ovo". Existe grande potencial na 

combinação destes métodos. Conseqüentemente, métodos de “alimentação precoce” 

e/ou “alimentação in ovo” poderiam dar suporte durante a transição de embrião para a 

etapa de suprimento alimentar independente, e possibilitar ao pinto de corte atingir seu 

potencial para crescimento (UNI & FERKET, 2004). Esta técnica também estaria 

apoiada no fato que com o aumento do peso vivo do frango moderno, desde a eclosão 

até o abate, os primeiros dias de idade representam maior proporção da vida desta ave 

(CASTRO, 1998). 

A importância dos carboidratos no estágio final do desenvolvimento 

embrionário até a eclosão foi constatada por CHRISTENSEN et al. (1993), que 

selecionaram esse nutriente como importante componente para alimentação em ovo. 

Carboidratos seriam usados como fonte de glicose, que é crucial para a eclosão 
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(MORAN JR, 1985) e íons sódio importantes para o transporte de glicose na borda em 

escova intestinal (UNI, 2001). 

Os estoques de glicogênio diminuem durante a eclosão devido à alta 

demanda de energia. A suplementação de proteínas e carboidratos em ovo pode aliviar 

essa diminuição e possibilitar o uso ou armazenamento para completar a eclosão e 

subseqüente desenvolvimento (FOYE et al., 2006). Esses autores observaram que 

perus oriundos de ovos inoculados com carboidratos apresentaram maior quantidade 

de glicogênio no músculo do peito, o que levou a um maior peso de peito em relação 

aos valores observados no grupo controle, sem suplementação de carboidratos, aos 

sete dias de idade. 

Segundo SHEEKS & SHEEKS (1992), desde 1980, foram utilizadas 

máquinas automáticas de injeção em ovos na indústria de incubação para inoculação 

de vacinas via ovos, contra Mycoplasma melagridis, para perus. Atualmente, na 

indústria, a vacinação in ovo é uma prática que está sendo implementada. A empresa 

EMBREX (2001) inovou apresentando um aparelho para injeção em diversos ovos com 

diferentes controles, inclusive da profundidade de alcance da agulha. Embora esses 

equipamentos sejam utilizados apenas para aplicação de vacinas, é possível, como 

demonstrado por GONZALES et al. (2004), o uso desta técnica na inoculação de outras 

substâncias como probióticos e ácidos orgânicos. 

Trabalhos envolvendo alimentação em ovo com glicose e ácido ascórbico 

(ZAKARIA & AL-ANEZI, 1996), aminoácidos (OHTA et al., 2001), carboidratos (UNI & 

FERKET, 2003) e com carboidratos mais β-hidroxi-β-metilbutirato (TAKO et al., 2004) 

indicam viabilidade de uso dessa técnica. 

Já foi relatado que o local de administração do nutriente pode ser a câmara 

de ar, líquido amniótico, no próprio embrião e no saco da gema, entretanto, o mais 

indicado seria no líquido amniótico (UNI & FERKET, 2003). Esses autores patentearam 

um método para aumentar o desenvolvimento de espécies ovíparas, como aves e 

répteis, pela administração de nutrientes e moduladores entéricos diretamente no 

líquido amniótico. Os autores não verificaram diferença significativa na eclodibilidade 

(87% controle e 86% ovos suplementados), provando que o processo não prejudica o 

embrião. Utilizando uma solução contendo 10% sacarose, 10% maltose e 5% dextrina, 

dissolvidas em solução salina contendo 0,9% NaCl, os mesmos autores observaram 
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efeito positivo da alimentação em ovo, aos 18 dias de incubação, no desenvolvimento 

entérico do embrião, quando o diâmetro do intestino delgado aumentou em 17,7% e a 

altura dos vilos aumentou em 47,1%. Esses autores encontraram, ainda, diferença 

significativa de peso das aves em diferentes idades, sendo melhores para pintos 

oriundos de ovos suplementados. 

Por outro lado, PEDROSO et al. (2006), inocularam ovos com soluções 

contendo diferentes quantidades de glicose (0,1, 0,2 e 0,3 g) e constataram maior 

mortalidade embrionária nos tratamentos com alta concentração desse carboidrato na 

solução e não observaram melhora significativa no desempenho de pintos 

suplementados até dez dias de idade. 

O crescimento e desenvolvimento dos pintos de corte dependem da digestão 

e absorção dos nutrientes, que é resultado direto do desenvolvimento morfológico e 

funcional do intestino delgado (YAMAUCHI et al., 1996). Então, espera-se que a 

alimentação em ovo possa servir de estímulo para incrementar o desenvolvimento do 

intestino (UNI & FERKET, 2004). TAKO et al. (2004) observaram maior comprimento de 

vilos no jejuno em pintos oriundos de ovos inoculados com solução contendo maltose, 

sacarose e dextrina, aos um e três dias de idade. 

A alimentação em ovo pode se tornar importante método para auxiliar a 

eclosão e desenvolvimento da ave neonata nos primeiros dias de vida, principalmente 

aquelas de baixo peso oriundas de matrizes jovens. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de estudar uma técnica de 

alimentação em ovos leves de matrizes jovens para melhorar parâmetros de incubação, 

estimular o desenvolvimento gastrintestinal e incrementar o desempenho pré-inicial de 

pintos de corte. Deste modo foi avaliada a suplementação de carboidratos com água ou 

em solução salina em embriões no 16º dia de incubação. 
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CAPÍTULO 2 – INOCULAÇÃO DE GLICOSE EM OVOS EMBRIONADOS DE 
FRANGO DE CORTE: PARÂMETROS DE INCUBAÇÃO E DESEMPENHO INICIAL 

 
 

RESUMO 
 
 
 
Dois experimentos foram conduzidos para avaliar a suplementação de glicose em ovos 
embrionados de baixo peso sobre parâmetros de incubação, biometria de órgãos e 
desempenho de pintos de corte até dez dias de idade. No Experimento I, os 
tratamentos foram: ovo íntegro; inoculado com água; inoculado com 0,2 mL de solução 
de glicose 50% + 0,4 mL de água (926 mOsm/L) e com 0,6 mL de solução de glicose 
50% (2.777 mOsm/L). No Experimento II os tratamentos foram: ovo pesado íntegro; ovo 
leve íntegro, ovo leve inoculado com 0,6 mL de solução salina (308 mOsm/L); ovo leve 
com 0,1 g de glicose em 0,6 mL de solução salina (1.234 mOsm/L); ovo leve  com 0,2 g 
de glicose em 0,6 mL de solução salina (2.159 mOsm/L), sendo que a inoculação 
ocorreu no 16º dia de incubação. O delineamento utilizado foi em blocos casualizados, 
com quatro repetições (Exp. I) ou seis repetições (Exp. II), com dez aves em cada 
parcela. Os dados foram submetidos ao procedimento GLM do SAS e ao teste de 
Tukey (P<0,05). A eclodibilidade foi prejudicada pela dose de 0,2 g de glicose. Nos 
Experimentos I e II, os níveis de glicose não influenciaram o desempenho (P>0,05). A 
suplementação de glicose não trouxe benefícios para parâmetros de incubação e 
desempenho na fase pré-inicial, independentemente da solução utilizada, salina ou 
água. Pintos leves não foram favorecidos com a suplementação da glicose em ovo. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: matrizes jovens, nutrição em ovo, pré-eclosão, pós-eclosão, pintos 
leves. 
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CHAPTER 2 – GLUCOSE INOCULATION IN BROILERS EMBRYONIC EGGS: 
HATCHERY PARAMETERS AND INITIAL PERFORMANCE 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
Two experiments were conducted to evaluate the glucose supplementation in embryonic 
low weight eggs on hatchery parameters, organ biometry and performance of chicks on 
initial period (ten days of age). In experiment I the treatments were: whole eggs without 
supplementation; eggs inoculated with water; eggs inoculated with 0.2mL of glucose 
solution (50%) + 0.4mL of water and eggs inoculated with 0.6mL of glucose solution 
(50%).  In experiment II the treatments were: whole eggs without supplementation; 
whole light eggs without supplementation; light eggs inoculated with 0.6 mL of saline 
solution; light eggs inoculated with 0.1 g of sucrose in 0.6 mL of saline solution; and light 
eggs inoculated with 0.2 g of sucrose in 0.6 mL of saline solution. The supplementation 
took place on the 16th day of incubation. The experimental design used was randomized 
blocks with four replicates (experiment I) and six replicates (experiment II) and ten birds 
in each experimental unit. The data were analyzed by PROC GLM of SAS software and 
Tukey test. The results showed that the eclodibility was harmed with 0.2 glucose levels. 
In experiment I and II the different glucose levels did not affect the initial performance of 
the birds. Egg glucose supplementation did not bring benefits to hatchery parameters 
and initial performance of birds regardless the solution used. Low weight chicks were 
not favoured with glucose supplemented by egg inoculation. 
 
 
 
 
 
 
Key words: Incubation, “in ovo” nutrition, light chicks, pre hatching, pos hatching, young 
breeders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na avicultura industrial de corte ocorre em alguns períodos, por diferentes 

razões, escassez de pintos de um dia, obrigando os produtores de ovos férteis e de 

pintos de um dia a maximizarem a produção, levando à incubação ovos de menor peso 

e gerando pintos mais leves para a criação. 

No entanto, de acordo com CUNHA (2003), pintos de corte de baixo peso, 

oriundos principalmente de matrizes jovens, apresentam resultados de desempenho 

inferior durante a criação quando comparados com pintos mais pesados, oriundos de 

matrizes mais velhas.  Anteriormente, CARVALHO (2000) relatou que pintos de pesos 

inferiores são extremamente vulneráveis a variações do ambiente, e sugeriu que o 

manejo e nutrição sejam diferenciados nos primeiros dias para minimizar o número de 

aves refugos e a mortalidade, além de melhorar o desempenho. 

A alimentação via ovo na fase pré-eclosão é possível e está baseada no 

conceito que o embrião ingere o fluído amniótico a partir do décimo quinto dia de 

incubação (KLASING, 1998) e possui enzimas digestivas (SKLAN et al., 2003). Assim, 

diversos estudos foram realizados com alimentação em ovos embrionados durante o 

período de incubação, administrando aminoácidos (OHTA et al., 2001), vitaminas (IPEK 

et al., 2004), ou carboidratos (UNI & FERKET, 2004; UNI et al., 2005) com o objetivo de 

suplementar o embrião e estimular o aumento do peso ao eclodir e o desempenho após 

a eclosão. A alimentação em ovos, além de estimular o desenvolvimento do sistema 

digestório, também proporcionaria ao embrião maior reserva de nutrientes para a fase 

final de incubação (UNI et al., 2005). Deste modo, a alimentação do embrião, pela 

administração de nutrientes em ovo, pode ter efeito positivo também na eclodibilidade e 

no estado nutricional do pinto pós-eclosão, já que o acesso precoce ao alimento 

estimula o desenvolvimento do sistema digestório pré (UNI & FERKET, 2004) e pós-

eclosão (MAIORKA, 2002). 

CHRISTENSEN et al. (1993) constataram a importância dos carboidratos no 

estágio final do desenvolvimento embrionário até a eclosão e selecionaram esse 

nutriente como um importante componente na alimentação em ovo. Essa importância 

foi reforçada por VIEIRA & MORAN JR (1998), que observaram que a gema do ovo 
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contém menos de 0,5 g de carboidratos, mostrando que faz-se necessária a 

gliconeogênese para suprimento de glicose, a qual é realizada (UNI et al., 2005) 

primariamente a partir de proteínas dos músculos do embrião, no final da incubação.  

Deste modo, a suplementação de glicose em ovo pode se tornar importante 

recurso para auxiliar o embrião, no final da incubação, fornecendo uma fonte de energia 

extra para a eclosão e reservando proteína e lipídeos para funções mais específicas. 

Estudo com a inoculação de carboidratos em ovo, desenvolvido por UNI & FERKET 

(2003), demonstrou que pintos de corte suplementados com esse nutriente 

apresentaram melhor desempenho nas fases pré-inicial e inicial. Também UNI et al. 

(2005) mostraram que a administração em ovo de solução contendo carboidratos e β-

hidroxi-β-metilbutirato supriu o embrião de fonte calórica para completar a eclosão e 

para o desenvolvimento pós-eclosão. O estabelecimento de um nível estável e 

suficiente de glicose é crítico no final do desenvolvimento embrionário e no 

desenvolvimento pós-eclosão dos pintos até iniciar o consumo de alimento.  

Então, a alimentação em ovo pode ser muito importante, principalmente para 

pintos oriundos de matrizes jovens,  as quais produzem ovos de baixo peso, casca mais 

resistente (BAIÃO & LÚCIO, 2005) e menos nutrientes na gema (VIEIRA & MORAN JR, 

1998), proporcionando boa reserva nutricional e disponibilizando ao embrião mais 

nutrientes  para eclosão. 

Do ponto de vista operacional, a técnica é possível já que o equipamento 

para injeção em ovo já foi desenvolvido e é utilizado principalmente para vacinação 

(EMBREX, 2001). Assim, a administração de nutrientes em ovo pode se constituir em 

alternativa às empresas avícolas para melhorarem seus resultados, pois o aumento de 

apenas uma unidade na eclodibilidade representa grande valor econômico (IPEK et al., 

2004). 

Frente ao exposto, este trabalho foi estabelecido com o objetivo de estudar 

uma técnica de alimentação em ovos leves para aumentar a eclosão, o peso do 

neonato e o desempenho pré-inicial de pintos de corte. Deste modo, avaliou-se a 

suplementação de glicose com água (Experimento I) ou em solução salina 

(Experimento II) em embriões no 16º dia de incubação. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Local e época 

 

Dois experimentos foram conduzidos na Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, sendo o período de incubação no 

Departamento de Medicina Veterinária e a fase pré-inicial de criação no Departamento 

de Produção Animal, de setembro de 2004 a fevereiro de 2005. 

 

2.2 Período pré-eclosão 
 
2.2.1 Manejo e delineamento experimental para incubação 

 

No Experimento I foram utilizadas quatro incubadoras automáticas modelo 

Premium Ecológica, com capacidade para 120 ovos cada e mantidas a 37,5 ºC e 60% 

de umidade relativa, durante todo o período de incubação. Os 480 ovos provenientes 

de matrizes da linhagem Cobb-500, com 29 semanas de idade, foram pesados (peso 

médio de 54,76 g ± 2,38 g de desvio padrão) e distribuídos em delineamento em blocos 

casualizados, sendo cada incubadora considerada um bloco, com quatro tratamentos e 

120 repetições, sendo a parcela experimental um ovo. 

Os tratamentos estudados foram: 

1. ovo íntegro (controle); 

2. inoculado com 0,6 mL de água esterilizada (placebo);  

3. inoculado com 0,2 mL de glicose a 50% (926 mOsm/L) + 0,4 mL de água 

esterilizada; 

4. inoculado com 0,6 mL de glicose a 50% (2.777 mOsm/L). 

 

Foi utilizada solução de glicose 50% (Laboratório Halex Istar) e a água 

quando utilizada foi esterilizada e a diluição realizada no momento da inoculação. Aos 

16 dias de incubação, os ovos foram perfurados na região da câmara de ar e a 

inoculação foi realizada via cavidade alantóide, evitando atingir o embrião, de acordo 

com a técnica descrita por GONZALES et al. (2003). 
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No Experimento II foram utilizados 480 ovos de matrizes Cobb-500, de 27 

semanas de idade. Os ovos foram pesados e distribuídos no delineamento em blocos 

casualizados, sendo as quatro incubadoras os blocos. Aos 16 dias de incubação foi 

realizada a suplementação, perfurando-se o ovo na região da câmara de ar e a 

inoculação realizada via cavidade alantóide, evitando atingir o embrião, de acordo com 

a técnica descrita por GONZALES et al. (2003). Foi usada a solução com glicose em pó 

pesada e adicionada em 0,6 mL de solução salina (NaCl – 0,9%). 

Os tratamentos estudados foram: 

1. ovo pesado íntegro (peso médio de 60,06 g ± 0,95 g de desvio padrão); 

2. ovo leve íntegro (peso médio 54,07 g ± 2,43 g de desvio padrão); 

3. ovo leve inoculado com 0,6 mL de solução NaCl – 0,9% (308 mOsm/L); 

4. ovo leve inoculado com 0,1 g de glicose + 0,6 mL de solução NaCl – 0,9% 

(1.234 mOsm/L); 

5. ovo leve inoculado com 0,2 g de glicose + 0.6 mL de solução NaCl – 0,9% 

(2.159 mOsm/L). 

 

A partir das 456 horas de incubação foi realizada ovoscopia a cada três horas 

para verificar as variáveis de incubação. Quando era constatada a bicagem da 

membrana interna, o ovo era colocado em saquinhos de filó para que após eclosão 

fosse possível pesar a casca e o pinto, e calcular a relação peso do pinto/peso do ovo, 

bem como identificar o tratamento. Os ovos brancos foram retirados durante a 

ovoscopia. 

 

2.2.2 Variáveis estudadas 

 
Nos dois Experimentos a ovoscopia foi utilizada para estudar as seguintes 

varáveis : 

1. Período da bicagem da membrana interna: número de horas necessárias 

à ruptura da membrana interna; 

2. Período da bicagem da casca ou membrana externa: número de horas 

necessárias à ruptura da casca ou membrana externa; 
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3. Período da eclosão: número de horas necessárias para se atingir o 

momento da eclosão. 

 

Após a eclosão foram avaliadas as seguintes variáveis: 

1. Frequência da mortalidade embrionária: número de embriões mortos antes 

e após a inoculação; 

2. Percentagem de eclosão (eclodibilidade): percentual de pintos eclodidos 

em relação ao número de ovos férteis; 

3. Peso ao nascer: peso do pinto no momento da eclosão, quando o mesmo 

apresentava-se seco. 

 

2.2.3 Análise estatística 
 
Nos Experimentos I e II, os resultados referentes aos períodos da bicagem da 

membrana interna, membrana externa e da eclosão foram submetidos à análise de 

variância com auxílio do sistema de análise estatística SAS (1998) e empregado o teste 

de Tukey (P< 0,05) para comparação das médias. 

 

Esquema de ANOVA do Experimento I para variáveis de incubação 

Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 

Incubadora (bloco) 3 

Tratamento 3 

Resíduo 473 

Total 479 

 

Esquema de ANOVA do Experimento II para variáveis de incubação 

Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 

Incubadora (bloco) 3 

Tratamento 4 

Resíduo 472 

Total 479 
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Para os dados de eclodibilidade e de mortalidade embrionária foi aplicado o 

teste de qui-quadrado de acordo com SAMPAIO (1998), sendo cada ovo considerado 

uma repetição. 

 

2.3 Período pós-eclosão 
 
2.3.1 Manejo e delineamento experimental para desempenho 
 

Em ambos os Experimentos, após doze horas de eclosão, os pintos foram 

alojados em baterias de aço galvanizado, com cinco andares, equipadas com 

bebedouros e comedouros tipo calha, localizadas em galpão de alvenaria.  

A ração experimental (TABELA 1) foi farelada a base de milho e farelo de 

soja para atender os níveis nutricionais da fase pré-inicial (21,9% PB e 2.950 kcal de 

EM/kg de ração) de acordo com ROSTAGNO et al. (2000), utilizada até dez dias de 

idade, nos dois experimentos e fornecida ad libitum . 

No Experimento I, os pintos foram distribuídos em delineamento em blocos 

(sexo) casualizados, com quatro tratamentos (suplementações em ovo), quatro 

repetições, sendo dez aves por parcela experimental. 

No Experimento II, os pintos foram distribuídos em delineamento em blocos 

(sexo) casualizados, com cinco tratamentos (suplementações em ovo), seis repetições, 

sendo dez aves por parcela experimental. 
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TABELA 1. Composição percentual e nutricional calculada da ração pré-inicial para 
frangos de corte utilizada nos Experimentos I e II. 

Ingrediente Ração (kg) 
Milho 57,22 
Farelo de soja  36,78 
Óleo de soja 2,10 
Calcário calcítico fino 1,00 
Fosfato bicálcico 1,76 
Suplemento vit min1 0,40 
Sal comum 0,40 
Dl-Met 99% 0,21 
L-Lys HCl 0,13 
Total 100,00 
Nutriente Composição calculada  
EM (kcal/kg) 2.947 
Proteína bruta (%) 21,9 
Metionina digestível (%) 0,506 
Lisina digestível (%) 1,300 
Cálcio (%) 0,960 
Fósforo disponível (%) 0,440 
Sódio (%) 0,219 

¹ Níveis de garantia por kg do produto: Manganês - 15.000 mg, Zinco - 14.000 mg, 
Ferro - 10.000 mg, Cobre - 1.600 mg, Iodo - 150 mg, Selênio - 60 mg, Vit A - 
1.344.000UI, Vit D3 - 320.000 UI, Vit E - 2.800 mg, Vit K3 - 288 mg, Vit B1 - 349,20 mg, 
Vit B2 - 960 mg, Vit B6 - 499,20 mg, Vit B12 - 1.920 mcg, Ácido Fólico - 160 mg, Ácido 
Pantotênico - 2.496 mg, Niacina - 6.720 mg, Biotina - 8000 mcg, Colina - 60.398,88 mg, 
Metionina - 294 mg, Nicarbazina - 22.000 mg, Bacitracina de zinco - 9.000 mg, 
Halquinol - 3.600,52 mg. 
 

 
2.3.2 Variáveis estudadas 

 

As variáveis de desempenho estudadas de um a quatro, um a sete e um a 

dez dias de idade foram: 

1. Peso de alojamento (inicial): peso médio das aves no momento do 

alojamento; 

2. Peso final: peso médio das aves no último dia do período estudado; 

3. Ganho de peso: calculado pela diferença entre os pesos médios dos 

pintos obtidos no primeiro e último dia dentro do período estudado; 

4. Mortalidade: calculada pela proporção entre número de pintos mortos e 

número de pintos alojados e, posteriormente, transformada em arc sen; 
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5. Consumo de ração: obtido pela diferença entre a ração oferecida no início 

e a sobra ao final de cada fase e período total, corrigido pelo número de pintos mortos 

nos períodos; 

6. Conversão alimentar corrigida: relação entre o ganho de peso e o 

consumo de ração, sendo utilizado como critério para correção o peso dos pintos 

mortos dentro dos diferentes períodos estudados. 

7. Biometria dos órgãos do trato gastrintestinal (TGI): no quarto, sétimo e 

décimo dia de vida um pinto por parcela foi pesado, sacrificado por deslocamento 

cervical e efetuados o peso do pâncreas, peso do fígado mais vesícula biliar, peso do 

resíduo vitelino, peso do intestino grosso (representado pelos pesos dos cecos, cólon e 

reto), e peso e comprimento do intestino delgado (porção compreendida entre o piloro e 

a junção íleo-ceco-cólica). Os valores de peso obtidos foram convertidos em 

porcentagem do peso vivo dos pintos.  
 

2.3.3 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando o 

programa computacional SAS (1998) e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P< 

0,05). Os dados de mortalidade e porcentagem do resíduo vitelino aos dez dias foram 

transformados em Arc seno ((%M / 100) + 0,05)0,5. 

 

 

Esquema de ANOVA para o Experimento I 

Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 

Sexo (bloco) 1 

Tratamento 3 

Resíduo 11 

Total 15 
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Esquema de ANOVA para o Experimento II 

Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 

Sexo (bloco) 1 

Tratamento 4 

Resíduo 24 

Total 29 

 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A suplementação em ovo com glicose em solução aquosa alterou (P<0,05) os 

períodos requeridos para ruptura da membrana interna, da casca e de eclosão dos 

pintos (Tabela 2). Nos ovos submetidos à inoculação com glicose houve um 

prolongamento nos períodos estudados, sugerindo que a solução prejudicou a 

incubação. 

Pode-se observar na Tabela 3 que inoculação com glicose em solução salina 

não influenciou as variáveis analisadas (P>0,05). Esse resultado foi semelhante ao 

encontrado por PEDROSO et al. (2005), que também trabalharam com ovos pequenos, 

de matrizes de 27 semanas de idade, e observaram 468, 482 e 502 horas, para 

bicagem interna, da casca e eclosão, respectivamente. Portanto, a suplementação com 

glicose como uma fonte extra de energia não interferiu no período de incubação, em 

nenhum dos períodos estudados no presente trabalho. 

 

TABELA 2. Período requerido para bicagem de membrana interna (BMI), bicagem da 
casca (BC) e eclosão (EC), em horas de incubação, de ovos suplementados 
ou não com glicose a 50% em solução aquosa. 

TRATAMENTOS BMI (h) BC (h) EC (h) 
Ovos íntegros 471,5 b 479,6 b 497,1  c 
Ovos inoculados com água (placebo) 473,2 b 480,7 b 497,8 bc
Ovos inoculados com 0,2 mL glicose + 0,4 mL água 476,0 a 486,8 a 502,3 ab
Ovos inoculados com 0,6 mL glicose 475,6 a 486,4 a 504,9 a 
CV (%) 1,85 2,31 2,19 
P 0,0052 0,0001 0,0001 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 
 



                                                                                                                                               

 

18 

TABELA 3. Período requerido para bicagem de membrana interna (BMI), bicagem da 
casca (BC) e eclosão (EC), em horas de incubação, de ovos suplementados 
ou não com glicose em solução salina 0,9%. 

TRATAMENTOS BMI (h) BC (h) EC (h) 
Ovos pesados íntegros 469,1 474,3 494,4 
Ovos leves íntegros 466,6 472,7 492,5 
Ovos leves inoculados com 0,6 mL solução salina 469,4 474,5 496,6 
Ovos leves inoculados com 0,1 g glicose em 0,6 mL 
solução salina 467,8 474,9 495,1 

Ovos leves inoculados com 0,2 g glicose em 0,6 mL 
solução salina 468,6 474,6 496,4 

CV (%) 1,56 1,80 2,36 
P 0,147 0,603 0,297 
 

Com relação ao percentual de eclosão (Tabela 4), pode-se observar que ovos 

inoculados com 0,6 mL de glicose apresentaram menor percentual (P<0,05) quando 

comparados com ovos íntegros (Experimento I), no entanto, não diferiu do tratamento 

em que foi inoculada água. Esse fato está relacionado com a alta mortalidade 

embrionária antes da inoculação no tratamento placebo que interferiu no resultado de 

eclosão. 

 
TABELA 4. Frequência da mortalidade embrionária (ME) em número de ovos e 

eclodibilidade (ECLO) em porcentagem, em ovos suplementados com 
níveis de glicose a 50% em solução aquosa. 

 Mortalidade embrionária*  
Tratamentos antes da 

inoculação 
(n=96) 

após 
inoculação 

(n=96) 

Total ECLO* 
(%) 

Ovos íntegros 14 3 17 82,29 
Ovos inoculados com água  13 6 19 78,40 
Ovos com 0,2 mL glicose em 
água 8 15 23 72,51 

Ovos com 0,6 mL glicose 11 22 33 65,26 
Total 46 46 92  
* Qui-Quadrado (P<0,05), tabelado=7,82  ME calculado=45,0  ECLO calculado=8,3.   

 

Considerando a mortalidade após a inoculação, a suplementação de 0,2 ou 

0,6 mL de glicose aumentou (P<0,05) a mortalidade em relação aos ovos íntegros e 

inoculados com água, mostrando que esses níveis prejudicaram a viabilidade do 

embrião. No presente trabalho a suplementação com 0,2 e 0,6 mL de glicose a 50% 

diluída em água correspondeu a uma osmolaridade de 926 e 2.777 mOsm, 
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respectivamente. De acordo com UNI & FERKET (2003) soluções nutritivas a serem 

suplementadas em ovo devem ter molaridade entre 50 e 800 mOsm. 

Seguindo esse mesmo conceito, FERKET et al. (2005) recomendaram que 

soluções nutritivas a base de carboidratos devem ser mantidas com osmolaridade entre 

400 e 600 mOsm, em solução salina. Do mesmo modo, PEDROSO et al. (2006) 

encontraram maior mortalidade embrionária quando utilizaram 0,1 g, 0,2 g e 0,3 g de 

glicose em 0,5 mL de solução salina, com osmolaridade variando de 1.264, 2.375 e 

3.486 mOsm, respectivamente, considerada elevada pelos autores. 

Os diferentes níveis de suplementação de glicose em ovo não interferiram 

(P>0,05) na frequência de mortalidade embrionária e na eclodibilidade, mostrando que 

a qualidade dos pintos não foi alterada pela suplementação de glicose (Tabela 5).  

 

TABELA 5. Frequência da mortalidade embrionária (ME) em número de ovos e 
eclodibilidade (ECLO) em porcentagem, em ovos suplementados com 
níveis de glicose em solução salina 0,9%. 

 Mortalidade embrionária*   
Tratamentos antes da 

inoculação 
(n=107) 

após 
inoculação 

(n=107) 

Total ECLO* 
(%) 

Ovos pesados íntegros  5 18 23 72,60 
Ovos leves íntegros 2 19 21 78,31 
Ovos leves inoculados com 
solução salina 2 25 27 71,79 

Ovos leves com 0,1 g glicose 
em solução salina 4 17 21 71,60 

Ovos leves com 0,2 g glicose 
em solução salina 1 14 15 76,92 

Total 14 93 107  
* Qui-Quadrado (P<0,05), tabelado=9,49  ME calculado=3,71  ECLO calculado=1,66.   

  

As diferenças entre os resultados dos Experimentos I e II podem estar 

relacionadas às soluções utilizadas, ou seja, a utilização de glicose em água ou glicose 

pura pode ter afetado a mortalidade embrionária, enquanto a utilização de glicose em 

solução salina não prejudicou.  Pesquisas com inoculação de nutrientes em ovo (OHTA 

et al., 2001; UNI & FERKET, 2003; IPEK et al., 2004; UNI & FERKET, 2004) foram 

realizadas com solução salina, sendo que, para UNI (2001) e UNI et al. (2003), a 

presença do sódio contribuiu para a absorção da glicose.  
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A inoculação de glicose utilizando solução salina, não melhorou a 

eclodibilidade (Tabela 5), levantando questionamentos em relação à absorção e à 

utilização da glicose pelo embrião. UNI et al. (2005) não encontraram diferença 

significativa para eclodibilidade quando suplementaram carboidratos em ovo. 

Não foram detectadas diferenças (P>0,05) para as relações entre peso do 

pinto/peso do ovo nos dois experimentos (Tabelas 6 e 7). PEDROSO et al. (2006) 

também não encontraram diferença para relação peso do pinto/peso do ovo quando 

suplementaram diferentes níveis de glicose em ovo. O maior peso ao nascer dos pintos 

oriundos de ovos suplementados com 0,2 mL de glicose (P<0,05) em relação àqueles 

de ovos íntegros (Experimento I) não levou ao aumento da relação peso do pinto/peso 

do ovo. 

Os pintos oriundos de ovos inoculados com água atingiram peso ao nascer 

semelhante (P>0,05) aos que receberam glicose (Tabela 6). Assim, esses resultados 

mostram que a técnica da inoculação não prejudicou o peso dos pintos ao nascer. 

Pode-se constatar que nos tratamentos nos quais os ovos foram inoculados com 0,6 

mL de glicose o peso ao nascer não foi afetado, apesar da eclodibilidade ter sido 

prejudicada. Pode-se inferir que os embriões sobreviventes superaram o possível 

desequilíbrio osmótico e se desenvolveram normalmente, sem resultar em pintos de 

pior qualidade. 

 

TABELA 6. Relações entre peso do pinto e peso do ovo (PP/PO) em porcentagem e 
peso ao nascer (PN) em gramas, em ovos suplementados ou não com 
glicose a 50% em solução aquosa. 

Tratamentos PP/PO (%) PN (g) 
Ovos íntegros 73,49 39,86   b 
Ovos inoculados com água 73,96 40,46 ab 
Ovos com 0,2 mL de glicose em água 75,65 41,66 a 
Ovos com 0,6 mL de glicose 73,73 40,59 ab 
CV (%) 1,33 1,46 
P 0,053 0,013 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 

Na Tabela 7 observa-se que a suplementação de carboidratos em ovo não 

interferiu nas relações estudadas (P>0,05). Esses resultados sustentam as diferenças 

para peso ao nascer, ou seja, os carboidratos suplementados não proporcionaram 
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incremento no peso dos pintos leves, impossibilitando que alcançassem os pesos dos 

pintos de ovos pesados no momento do nascimento. No entanto, houve diferença 

significativa (P<0,05) para peso ao nascer entre pintos oriundos de ovos pesados e 

leves, resultados que concordam com VIEIRA & MORAN JR. (1998), os quais citaram 

que ovos maiores resultam em pintos neonatos de maior  peso corporal. 

 
Tabela 7. Relações entre peso do pinto e peso do ovo (PP/PO) em porcentagem e peso 

ao nascer (PN) em gramas, em ovos suplementados ou não com glicose em 
solução salina 0,9%. 

Tratamentos PP/PO (%) PN (g) 
Ovos pesado íntegros 74,70 44,88 a 
Ovos leves íntegros 74,29 41,25 b 
Ovos leves com solução salina 75,41 40,75 b 
Ovos leves com 0,1 g glicose em solução salina 75,76 40,37 b 
Ovos leves com 0,2 g glicose em solução salina 75,17 40,12 b 
CV (%) 0,97 1,48 
P 0,094 <0,001 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 

As médias referentes aos pesos inicial e final, ganho de peso, consumo de 

ração, conversão alimentar e mortalidade, avaliadas no Experimento I, estão 

apresentadas nas Tabelas 8, 9 e 10 para as idades de um a quatro, um a sete e um a 

dez dias, respectivamente. 

 

TABELA 8. Desempenho de pintos de corte de um a quatro dias de idade, oriundos de 
ovos suplementados ou não com glicose a 50% em solução aquosa. 

 
Tratamentos 

Peso 
Inicial 

(g) 

Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 
(g) 

Consumo
Ração 

(g) 

Conversão 
Alimentar 

(g/g) 

Mortalidade* 
(%) 

Ovos íntegros 36,3 70,2 33,9 36,6 1,078 0,00 
Ovos com água 37,2 70,0 32,2 37,7 1,190 1,47 
Ovos com 0,2 mL de 
glicose em água 37,9 68,5 30,0 36,4 1,217 1,31 

Ovos com 0,6 mL de 
glicose 37,0 67,5 30,6 36,2 1,192 0,00 

CV (%) 3,39 3,01 8,99 4,90 9,89 16,35 
P 0,375 0,259 0,250 0,670 0,373 0,620 
* P e CV da mortalidade transformada. 

 

Não houve diferença entre os tratamentos para todas as variáveis em todos 

os períodos estudados (P>0,05). Esses resultados foram diferentes dos encontrados 
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por UNI & FERKET (2003), que obtiveram maiores pesos aos três, sete e dez dias de 

idade em pintos oriundos de ovos inoculados, quando utilizaram açúcares em solução 

salina na alimentação em ovo. Essa discordância pode estar relacionada à 

administração de carboidratos em solução salina, o que poderia auxiliar a absorção da 

glicose, já que nesse experimento a glicose foi inoculada com água. 

 

TABELA 9. Desempenho de pintos de corte de um a sete dias de idade, oriundos de 
ovos suplementados ou não com glicose a 50% em solução aquosa. 

Tratamentos Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 

(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
Alimentar 

(g/g) 

Mortalidade* 
(%) 

Ovos íntegros 118,6 80,2 98,2 1,223 0,00 
Ovos com água 122,7 81,7 103,1 1,247 2,94 
Ovos com 0,2 mL de 
glicose em água 123,0 80,8 100,3 1,256 3,94 

Ovos com 0,6 mL de 
glicose 120,8 80,4 97,4 1,221 1,56 

CV (%) 2,76 3,89 6,74 5,45 28,53 
P 0,277 0,905 0,646 0,842 0,608 
* P e CV da mortalidade transformada. 

 

Os pesos aos quatro, sete e dez dias de idade estão abaixo do determinado 

pelo manual da linhagem (COBB VANTRESS, 2003). Como no presente trabalho foram 

alojados pintos leves, os resultados estão de acordo com CUNHA (2003), que mostrou 

pior desempenho de pintos com baixo peso inicial em relação aos mais pesados, ou 

seja, a inoculação de glicose não proporcionou melhor desempenho a pintos oriundos 

de ovos de matrizes jovens. Para a mortalidade não houve diferença (P<0,05) entre os 

tratamentos, sendo que a mesma ocorreu principalmente no período entre quatro e sete 

dias de idade, podendo-se inferir que a mortalidade pós eclosão observada não foi 

efeito da inoculação da glicose em ovo. 
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TABELA 10. Desempenho de pintos de corte de um a dez dias de idade, oriundos de 
ovos suplementados ou não com glicose a 50% em solução aquosa. 

Tratamentos Peso 
Final  
(g) 

Ganho 
Peso 
(g) 

Consumo
Ração 

(g) 

Conversão 
Alimentar 

(g/g) 

Mortalidade*  
(%) 

Ovos íntegros 198,6 162,3 195,1 1,251 0,00 
Ovos com água 206,4 169,2 206,1 1,284 2,94 
Ovos com 0,2 mL de 
glicose em água 201,0 163,1 198,6 1,301 3,94 

Ovos com 0,6 mL de 
glicose 209,8 172,8 203,8 1,280 1,56 

CV (%) 4,80 6,00 5,40 4,67 28,53 
P 0,396 0,422 0,496 0,701 0,617 
* P e CV da mortalidade transformada. 

 

Os resultados de desempenho do Experimento II referentes aos períodos de 

um a quatro, um a sete e um a dez dias estão apresentados nas Tabelas 11, 12 e 13 

respectivamente. Houve diferença significativa para peso inicial (de alojamento) entre 

pintos oriundos de ovos leves e pesados, resultados corroboram com VIEIRA & 

MORAN JR. (1998), em que ovos maiores resultaram em pintos neonatos de maior  

peso corporal. No entanto, não houve diferenças entre os grupos suplementados ou 

não com glicose para peso ao nascer (P>0,05). Esse resultado está de acordo com o 

Experimento I, no qual a suplementação de glicose não resultou em uma fonte de 

energia extra para os pintos oriundos de ovos inoculados com glicose em solução 

aquosa. Com relação ao peso inicial, ou seja o peso de alojamento, pintos submetidos 

à maior concentração de glicose na solução inoculada em ovo apresentaram menor 

peso (P<0,05). 

Considerando o período de um a quatro dias de idade, com exceção do peso 

final, não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos para ganho de peso, consumo 

de ração, conversão alimentar e mortalidade, sendo que os dados de peso aos quatro 

dias de idade não são conclusivos. 
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TABELA 11. Desempenho de pintos de corte, de um a quatro dias de idade, oriundos 
de ovos suplementados ou não com glicose em solução salina 0,9%.  

Tratamentos Peso 
Inicial 

(g) 

Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 

(g) 

Consumo
Ração 

(g) 

Conversão 
Alimentar 

(g/g) 

Mortalidade* 
(%) 

Ovos pesados íntegros 40,5a 75,4a 33,5 27,7 0,845 2,77 
Ovos leves íntegros 35,6c 73,3ab 37,7 28,0 0,744 0,0 
Ovos leves com 
solução salina 37,7b 70,9  b 33,2 26,6 0,802 0,0 

Ovos leves com 0,1 g 
de glicose em solução 
salina 

37,8b 73,0ab 35,2 28,1 0,802 0,0 

Ovos leves com 0,2 g 
de glicose em solução 
salina 

35,6c 70,0  b 33,6 27,2 0,815 1,85 

CV (%) 2,05 3,54 8,46 5,51 8,67 24,74 
P <0,0001 0,012 0,073 0,395 0,193 0,578 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
* P e CV da mortalidade transformada. 

 

TABELA 12. Desempenho de pintos de corte aos sete dias de idade, oriundos de ovos 
suplementados ou não com glicose em solução salina 0,9%. 

Tratamentos Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 
(g) 

Consumo
Ração 

(g) 

Conversão 
Alimentar 

(g/g) 

Mortalidade* 
(%) 

Ovos pesados íntegros 132,9 83,8 99,6 1,205 2,77 
Ovos leves íntegros 127,2 87,5 97,1 1,110 0,00 
Ovos leves com solução salina 126,2 82,9 94,3 1,136 0,00 
Ovos leves com 0,1 g de 
glicose em solução salina 129,8 86,7 98,3 1,135 0,00 

Ovos leves com 0,2 g de 
glicose em solução salina 124,4 83,4 94,3 1,138 1,85 

CV (%) 3,88 5,29 4,44 5,50 24,74 
P 0,055 0,311 0,153 0,139 0,578 
* P e CV da mortalidade transformada. 

 

Para o período de um a dez dias de idade os tratamentos também não 

diferiram entre si (P>0,05) para as variáveis de desempenho, portanto pintos de 35 g 

não diferiram de pintos de 40 g aos 10 dias de idade e pintos leves não foram 

favorecidos com  a suplementação de glicose em ovo. 

Não houve diferença entre os tratamentos para a variável mortalidade 

(P<0,05), sendo que ocorreu apenas no primeiro e segundo dias de vida, tanto para 

pintos de ovos íntegros pesados quanto para aqueles de ovos leves inoculados com 0,2 
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g de glicose e pôde-se observar que os pintos mortos apresentavam pesos inferiores à 

média do tratamento. 

  

TABELA 13. Desempenho de pintos de corte aos dez dias de idade, oriundos de ovos 
suplementados ou não com glicose em solução salina 0,9%. 

Tratamentos Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 

(g) 

Consumo
Ração 

(g) 

Conversão 
Alimentar 

(g/g) 

Mortalidade* 
(%) 

Ovos pesados íntegros 216,1 166,9 215,2  1,295 2,77 
Ovos leves íntegros 208,8 169,1 203,6 1,205 0,00 
Ovos leves com solução salina 205,7 162,5 194,2 1,195 0,00 
Ovos leves com 0,1 g de 
glicose em solução salina 211,2 168,0 205,9 1,227 0,00 

Ovos leves com 0,2 g de 
glicose em solução salina 203,4 162,5 200,3 1,239 1,85 

CV (%) 4,08 4,78 5,75 5,91 24,74 
P 0,127 0,462 0,062 0,173 0,573 
* P e CV da mortalidade transformada. 

 

Os dados tanto do Experimento I quanto do Experimento II diferem dos 

resultados de UNI & FERKET (2003), quando utilizaram solução contendo maltose, 

sacarose, dextrina e cloreto de sódio, e observaram que pintos oriundos de ovos 

inoculados atingiram maior peso final em várias idades, em relação àqueles oriundos de 

ovos não inoculados com essa solução. Também, TAKO et al. (2004) verificaram que 

pintos que receberam solução contendo os mesmos dissacarídeos em solução salina 

atingiram maior peso ao nascer, aos três, sete e dez dias de idade em relação ao 

controle. 

A diferença entre os resultados desses autores e do presente estudo pode 

estar relacionada ao tipo de carboidrato, via de aplicação, nível utilizado entre outros 

fatores. De acordo com TAKO et al. (2004), o fornecimento de dissacarídeos eleva a 

atividade de enzimas relevantes na borda em escova da membrana do intestino 

delgado, aumentando a capacidade de digestão e absorção. Já UNI et al. (2003) 

afirmaram que o tecido do intestino do embrião, com 17 dias, tem baixa capacidade de 

digestão e absorção. Assim a presença da glicose, por ser monossacarídeo, pode não 

ter estimulado a atividade de enzimas, nem o desenvolvimento do intestino delgado, 

levando a uma situação desfavorável ao aproveitamento dessa glicose. 
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Os resultados de biometria do Experimento I estão relacionados na Tabela 14 

referentes a quatro, sete e dez dias de idade.  

 
TABELA 14. Comprimento (cm) do intestino delgado (CID) e porcentagem do intestino 

delgado (ID), intestino grosso (IG), pâncreas (PAN), fígado (FÍG) e resíduo 
vitelino (RV) de pintos oriundos de ovos suplementados ou não com 
glicose a 50% em solução aquosa. 

Quatro dias de idade 
Tratamentos CID 

(cm) 
ID 

(%) 
IG 
(%) 

PAN 
(%) 

FIG 
(%) 

RV * 
(%) 

Ovos íntegros 62,7 9,38 2,31 0,54 4,60 0,52 
Ovos inoculados com água 68,4 10,42 2,20 0,47 4,13 0,87 
Ovos com 0,2 mL de glicose 64,4 9,30 1,89 0,45 5,06 1,05 
Ovos com 0,6 mL de glicose 60,7 9,28 2,37 0,55 4,56 1,92 
CV (%) 9,00 14,90 14,10 11,16 11,85 6,18 
P 0,335 0,630 0,190 0,055 0,185 0,119 

Sete dias de idade 
Ovos íntegros 67,5 9,01 1,81 0,57 5,18 0,19 
Ovos inoculados com água 71,7 8,28 2,14 0,42 5,28 0,26 
Ovos com 0,2 mL de glicose 73,6 7,74 2,33 0,51 5,20 0,02 
Ovos com 0,6 mL de glicose 68,7 8,24 1,75 0,44 5,27 0,13 
CV (%) 8,14 15,47 21,15 15,92 13,59 1,94 
P 0,451 0,592 0,223 0,081 0,996 0,359 

Dez dias de idade 
Ovos íntegros 84,5 8,13 1,77 0,51 4,97 0,03 
Ovos inoculados com água 81,2 7,94 1,80 0,57 5,51 0,07 
Ovos com 0,2 mL de glicose 83,2 7,60 1,46 0,55 5,09 0,01 
Ovos com 0,6 mL de glicose 77,7 7,59 1,51 0,53 5,57 0,01 
CV (%) 11,09 11,27 20,19 16,52 12,27 0,58 
P 0,739 0,777 0,375 0,722 0,489 0,411 
* P e CV da porcentagem do resíduo vitelino transformada. 
 

Não houve diferença (P>0,05) para as variáveis analisadas, indicando que a 

suplementação de glicose em ovo não aumentou nem diminuiu os órgãos estudados. 

PEDROSO et al. (2006) encontraram resultados semelhantes suplementando três 

níveis de glicose (100, 200 e 300 mg) em ovos de matrizes com 35 semanas de idade. 

O conteúdo do resíduo vitelino não foi influenciado (P>0,05) pela 

suplementação de glicose em ovo, ou seja, nos grupos submetidos às suplementações 

com glicose, o uso dos nutrientes desse resíduo não foi poupado. 



                                                                                                                                               

 

27 

Na Tabela 15 estão apresentados os valores de biometria para as aves com 

um, quatro e dez dias de idade encontrados no Experimento II. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os tratamentos para todas variáveis analisadas nas 

diferentes idades. Os órgãos do trato gastrintestinal dos pintos oriundos de ovos leves 

alcançaram o mesmo desenvolvimento dos órgãos dos pintos oriundos de ovos 

pesados. De acordo com NOY & SKLAN (1999), tanto pintos leves de matrizes jovens, 

quanto pintos pesados de matrizes mais velhas, apresentaram sensível aumento no 

desenvolvimento do intestino logo após o nascimento. Esses autores afirmaram que ao 

nascimento a maioria dos nutrientes é direcionada para o desenvolvimento do intestino 

e esse crescimento ocorre tanto na presença quanto na ausência de alimento. 

Tanto utilizando solução salina, quanto água, como diluentes da glicose, não 

estimulou o maior desenvolvimento do trato gastrintestinal, porém UNI (2001) e UNI et 

al. (2003) descreveram a participação do sódio na absorção da glicose, mostrando a 

importância dele na absorção desse monossacarídeo. 
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TABELA 15. Comprimento (cm) do intestino delgado (CID) e porcentagem do intestino 
delgado (ID), intestino grosso (IG), pâncreas (PAN), fígado (FÍG) e resíduo 
vitelino (RV) de pintos oriundos de ovos suplementados ou não com 
glicose em solução salina 0,9%. 

Um dia de idade 
Origem dos pintos CID 

(cm) 
ID 
(%) 

IG 
(%) 

PAN 
(%) 

FIG 
(%) 

RV * 
(%) 

Ovos pesados íntegros 35,3 3,31 1,06 0,21 2,87 9,96 
Ovos leves íntegros 38,0 3,44 1,33 0,20 3,15 7,69
Ovos leves com solução salina 34,8 3,20 1,06 0,19 3,06 8,17 
Ovos leves com 0,1 g de glicose em 
solução salina 35,7 3,62 1,25 0,20 3,14 7,26 

Ovos leves com 0,2 g de glicose em 
solução salina 33,8 3,38 1,06 0,17 3,01 11,66

CV (%) 10,94 21,10 23,05 26,52 13,85 10,04
P 0,455 0,877 0,269 0,769 0,772 0,052

Quatro dias de idade 
Ovos pesados íntegros 57,3 5,93 1,90 0,43 4,41 2,26 
Ovos leves íntegros 58,8 7,94 1,69 0,43 4,17 2,33 
Ovos leves com solução salina 57,2 7,90 1,98 0,51 4,72 1,50 
Ovos leves com 0,1 g de glicose em 
solução salina 56,5 7,68 1,79 0,46 4,35 3,18 

Ovos leves com 0,2 g de glicose em 
solução salina 59,3 6,55 1,88 0,48 4,47 1,87 

CV (%) 13,79 25,78 17,53 16,95 12,09 8,42 
P 0,969 0,424 0,597 0,385 0,504 0,198

Dez dias de idade 
Ovos pesados íntegros 86,2 6,53 1,26 0,51 4,16 0,06 
Ovos leves íntegros 91,7 7,24 1,39 0,46 4,25 0,09 
Ovos leves com solução salina 88,0 6,08 1,45 0,46 4,18 0,02 
Ovos leves com 0,1 g de glicose em 
solução salina 88,2 6,59 1,36 0,48 4,35 0,01 

Ovos leves com 0,2 g de glicose em 
solução salina 94,5 7,74 1,80 0,51 4,28 0,10 

CV (%) 8,02 15,24 32,54 15,20 11,72 1,08 
P 0,331 0,084 0,356 0,688 0,956 0,487
* P e CV da porcentagem do resíduo vitelino transformada. 
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4 CONCLUSÕES 

 

A suplementação de glicose em ovo, independentemente do diluente 

utilizado, não traz benefícios para parâmetros de incubação e desempenho na fase pré-

inicial em pintos leves de matrizes jovens. 

A suplementação de glicose em ovos leves de matrizes jovens, usando água 

ou solução salina, não é suficiente para estimular o maior desenvolvimento do trato 

gastrintestinal nas idades avaliadas. 
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CAPÍTULO 3 – INOCULAÇÃO DE MALTOSE, SACAROSE OU GLICOSE EM OVOS 
LEVES EMBRIONADOS: PARÂMETROS DE INCUBAÇÃO, MORFOMETRIA 
INTESTINAL E DESEMPENHO INICIAL 

 

 
RESUMO 

 
 
 
Objetivou-se estudar os efeitos do local da inoculação e do tipo de carboidratos na 
suplementação de embriões, oriundos de ovos de baixo peso, sobre parâmetros de 
incubação, desempenho e desenvolvimento gastrintestinal de pintos de corte. Os 
tratamentos foram: ovo íntegro; ovo inoculado com 0,6 mL de solução de maltose 136 
g/L; de sacarose 136 g/L; de glicose 72 g/L, sendo a inoculação realizada na cavidade 
alantóide. Para a avaliação do local de inoculação foi realizado outro tratamento onde a 
solução de glicose 72 g/L foi inoculada na cavidade alantóide através da câmara de ar. 
A inoculação ocorreu no 16º dia de incubação. O delineamento utilizado para incubação 
foi em blocos casualizados com cinco tratamentos e 120 repetições e o desempenho 
com dez repetições e dez aves por parcela. O desempenho foi estudado até 21 dias e a 
biometria do TGI e morfometria intestinal com um e 10 dias de idade. Para os dados de 
distribuição de freqüência foi utilizado o qui-quadrado e para avaliar a eclodibilidade, o 
desempenho e a morfometria intestinal o procedimento glm do SAS e teste de Tukey 
(P<0,05). O local da suplementação de glicose afetou a eclodibilidade (P<0,05), sendo 
o pior resultado quando a inoculação foi realizada através da câmara de ar. Pintos 
oriundos de ovos suplementados com carboidratos nasceram com maior peso (P<0,05). 
O desenvolvimento gastrintestinal e o desempenho de pintos na fase inicial não foram 
favorecidos com a suplementação de carboidratos em ovo (P>0,05). A suplementação 
com carboidratos na fase de incubação não trouxe benefícios para pintos leves. 
 

 
 
 
 
Palavras-chave: carboidratos in ovo, matrizes jovens, pintos leves, pós-eclosão, pré-
eclosão 
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CHAPTER 3 – EFFECT OF MALTOSE, SUCROSE AND GLUCOSE 
SUPPLEMENTATION IN EMBRYONIC LIGHT EGGS: HATCHERY PARAMETERS, 
INTESTINAL BIOMETRY AND INITIAL PERFORMANCE 
 
 

ABSTRACT 
 
 
This experiment was conducted to study the effects of inoculation site and type of 
carbohydrate in light egg-embryos supplementation on hatchery parameters, initial 
performance and intestinal development of broilers. The treatments were: eggs without 
supplementation; eggs inoculated 0.6 mL of maltose solution (136g/L); eggs inoculated 
0.6mL of sucrose solution (123 g/L) and eggs inoculated 0.6 mL of glucose solution (72 
g/L). The supplementation took place on the 16th day of incubation on allantoidal cavity. 
To evaluate the local of inoculation, another treatment was considered and the glucose 
was inoculated in allantoidal cavity through the air camera of the egg. The experimental 
design used was randomized blocks with six replicates and ten birds in each 
experimental unit. Were evaluated the performance of the birds until 21 days and 
intestinal biometry until 10 days of age. The data were analyzed by PROG GLM of SAS 
software, Chi-square and Tukey test (5%). The local of glucose inoculation affected the 
eclodibility and the worse result was observed when the inoculation was through air 
camera (P<0,05). Chicks from eggs supplemented with carbohydrate born with more 
weight.  The egg carbohydrate supplementation did not bring benefits to intestinal 
develop and initial performance (P>0,05). The egg carbohydrate supplementation did 
not bring benefits to light chicks. 
 
 
 
 
 
Key words: carbohydrate in ovo, light chicks, pos hatching, pre hatching, young 
breeders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância dos carboidratos no estágio final do desenvolvimento 

embrionário foi constatada por CHRISTENSEN et al. (1993), que consideraram esse 

nutriente como um importante componente para a suplementação de embriões via ovo. 

Pesquisas mostraram que a suplementação via ovo com maltose mais sacarose e 

outros carboidratos proporcionou redução do uso das reservas de glicogênio do fígado 

e da proteína do músculo dos embriões (UNI & FERKET, 2003; TAKO et al., 2004; UNI 

et al., 2005). 

No final da incubação, o embrião necessita de grande quantidade de glicose 

como fonte de energia para a eclosão e o suprimento desse carboidrato é realizado 

primeiramente a partir da glicogenólise das reservas de glicogênio e a partir da proteína 

pela gliconeogênese (UNI et al., 2005). A gliconeogênese resulta na redução das 

reservas de proteína nos músculos de embriões e, em consequência, ocorre menor 

desenvolvimento dos pintos na fase pós-eclosão (VIEIRA & MORAN JR, 1999).  

UNI & FERKET (2003) e TAKO et al. (2004), administrando soluções com 

diferentes concentrações de maltose, sacarose e dextrina em ovo, encontraram que 

pintos oriundos de ovos suplementados com os carboidratos apresentaram maiores 

pesos na eclosão em relação aos não suplementados. Esses autores também 

verificaram que essas aves apresentaram melhores resultados de desempenho na fase 

inicial de criação. No entanto, resultados contraditórios foram encontrados por LEITÃO 

et al. (2005b), em que a suplementação de glicose em ovos leves não melhorou o 

desempenho dos pintos na fase inicial. De acordo com TAKO et al. (2004), melhores 

resultados são obtidos quando são utilizados dissacarídeos (maltose, sacarose) na 

suplementação em ovo, que proporciona estímulo na síntese de enzimas e, 

consequentemente, maior absorção dos nutrientes. 

Por outro lado, a presença de nutrientes precocemente no trato gastrintestinal 

(TGI) de aves proporciona maior desenvolvimento morfológico do intestino delgado 

(NOY & SKLAN, 1998). Aves que não receberam alimento nas primeiras 24 a 48 horas 

de vida apresentaram menores comprimento de vilo (YAMAUCHI et al., 1996) e 

profundidade de cripta (GEYRA et al., 2001b). Segundo MAIORKA (2002), aves sob 
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jejum hídrico e ou de ração, após a eclosão, apresentaram  menor desenvolvimento 

intestinal. BOLELI et al. (2002) verificaram que pintos mantidos por períodos acima de 

36 horas de jejum pós-eclosão apresentaram maior porcentagem de vilos com perda de 

epitélio. O atraso no fornecimento de alimento reduz também o desempenho de pintos 

de corte na fase inicial (NOY & SKLAN , 1998).  

De acordo com UNI & FERKET (2003), o embrião consome oralmente o 

líquido amniótico, assim, quando suplementados via cavidade alantóide, os nutrientes 

são disponibilizados no sistema digestório onde ocorre sua absorção. Pintos oriundos 

de ovos suplementados com maltose, sacarose e dextrina (TAKO et al., 2004) 

apresentaram maior comprimento e largura de vilos em relação àqueles oriundos de 

ovos não suplementados. UNI & FERKET (2003) observaram um aumento no 

desenvolvimento entérico sendo que os pintos recém-eclodidos, que receberam 

carboidratos em ovo, possuíam trato gastrintestinal funcionalmente semelhante a um 

pinto normal de dois dias de idade. 

Com relação ao peso do pinto, existe relação entre peso do ovo e peso do 

pinto (MAIORKA et al., 2003), ou seja, ovos maiores produzidos por matrizes de idade 

mais avançada produzem pintos com maior peso à eclosão. Ovos originados por 

matrizes mais velhas também apresentam maior quantidade de constituintes da gema, 

resultando em maior reserva para o embrião, possibilitando o nascimento de pintos 

maiores (ZAKARIA et al., 1983). Por outro lado, ovos de matrizes jovens apresentam 

menor potencial de eclodibilidade (PEEBLES & BRAKE, 1987), relacionado com maior 

espessura da casca e maior densidade do albúmen, que dificultam a troca de gases 

durante a incubação (BRAKE, 1995). De acordo com OHTA et al. (2001), pintos de 

ovos leves podem ter dificuldades na eclosão e limitações no desempenho pós-eclosão. 

Pintos provenientes de matrizes mais velhas e com peso inicial maior que 40 

g resultaram em maior desempenho no período total de criação, no entanto, não foi 

observada diferença na digestibilidade dos nutrientes da ração entre pintos de 40 e 45 g 

(CUNHA, 2003). Entretanto, MAIORKA et al. (2000), utilizando ovos de matrizes de 

corte, observaram que a idade da matriz influenciou o desenvolvimento do intestino 

delgado de embriões aos 20 dias de incubação, sendo que pintos oriundos de matrizes 

com 60 semanas de idade tiveram vilos, microvilos e criptas maiores quando 
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comparados com o intestino dos pintos provenientes de matrizes com 30 semanas de 

idade.  

Outro aspecto a ser estudado é o local da inoculação no ovo, já que existem 

na literatura trabalhos mostrando inoculação na cavidade alantóide (UNI & FERKET, 

2003; TAKO et al., 2004), na câmara de ar (OHTA et al., 1999; IPEK et al., 2004) e no 

saco da gema (OHTA et al., 1999). 

Diante disso, este trabalho foi proposto com o objetivo de estudar a técnica 

de alimentação em ovos leves, avaliando a via de aplicação e o efeito da 

suplementação de glicose, maltose ou sacarose sobre a eclosão, o peso do neonato, o 

desenvolvimento gastrintestinal e o desempenho pré-inicial de pintos de corte.  

 
2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Época e local 
 

O experimento foi conduzido no período de julho a agosto de 2006 na Escola 

de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, sendo o período de 

incubação e o estudo do desenvolvimento gastrintestinal realizados no Departamento 

de Medicina Veterinária e a fase pré-inicial de criação no Departamento de Produção 

Animal. 

 
2.2 Período de incubação 

 

Foram colocados 600 ovos provenientes de matrizes da linhagem Cobb-500, 

com 29 semanas de idade, em seis incubadoras automáticas da marca Premium 

Ecológica, com capacidade para 120 ovos cada. As incubadoras foram mantidas com 

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

incubação.  

Os ovos foram pesados (peso médio de 56,6 ± desvio padrão de 1,75 g), 

numerados e distribuídos em delineamento em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos e 120 repetições, sendo cada ovo considerado uma parcela e os blocos as 

diferentes incubadoras. 
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Os tratamentos estudados foram: 

1. ovo íntegro (controle); 

2. inoculado com 0,6 mL de solução de glicose 72 g/L direto na cavidade 

alantóide; 

3. inoculado com 0,6 mL de solução de maltose 136 g/L direto na cavidade 

alantóide; 

4. inoculado com 0,6 mL de solução de sacarose 136 g/L direto na cavidade 

alantóide; 

5. inoculado com 0,6 mL de solução de glicose 72 g/L na cavidade alantóide 

através da câmara de ar. 

 

Esse último tratamento foi considerado para a avaliação do local de 

inoculação. Neste tratamento a casca era furada no centro da extremidade da câmara 

de ar e a agulha penetrada perpendicularmente, e a solução era injetada ao atravessar 

a membrana interna. Foram utilizados ovos íntegros como tratamento controle, pois, de 

acordo com os resultados de LEITÃO et al. (2005a; 2005b), não foram constatadas 

diferenças entre os tratamentos utilizando ovos íntegros, ovos suplementados com 

água ou solução salina.  

Aos 16 dias de incubação, os ovos foram inoculados com 0,6 mL das 

diferentes soluções de carboidratos, sendo anteriormente desinfetados com iodo e 

perfurados com furadeira elétrica (broca 1/32”) e a inoculação realizada com agulha 22 

via cavidade alantóide de acordo com a técnica  adaptada de GONZALES et al. (2003). 

As soluções foram preparadas no momento da inoculação e os carboidratos diluídos 

em solução salina (NaCl - 0,9%), sendo essas soluções preparadas para conter a 

concentração de 708 mOsm/L. Os ovos brancos foram retirados durante a ovoscopia. 

Foi realizada a ovoscopia, a partir das 456 horas de incubação, em intervalos 

de três horas até o momento da eclosão, para verificar os seguintes parâmetros de 

incubação: 

1. Período da bicagem da membrana interna: número de horas necessárias 

à ruptura da membrana interna; 

2. Período da bicagem da casca ou membrana externa: número de horas 

necessárias à ruptura da casca ou membrana externa; 
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3. Período da eclosão: número de horas necessárias para se atingir o 

momento da eclosão; 

 

Após a eclosão foram avaliados os seguintes parâmetros: 

1. Frequência da mortalidade embrionária: número de embriões mortos antes 

e após a suplementação; 

2. Percentagem de eclosão (eclodibilidade): percentual de pintos eclodidos 

em relação ao número de ovos férteis; 

3. Peso ao nascer: peso do pinto após a eclosão, quando o mesmo 

apresentava a penugem seca; 

4. Relação peso do pinto/peso do ovo: peso do pinto ao nascer expresso 

como porcentagem do peso do ovo. 

 

2.2.1 Análise estatística  
 

Os dados referentes aos períodos da bicagem da membrana interna, 

membrana externa e da eclosão, eclodibilidade, peso ao nascer e relação peso do 

pinto/peso do ovo foram tabulados e submetidos à análise de variância com auxílio do 

sistema de análise estatística SAS (1998) e comparadas pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

 
Esquema de ANOVA para eclodibilidade  

Fatores de variação 
(FV) 

Graus de liberdade (GL) na 
avaliação do local de inoculação

Graus de liberdade (GL) para 
avaliação dos carboidratos 

Incubadora (bloco) 5 5 
Tratamento 2 3 
Resíduo 10 15 
Total 17 23 

 

Esquema de ANOVA para as demais variáveis 
Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 
Incubadora (bloco) 5 
Tratamento 4 
Resíduo 590 
Total 599 
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Para os dados de mortalidade embrionária foi aplicado o teste de qui-

quadrado (P<0,05) de acordo com SAMPAIO (1998), sendo cada ovo considerado uma 

repetição. 

 
2.3 Período pós-eclosão 

 

Após 12 horas de eclosão, os pintos foram alojados em baterias de aço 

galvanizado, com cinco andares, equipadas com comedouros e bebedouros tipo calha, 

e sistema de aquecimento, localizadas em galpão de alvenaria.  

A ração utilizada no experimento (Tabela 1) foi elaborada a base de milho e 

farelo de soja para atender os níveis nutricionais da fase pré-inicial (21,9% PB e 2.950 

kcal de EM/kg de ração) de acordo com ROSTAGNO et al. (2000). A ração era farelada 

e foi fornecida ad libitum , durante o período experimental, de um a 21 dias de idade. 

 

TABELA 1. Composição percentual e nutricional calculada da ração pré-inicial para 
frangos de corte utilizada no Experimento.  

Ingrediente Ração (kg) 
Milho 57,22 
Farelo de soja  36,78 
Óleo de soja 2,10 
Cal. Calcítico Fino 1,00 
Fosfato Bicálcico 1,76 
Suplemento Vit Min1 0,40 
Sal comum 0,40 
Dl-Met 99 0,21 
L-Lys HCl 0,13 
Total 100,00 
Nutriente Composição calculada  
EM (kcal/kg) 2.947 
Proteína Bruta (%) 21,9 
Metionina dig. (%) 0,506 
Lisina dig. (%) 1,300 
Cálcio (%) 0,960 
Fósforo disponível (%) 0,440 
Sódio (%) 0,219 
¹ Níveis de garantia por kg do produto: Manganês - 15.000 mg, Zinco - 14.000 mg, Ferro - 
10.000 mg, Cobre - 1.600 mg, Iodo - 150 mg, Selênio - 60 mg, Vit A - 1.344.000UI, Vit D3 - 
320.000 UI, Vit E - 2.800 mg, Vit K3 - 288 mg, Vit B1 - 349,20 mg, Vit B2 - 960 mg, Vit B6 - 
499,20 mg, Vit B12 - 1.920 mcg, Ácido Fólico - 160 mg, Ácido Pantotênico - 2.496 mg, Niacina - 
6.720 mg, Biotina - 8000 mcg, Colina - 60.398,88 mg, Metionina - 294 mg, Nicarbazina - 22.000 
mg, Bacitracina de zinco - 9.000 mg, Halquinol - 3.600,52 mg. 
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Os tratamentos foram representados pelos pintos oriundos das diferentes 

suplementações durante o período de incubação. Os pintos foram distribuídos em 

delineamento em blocos (sexo) casualizados, com quatro tratamentos, dez repetições e 

dez aves por parcela experimental. Para a variável de morfometria foram efetuadas seis 

medidas de altura de vilos e profundidade de criptas por lâmina totalizando 60 

repetições, pois cada medida foi considerada uma repetição. 

 
2.3.1 Variáveis estudadas  

 

As aves foram pesadas e o controle de ração realizados nos períodos de um 

a quatro, um a sete, um a dez, um a 14 e um a 21 dias de idade para estudar as 

variáveis de desempenho: 

1. Peso de alojamento (inicial): peso médio das aves no momento em que 

estavam sendo alojadas; 

2. Peso final: peso médio das aves no último dia do período estudado; 

3. Ganho de peso: calculado pela diferença entre os pesos médios dos 

pintos obtidos pelas pesagens no primeiro e último dia dentro do período estudado; 

4. Mortalidade: calculada pela proporção entre número de pintos mortos e 

número de pintos alojados e transformada em arc sen; 

5. Consumo de ração: obtido pela diferença entre a ração oferecida no início 

e a sobra ao final de cada fase e período total, sendo contabilizado o número de pintos 

mortos nos intervalos como critério para correção dos valores de consumo; 

6. Conversão alimentar corrigida: valor obtido pela relação entre o ganho de 

peso e o consumo de ração, sendo utilizado como critério para correção o peso dos 

pintos mortos dentro dos diferentes períodos estudados. 

 

No primeiro e décimo dia de vida foi sacrificada uma ave por parcela e 

estudadas as seguintes variáveis: 

1. Biometria dos órgãos do trato gastrintestinal (TGI): as aves foram 

pesadas, sacrificadas por deslocamento cervical e retiradas as vísceras do TGI, sendo 

efetuados o peso do pâncreas, peso do fígado (dado pelo peso do fígado com a 

vesícula biliar), peso do resíduo vitelino, peso do intestino grosso (representado pelos 
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pesos dos cecos, cólon e reto), e peso e comprimento do intestino delgado (porção 

compreendida entre o piloro e a junção íleo-ceco-cólica). Os valores de peso obtidos 

foram convertidos em porcentagem do peso vivo dos pintos.  
2. Morfometria do intestino delgado: foram retiradas amostras das aves 

sacrificadas para realização de morfometria do intestino delgado, de cada uma das três 

regiões (duodeno: do piloro até a porção distal da alça duodenal; jejuno: da porção 

distal da alça duodenal até o divertículo de Meckel; íleo: do divertículo até junção íleo-

ceco-cólica) (UNI et al., 1998). Foi colhido, de cada uma das regiões, um fragmento de 

aproximadamente dois centímetros de comprimento, abertos longitudinalmente, 

estirados em pedaço de isopor, preso em grampos e fixado em solução de formalina 

neutra tamponada a 10%. Após 24h da fixação foram transferidos para solução de 

álcool 70%. De cada fragmento foi obtido um corte de 5 mm, acondicionados em 

cassetes e identificados. Em seguida, foram lavados em água de torneira para retirada 

do excesso da solução na qual estavam armazenados e desidratados em álcool etílico 

em série crescente, desde 70% até álcool absoluto. Posteriormente, procedeu-se à 

clarificação com xilol e impregnação em parafina histológica com ponto de fusão 56° C. 

Os fragmentos foram incluídos em blocos da parafina, seccionados três cortes seriados 

de 5 µm em micrótomo rotativo (American-Optical, modelo Spencer-820), utilizando 

navalhas descartáveis, laminados e corados pelo método de Hematoxilina – Eosina 

(HE). As medidas morfométricas foram determinadas utilizando o programa analisador 

de imagens Axion Vision 3.0 (Zeiss®). As imagens das lâminas foram digitalizadas do 

microscópio óptico de campo claro (Carl Zeiss modelo JENAVAL) para computador, por 

meio da câmera de vídeo analógica e a placa de captura e, posteriormente, procedeu-

se a histometria quantificada em micra. As medidas de altura de vilosidade foram 

tomadas a partir da sua região basal, coincidente com a porção superior das criptas, até 

seu ápice, e a profundidade de cripta foi definida como a profundidade da invaginação 

da cripta com os vilos adjacentes, de acordo com UNI et al. (1998). Foram efetuadas 

seis medidas de altura de vilos e profundidade de criptas por lâmina totalizando 60 

repetições. 
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2.3.2 Análise estatística  
 

Os dados referentes ao desempenho, à biometria do TGI e à 

histomorfometria do intestino delgado foram submetidos à análise de variância com 

auxílio do sistema de análise estatística SAS (1998) e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey (P< 0,05). Os dados de mortalidade e de porcentagem do resíduo vitelino 

foram transformados em Arc seno ((%M / 100)+0,05)0,5.   

 

Esquema de ANOVA para desempenho e biometria 
Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 
Sexo (bloco) 1 
Tratamento 3 
Resíduo 35 
Total 39 
 

Esquema de ANOVA para histomorfometria 
Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 
Sexo (bloco) 1 
Tratamento 3 
Resíduo 235 
Total 239 

 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados de mortalidade embrionária para estudo da via de inoculação de 

glicose em ovos estão apresentados na Tabela 2. Houve diferença (P<0,05) entre as 

duas vias estudadas (diretamente na cavidade alantóide ou através da câmara de ar) 

para mortalidade após inoculação. Esse fato sugere que a morte dos embriões foi 

causada não pela inoculação de glicose e sim pelo local onde foi realizada. É possível 

que, quando se inoculou a glicose através da câmara de ar, a agulha tenha atingido a 

membrana cório-alantóide que, entre outras funções (ROMANOFF, 1960), tem 

importante papel na absorção do oxigênio presente na câmara de ar para o embrião.  

A eclodibilidade dos pintos suplementados com glicose através da câmara de 

ar foi menor (P<0,05) em relação aos ovos sem suplementação (íntegros) ou 

suplementados com o mesmo nível de glicose na cavidade alantóide. A maior 



                                                                                                                                               

 

44 

mortalidade após a inoculação da glicose para o tratamento da inoculação através da 

câmara de ar prejudicou a eclodibilidade. Os resultados sugerem que a via de 

inoculação diretamente na cavidade alantóide, com auxílio de um ovoscópio, não 

interferiu na mortalidade dos embriões e eclobilidade.  

 

TABELA 2. Frequência da mortalidade embrionária (ME) em número de ovos e 
eclodibilidade (ECLO) em porcentagem, em ovos embrionados inoculados 
com glicose em diferentes locais na fase de incubação. 

 Mortalidade embrionária*  
Local de inoculação antes da 

inoculação 
(n=120) 

após 
inoculação 

(n=120) 

Total ECLO**

(%) 

Íntegros 6 3 9 91,3 a 
Diretamente na cavidade alantoide 7 11 18 84,0 a 
Através da câmara de ar 2 97 99   8,7 b 
Total 15 111 126 
CV (%)    15,55 
P    0,0001 

*Qui-Quadrado (P<0,05) tabelado=5,99  ME calculado=37,8. 
** Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 

Com relação ao estudo dos diferentes carboidratos inoculados em ovos, 

pode-se observar pela Tabela 3 que glicose, maltose ou sacarose suplementadas 

individualmente, não proporcionou melhora na eclodibilidade (P>0,05) quando 

comparado com o grupo controle (ovos íntegros). Do mesmo modo, não houve 

diferenças entre os carboidratos estudados para essa variável.   

 Estudo realizado por LEITÃO et al. (2007) mostra que ovos embrionados 

inoculados com glicose diluída em água em altas concentrações (926 e 2.777 mOsm/L) 

apresentaram maior mortalidade embrionária após a inoculação, resultando em  baixa 

eclosão. Do mesmo modo PEDROSO et al. (2006) observaram maior mortalidade 

embrionária em ovos inoculados com os níveis de 0,1, 0,2 e 0,3 g de glicose em 1 mL 

de solução salina. No entanto, no presente experimento, a concentração da glicose não 

prejudicou o embrião, pois era de 708 mOsm/L e estava de acordo com os valores 

preconizados por UNI & FERKET (2003), ou seja, entre 50 e 800 mOsm/L, evitando 

assim o desequilíbrio osmótico dentro do ovo. 
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TABELA 3. Frequência da mortalidade embrionária (ME) em número de ovos e 
eclodibilidade (ECLO) em porcentagem, em ovos embrionados inoculados 
com carboidratos na fase de incubação. 

 Mortalidade embrionária*  
Tratamentos antes da 

inoculação 
(n=120) 

após 
 inoculação 

(n=120) 

Total ECLO 
(%) 

Ovos íntegros  6 3 9 91,3 
Maltose 136 g/L  6 13 19 83,0
Sacarose 136 g/L 5 5 10 91,1 
Glicose 72 g/L  7 11 18 84,0 
Total 24 32 56 
CV (%)    5,72 
P    0,0662 
* Qui-Quadrado (P<0,05) tabelado=7,82  ME calculado=3,39.   

 

A suplementação com maltose, sacarose ou glicose em ovo interferiu 

(P<0,05) no período requerido para ruptura da membrana interna, da casca e de 

eclosão dos pintos (Tabela 4). Os resultados indicam uma tendência das 

suplementações com maltose e glicose provocarem um retardamento dos momentos da 

ruptura da membrana interna e da casca e do momento da eclosão. Os resultados 

deste trabalho foram diferentes dos encontrados por PEDROSO et al. (2005), que 

incubaram ovos de matrizes de 27 semanas de idade, e observaram períodos de 468, 

482 e 502 horas, respectivamente para bicagem interna, da casca e eclosão.  

 

TABELA 4. Período requerido para bicagem de membrana interna, bicagem da casca e 
eclosão, em horas de incubação, de ovos embrionados inoculados com 
maltose, sacarose ou glicose. 

 Tempo (horas) 
Tratamentos Bicagem 

membrana interna 
Bicagem 
 da casca 

Eclosão  

Ovos íntegros 468,0   c 476,3   c 500,4 b 
Maltose 136 g/L 473,6 ab 485,0 ab 508,2 a 
Sacarose 136 g/L 471,9 bc 480,8   b 503,8 b 
Glicose 72 g/L  478,2 a 486,1 a 509,4 a 
CV (%) 2,35 2,23 2,15 
P 0,0001 0,0001 0,0001 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
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A suplementação de carboidratos em ovo influenciou (P<0,05) a relação do 

peso pinto/peso ovo e o peso do neonato (Tabela 5). Pintos oriundos de ovos 

suplementados com glicose, maltose ou sacarose apresentaram maior peso ao 

nascimento (P<0,05). Esses resultados concordam com os encontrados por UNI & 

FERKET (2003), ao estudarem a combinação de três carboidrados, maltose com 

sacarose e dextrina, para peso ao nascimento, e com UNI et al. (2005) que 

suplementaram ovos com uma solução contendo maltose, sacarose, dextrina e β-

hidroxi-β-metilbutirato e encontraram maiores pesos ao nascer dos pintos oriundos de 

ovos suplementados. 

 

TABELA 5. Relação entre peso do pinto e peso do ovo (PP/PO), em porcentagem, e 
peso ao nascer (PN), em ovos embrionados suplementados com 
carboidratos. 

Tratamentos PP/PO 
(%) 

PN 
(g) 

Ovos íntegros  72,6 b 41,1 b 
Maltose 136 g/L 73,9 a 41,8 a 
Sacarose 136 g/L 74,5 a 42,1 a 
Glicose 72 g/L 74,3 a 41,9 a 
CV (%) 0,70 0,970 
P < 0,0001 0,004 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 

A partir dos resultados obtidos pode-se inferir que pintos utilizaram os 

carboidratos suplementados como fonte extra de energia para eclosão ou 

desenvolvimento, possibilitando a redução da utilização de reservas de energia. A 

gliconeogênese resulta na redução das reservas de proteína nos músculos e, portanto, 

menor desenvolvimento dos pintos na fase pós-eclosão (VIEIRA & MORAN JR, 1999). 

Pesquisas mostraram que a suplementação via ovo com maltose, sacarose e outros 

carboidratos, proporcionou redução do uso das reservas de glicogênio do fígado e da 

proteína do músculo dos embriões (TAKO et al., 2004; UNI et al., 2005). 

Os tratamentos com suplementação de maltose, sacarose ou glicose, 

resultaram maiores relações peso do pinto/peso do ovo (P<0,05) em comparação aos 

ovos íntegros(Tabela 5). Esse resultado sugere que a suplementação de carboidratos 

em ovo proporcionou maior ganho de peso do embrião em relação ao peso do ovo. 

PEDROSO et al. (2006) verificaram que a relação peso do pinto/peso do ovo em 
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matrizes jovens foi de aproximadamente 74%. Então, a suplementação em ovos 

embrionados pode proporcionar maior peso ao nascer aos pintos originados de ovos 

leves, e conforme CUNHA (2003), pintos com maior peso ao nascer atingem maior 

peso ao abate.  

Os resultados de desempenho dos pintos estão apresentados nas Tabelas 6, 

7, 8, 9 e 10 para as idades de quatro, sete, dez, 14 e 21 dias de idade, 

respectivamente. Houve diferença entre blocos (sexo) apenas para o desempenho de 

pintos de corte com 21 dias de idade, sendo que os machos atingiram maior peso final 

e ganho de peso em relação às fêmeas.  

 
TABELA 6. Desempenho de pintos de corte, aos quatro dias de idade, oriundos de ovos 

suplementados ou não com carboidratos. 
 
Tratamentos 

Peso 
iniciaI 

(g) 

Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 

(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 

(g/g) 

Mort * 
(%) 

Ovos íntegros 37,8 70,6 a 32,8 a 30,1 a 0,919 0,0 
Maltose 136 g/L 38,4 68,5 ab 29,3 ab 29,4 ab 1,048 1,7 
Sacarose 136 g/L 38,2 67,2  b 28,9 ab 27,7 ab 0,956 0,0 
Glicose 72 g/L 38,4 65,8  b 26,3  b 26,1  b 1,007 2,4 
CV (%) 1,92 3,99 8,24 6,03 9,54 24,72 
P 0,192 0,003 0,004 0,013 0,303 0,358 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
* P e CV(%) da Mortalidade transformada para a análise estatística. 

 

Houve efeito (P>0,05) da suplementação dos carboidratos em ovo sobre peso 

inicial, conversão alimentar e mortalidade dos pintos, aos quatro dias de idade. O efeito 

da suplementação dos carboidratos sobre o peso ao nascer (Tabela 5) não se estendeu 

ao peso inical (peso do alojamento) O ganho observado no peso ao nascer de pintos 

oriundos de ovos suplementados com carboidratos desapareceu após 12 horas do 

nascimento, período de jejum do nascimento até o alojamento. Pode-se observar que a 

perda de peso durante esse período de jejum foi de 4%, em média, no qual não houve 

diferença entre os tratamentos. BAIÃO & CANÇADO (1998) afirmaram que os pintos 

perdem até 10% do peso entre nascimento e alojamento. 

O peso final, ganho de peso e consumo de ração aos quatro dias de idade 

(Tabela 6) foram diferentes entre os tratamentos (P<0,05). Pintos oriundos de ovos 

suplementados com glicose e com sacarose atingiram menores pesos finais em relação 
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àqueles oriundos de ovos íntegros. Pintos oriundos de ovos suplementados com glicose 

apresentaram piores resultados para ganho de peso e consumo de ração em relação 

àqueles oriundos de ovos íntegros (P<0,05). Não houve diferença entre os tratamentos 

com suplementação em ovo para todas as variáveis estudadas (P>0,05). A 

suplementação de maltose proporcionou resultados semelhantes àqueles obtidos com 

pintos oriundos de ovos íntegros. 

 
TABELA 7. Desempenho de pintos de corte, aos sete dias de idade, oriundos de ovos 

suplementados ou não com carboidratos. 
Suplementação em 
ovos 

Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 
(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 

(g/g) 

Mortalidade*
(%) 

Ovos íntegros 126,4 a 88,6 a 96,7 a 1,091 0,0   b 
Maltose 136 g/L 124,1 ab 84,9 ab 95,1 a 1,115 1,7 ab 
Sacarose 136 g/L 121,9 ab 83,7 ab 91,6 ab 1,093 0,0   b 
Glicose 72 g/L 120,2  b 79,1  b 88,1  b 1,104 6,1 a 
CV (%) 3,95 6,48 5,76 2,84 26,38 
P 0,042 0,005 0,005 0,293 0,006 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
* P e CV(%) da Mortalidade transformada para análise estatística. 

 

Os resultados estatísticos obtidos para os períodos de sete e dez dias de 

idade (Tabelas 7 e 8) foram semelhantes para todas as variáveis estudadas, com 

exceção do consumo de ração. O tratamento com suplementação de glicose 

apresentou dados inferiores em relação aos do tratamento com ovos íntegros para peso 

final, ganho de peso e consumo de ração, não havendo diferenças (P>0,05) entre os 

tratamentos com suplementação.  O consumo de ração diferiu (P<0,05) entre os 

tratamentos com glicose e maltose aos sete dias de idade, onde o menor consumo foi 

observado em pintos do tratamento com glicose. 

 Pintos oriundos do tratamento com suplementação de glicose apresentaram 

peso inicial semelhante aos outros tratamentos. No entanto, o tratamento com a 

inoculação da glicose apresentou uma redução no consumo de ração, provocando 

menor ganho de peso e peso final dos pintos, nos períodos estudados em relação ao 

tratamento de ovos íntegros. É possível, também, que a glicose tenha provocado algum 

efeito negativo nos embriões e isso tenha estendido aos primeiros dias de vida dos 
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pintos levando à mortalidade, como pode-se observar uma maior mortalidade, 

principalmente, na primeira semana de vida. 

 
TABELA 8. Desempenho de pintos de corte, aos dez dias de idade, oriundos de ovos 

suplementados ou não com carboidratos. 
Tratamentos Peso 

Final 
(g) 

Ganho 
Peso 

(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
Alimentar 

(g/g) 

Mortalidade* 
(%) 

Ovos íntegros 211,4 a 173,7 a 205,6 a 1,184 0,0  b 
Maltose 136 g/L 205,8 ab 166,6 ab 201,5 ab 1,207 1,7 ab 
Sacarose 136 g/L 203,6 ab 165,3 ab 196,9 ab 1,191 0,0  b 
Glicose 72 g/L 200,8  b 159,7  b 191,3  b 1,200 6,1 a 
CV (%) 3,39 4,58 4,38 2,38 26,38 
P 0,012 0,003 0,005 0,294 0,006 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
* P e CV(%) da Mortalidade transformada para análise estatística. 
 

As aves oriundas de ovos suplementados com maltose atingiram maior peso 

aos 14 e 21 dias de idade (Tabelas 9 e 10, respectivamente) em relação àquelas 

oriundas de ovos inoculados com sacarose, enquanto aves não suplementadas foram 

semelhantes aos tratamentos com maltose e glicose (P>0,05). Pintos oriundos de ovos 

íntegros consumiram mais ração (P<0,05) que pintos oriundos de ovos suplementados 

com glicose, com 14 dias de idade, no entanto, não houve diferença entre todos os 

tratamentos aos 21 dias de idade. 

 

TABELA 9. Desempenho de pintos de corte, aos 14 dias de idade, oriundos de ovos 
suplementados ou não com carboidratos.  

Tratamentos Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 
(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
Alimentar 

(g/g) 

Mortalidade*
(%) 

Ovos íntegros 356,1 ab 313,1 401,7 a 1,304 0,0  b 
Maltose 136 g/L 370,7 a 323,8 398,5 ab 1,282 1,7 ab 
Sacarose 136 g/L 350,7  b 307,0 390,7 ab 1,305 0,0  b 
Glicose 72 g/L 353,8 ab 306,2 381,5  b 1,293 6,1 a 
CV (%) 3,96 4,74 3,78 2,47 35,44 
P 0,016 0,044 0,021 0,256 0,032 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
* P e CV(%) da Mortalidade transformada para análise estatística. 
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TABELA 10. Desempenho de pintos de corte, aos 21 dias de idade, oriundos de ovos 
suplementados ou não com carboidratos. 

Tratamentos Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 

(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
Alimentar 

(g/g) 

Mortalidade*
(%) 

Ovos íntegros 724,8 ab 681,8 ab 942,1 1,419 0,0 b 
Maltose 136 g/L 753,6 a 704,7 a 946,0 1,413 3,3 ab 
Sacarose 136 g/L 711,6  b 667,9  b 929,7 1,435 0,0 b 
Glicose 72 g/L 723,9   b 675,6 ab 908,8 1,409 7,1 a 
CV (%) 3,32 3,69 4,47 2,53 35,03 
P 0,004 0,015 0,206 0,392 0,031 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
* P e CV(%) da Mortalidade transformada para análise estatística. 
 

Pintos oriundos de ovos suplementados com maltose obtiveram maior peso 

final (P<0,05) que pintos oriundos de ovos suplementados com sacarose e com glicose. 

No entanto, o ganho de peso foi maior apenas em relação àqueles oriundos da 

suplementação com sacarose. Pode-se observar que pintos do tratamento com glicose 

recuperaram o peso, aos 21 dias de idade (Tabela 10). 

Os resultados de desempenho aqui encontrados não concordam com outros 

trabalhos. UNI & FERKET (2003), utilizando solução contendo maltose, sacarose e 

dextrina, encontraram maiores pesos aos quatro, sete, dez e 25 dias de idade para 

pintos oriundos de ovos suplementados em relação aos pintos de ovos íntegros. TAKO 

et al. (2004), suplementando um complexo contendo maltose, sacarose e dextrina em 

ovo, constataram que pintos oriundos de ovos suplementados atingiram pesos 

superiores àqueles do tratamento controle nas idades de três, sete e dez dias. No 

entanto, esses trabalhos utilizaram ovos com peso superior ao peso dos ovos utilizado 

neste estudo. É possível que pintos de ovos mais pesados respondam melhor à 

suplementação em ovos do que pintos leves. O trato gastrintestinal de pintos oriundos 

de matrizes jovens (MAIORKA et al., 2003) parece estar menos desenvolvido à 

eclosão, contribuindo para um desempenho inferior na pós-eclosão e adaptação mais 

lenta à alimentação exógena. 

Outro fator relevante que pode ter influenciado nos resultados deste trabalho, 

foi o estudo dos carboidratos não combinados. Tanto UNI & FERKET (2003) quanto 

TAKO et al. (2004) utilizaram mistura de carboidratos, explorando, assim, um efeito 

sinérgico.  Por outro lado, TAKO et al. (2004) ressaltaram que melhores resultados são 
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obtidos quando são utilizados dissacarídeos na suplementação em ovo, que estimula a 

síntese de enzimas. No entanto, no presente estudo, a suplementação com sacarose e 

maltose não trouxe benefícios na fase de incubação nem mesmo pós-eclosão. 

Não houve efeito (P>0,05) da suplementação dos carboidratos sobre o 

aumento ou redução dos órgãos dos pintos com um e dez dias de idade (Tabela 11). 

MAIORKA et al. (2000) encontraram valores semelhantes para peso relativo do 

intestino delgado e fígado em pintos de um dia oriundos de matrizes com 30 semanas. 

 

TABELA 11. Comprimento (cm) do intestino delgado (CID) e peso do intestino delgado 
(ID), intestino grosso (IG), pâncreas (PAN), fígado (FÍG) e resíduo vitelino 
(RV) em relação ao peso corporal (%) de pintos de corte com um e dez 
dias de idade, oriundos de ovos suplementados ou não com carboidratos. 

Um dia de idade 
Tratamentos CID 

(cm) 
ID 

(%) 
IG 
(%) 

PAN 
(%) 

FIG 
(%) 

RV 
(%) 

Ovos íntegros 38,7 3,03 1,10 0,18 2,74 6,93 
Maltose 136 g/L 37,4 3,03 1,09 0,15 2,71 10,56 
Sacarose 136 g/L 37,8 2,58 1,00 0,13 2,59 7,98 
Glicose 72 g/L 38,8 2,71 1,15 0,15 2,60 10,86 
CV (%) 11,88 26,47 32,06 39,14 13,11 35,20 
P 0,876 0,440 0,801 0,212 0,677 0,390 

Dez dias de idade 
Ovos íntegros  100,4 7,59 1,07 0,53 4,09 0,00* 
Maltose 136 g/L  93,4 7,45 1,22 0,53 4,32 0,07 
Sacarose 136 g/L  100,9 7,75 1,16 0,58 4,46 0,89 
Glicose 72 g/L  95,4 7,78 1,14 0,57 4,43 0,04 
CV (%)  7,45 13,83 20,13 17,51 11,53 1,44 
P  0,067 0,885 0,510 0,475 0,329 0,253 
* Dados transformados em arc sen para análise estatística. 

 

Não houve efeito da suplementação em ovo para porcentagem do resíduo 

vitelino do neonato (P>0,05), mostrando que a absorção dos nutrientes do resíduo 

vitelino foram semelhantes entre pintos suplementados ou não com carboidratos. De 

acordo com NOY & SKLAN (1998), a mobilização de lipídios do resíduo vitelino para o 

intestino via divertículo de Meckel varia em função dos nutrientes contidos no ovo, e 

não em função da necessidade do embrião naquele momento. Por outro lado, 

GONZALES et al. (2000) mostraram que pintos alimentados precocemente após a 
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eclosão apresentaram menor percentagem de resíduo vitelino, ou seja, maior 

aproveitamento do resíduo vitelino que em aves submetidas a jejum alimentar. De 

acordo com MORAN JR (1985), a alimentação exógena precoce em aves estimula o 

crescimento intestinal pela formação de novos enterócitos, propiciando maior 

capacidade de digerir e absorver os nutrientes dessa alimentação. 

O comprimento e a porcentagem de intestino delgado dos pintos oriundos de 

ovos íntegros não diferiram dos suplementados precocemente com carboidratos. De 

acordo com UNI & FERKET (2004), o peso do intestino delgado, em relação ao peso do 

embrião, aumenta de 1% aos 17 dias de incubação para 3,5% na eclosão e, neste 

momento, há um maior desenvolvimento dos vilos intestinais em comprimento e forma. 

MAIORKA (2002) relatou que logo ao nascimento a maior parte da energia e da 

proteína é direcionada para o desenvolvimento do intestino e que esse crescimento 

preferencial ocorre tanto na ausência quanto na presença de alimento. No entanto, 

MACARI et al. (1994) e MAIORKA (2002) relataram que as propriedades químicas dos 

nutrientes presentes no lúmen intestinal atuam como agentes tróficos, que estimulam o 

processo mitótico e estão relacionados com as alterações morfofisiológicas do TGI de 

aves.   

OLIVEIRA (2004) inoculou ácidos orgânicos ou prebióticos em ovos 

embrionados com o objetivo de estimular o amadurecimento do TGI de pintos de corte, 

e também não encontrou efeito dessas substâncias na biometria dos órgãos do trato 

digestório. 

Em relação à morfometria do intestino delgado dos pintos com um dia de 

idade, pode-se observar que houve diferença (P<0,05) entre os tratamentos para 

profundidade de cripta do duodeno e jejuno, e para altura dos vilos do íleo (Tabela 12).  

A profundidade de cripta do duodeno dos pintos oriundos de ovos íntegros foi igual 

(P>0,05) àquela dos pintos de ovos suplementados com maltose e superior (P<0,05) às 

demais. No entanto, a profundidade de cripta do jejuno dos pintos de ovos íntegros foi 

superior (P<0,05) apenas em relação àquela dos pintos de ovos suplementados com 

sacarose. 

Não houve efeito da suplementação em ovo sobre altura do vilo no duodeno 

e jejuno, com exceção dos pintos oriundos de ovos suplementados com glicose que 
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apresentaram maior altura dos vilos do íleo (P<0,05) em relação aos pintos oriundos de 

ovos suplementados com maltose e de ovos íntegros. 

 

TABELA 12. Altura dos vilos (µm) e profundidade de cripta (µm) no duodeno, jejuno e 
íleo de pintos de corte com um dia de idade, oriundos de ovos 
suplementados ou não com carboidratos. 

Tratamentos Vilo duodeno Cripta 
duodeno

Vilo 
jejuno 

Cripta 
jejuno 

Vilo 
íleo 

Cripta 
íleo 

Ovos íntegros 277,9 63,2 a 173,0 50,2 a 131,9 b 47,9 
Maltose 136 g/L 261,3 53,2 ab 173,6 46,1 ab 132,8 b 43,5 
Sacarose 136 g/L 280,0 42,7 b 176,0 39,2 b 165,5 ab 41,6 
Glicose 72 g/L 332,8 48,3 b 209,9 43,8 ab 192,4 a 41,5 
CV (%) 20,32 15,17 24,05 14,74 22,98 10,72 
P 0,112 0,0001 0,355 0,025 0,017 0,064 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 

Os dados encontrados neste trabalho não corroboram com os resultados de 

TAKO et al. (2004) que suplementaram solução contendo maltose, sacarose e dextrina 

em ovos e observaram que a suplementação dos carboidratos em ovo proporcionou 

maior altura dos vilos em todo intestino delgado dos pintos, e concluíram que a 

suplementação em ovo estimulou o desenvolvimento intestinal de neonatos. 

Pintos oriundos de ovos íntegros apresentaram maior profundidade de cripta 

do duodeno em relação aos pintos de ovos suplementados com sacarose e glicose, e 

semelhante àqueles de pintos suplementados com maltose (Tabela 12). MAIORKA 

(2002) suplementou pintos com glutamina na ração e aos sete dias eles apresentaram 

menor profundidade de cripta no duodeno em relação aos pintos controle. 

Aos dez dias de idade, houve diferença significativa apenas para 

profundidade de cripta do jejuno (Tabela 13). Pintos oriundos de ovos suplementados 

com maltose apresentaram maior profundidade de cripta em relação aos pintos do 

grupo controle, apesar de que com um dia esses resultados tenham sido semelhantes.  

As diferenças observadas entre os tratamentos para profundidade de cripta 

do duodeno e jejuno e para altura dos vilos do íleo nos pintos com um dia não repetiram 

nos pintos com dez dias de idade, podendo sugerir que a suplementação de 

carboidratos em ovo não proporcionou o desenvolvimento desses vilos e criptas. Essa 

constatação contradiz TAKO et al. (2004) que verificaram maior comprimento de vilos 

em pintos neonatos e com três dias quando inocularam uma solução contendo maltose, 
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sacarose e dextrina em ovo. Os resultados desses autores podem estar relacionados 

ao fato de que a alimentação precoce dos pintos leva à aceleração do desenvolvimento 

morfológico do intestino delgado (NOY & SKLAN, 1998; GEYRA et al., 2001a), e que a 

disponibilização de uma mistura de dissacarídeos com poli ou oligossacarídeos 

facilmente digestíveis para o tecido intestinal do embrião, eleva a atividade de enzimas 

na borda em escova, especialmente da maltase (UNI et al., 2005). 

No presente trabalho, suplementou-se maltose, sacarose e glicose 

separadamente, enquanto TAKO et al. (2004) utilizaram solução contendo maltose, 

sacarose e dextrina. Parece que a suplementação com apenas um carboidrato não 

provoca estímulo ao desenvolvimento de vilos e criptas, pois, de acordo com 

TARACHAI & YAMAUCHI (2000), o estímulo primário para o desenvolvimento do 

intestino são as características químicas dos nutrientes. 

 
TABELA 13. Altura dos vilos (µm) e profundidade de cripta (µm) no duodeno, jejuno e 

íleo de pintos de corte com dez dias de idade, oriundos de ovos 
suplementados ou não com carboidratos. 

Tratamentos Vilo 
duodeno 

Cripta 
duodeno 

Vilo 
jejuno 

Cripta 
jejuno 

Vilo 
íleo 

Cripta 
íleo 

Ovos íntegros 1.281,1 223,5 778,8 151,3 b 675,1 155,7 
Maltose 136 g/L 1.206,2 220,8 830,8 188,7 a 648,7 155,8 
Sacarose 136 g/L 1.190,4 248,1 708,8 178,3 ab 561,0 164,6 
Glicose 72 g/L 1.097,5 211,6 734,8 167,5 ab 556,8 163,0 
CV (%) 17,10 21,19 13,84 14,27 16,16 17,18 
P 0,362 0,405 0,098 0,049 0,074 0,853 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 

É possível que devido à suplementação de carboidratos em ovo não ter 

estimulado o desenvolvimento intestinal dos pintos, a absorção desses nutrientes pode 

não ter sido eficiente, impossibilitando melhor desempenho dos pintos de ovos 

suplementados. UNI & FERKET (2004) afirmaram que quanto antes os pintos 

alcançarem sua capacidade funcional, mais cedo poderão utilizar os nutrientes e 

crescer eficientemente. 

Nos trabalhos de UNI & FERKET (2003), TAKO et al. (2004) e UNI et al. 

(2005), em que foram encontrados resultados positivos para suplementação de 

nutrientes em ovo, foram utilizados ovos de maior peso, consequentemente pintos 

maiores. MAIORKA (2002) afirma que pintos de matrizes com 30 semanas possuem 
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desenvolvimento intestinal inferior, podendo resultar em menor absorção dos nutrientes 

e menor eficiência após a eclosão. 

 

4 CONCLUSÕES 
 

Nas condições deste experimento, a inoculação de carboidrato, com a técnica 

na qual se atravessa a câmara de ar, provoca a mortalidade em embriões.  

A suplementação de carboidratos em ovo não estimula a maturidade 

intestinal de pintos de corte de baixo peso e não influencia o desempenho dos mesmos. 

 



                                                                                                                                               

 

56 

REFERÊNCIAS  

1. BAIÃO, N. C.; CANÇADO, S. V. Efeito do intervalo entre o nascimento e o 
alojamento de pintos sobre o desempenho dos frangos. Arquivo Brasileiro de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 50, p. 191-194, 1998. 

2. BOLELI, I. C.; MAIORKA, A.; MACARI, M. Estrutura funcional do trato digestório. In: 
MACARI, M.; FURLAN, R. L.; GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada a 
frangos de corte. Jaboticabal: FUNESP/UNESP, 2002. p. 75-98. 

3. BRAKE, J. T. Pontos importantes de manejo no incubatório para uma boa eclosão. 
In: CONFERÊNCIA APINCO’95 DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS, 1995, 
Curitiba. Anais… Curitiba: FACTA, 1995. p. 33-50. 

4. CHRISTENSEN, V. L.; DONALDSON, W. E.; NESTOR, K. E. Effect of maternal 
dietary triiodothyronine on embryonic physiology of turkeys. Poultry Science, v. 72, 
p. 2316-2327, 1993. 

5. CUNHA, W. C. P. Avaliação do peso inicial do pinto de corte e níveis de 
metionina na ração pré-inicial na digestibilidade, desempenho, rendimento de 
carcaça e viabilidade econômica. Goiânia: Universidade Federal de Goiás. 79f. 
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, 2003. 

6. GEYRA, A.; UNI, Z.; SKLAN, D. Enterocyte dynamics and mucosal development in 
the posthatch chick. Poultry Science, v. 80, p. 776-782, 2001a. 

7. GEYRA, A.; UNI, Z.; SKLAN, D. The effect of fasting at different ages on growth and 
tissue dynamics in the small intestine of the young chick. British Poultry Science, v. 
86, p. 53-61, 2001b. 

8. GONZALES, E.; LEANDRO, N. S. M.; VAROLI JR, J. C.; TAKITA, T. S.; LODDI, M. 
M. O tempo de jejum do neonato e a restrição alimentar quantitativa influenciando a 
produtividade de frangos de corte na idade de abate. Revista Brasileira de Ciência 
Avícola, Suplemento 2, Campinas: FACTA, 2000. Disponível em: 
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
635X2000000100006&lng=en&nrm=iso. Acesso em 25 jun. 2004. 

9. GONZALES, E.; OLIVEIRA, A. S. C.; LEANDRO, N. S. M.; ANDRADE, M. A.; 
STRINGHINI, J. H.; CRUZ, C. P. Inoculação de ovos embrionados de frangos de 
corte. In: Congresso Latino Americano de Avicultura, Santa Cruz de La Sierra, 
Bolívia, 2003. Anais... (CD-ROM) 

10. IPEK, A.; SAHAN, U.; YILMAZ, B. The effect of in ovo ascorbic acid and glucose 
injection in broiler breeder eggs on hatchability and chick weight. Archiv für 
Gerflügelkunde, v. 68, n. 3, p 132-135, 2004. 

11. LEITÃO, R. A.; LEANDRO, N. S. M.; PEDROSO, A. A.; STRINGHINI, J. H.; 
OLIVEIRA NETO, G. R.; CAFÉ, M. B. Efeito da suplementação de glicose in ovo 
sobre o desempenho inicial de pintos de corte. In: CONFERENCIA APINCO DE 



                                                                                                                                               

 

57 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS, 2005, Santos. Anais... Santos: FACTA, 
2005a. p. 69  

12. LEITÃO, R. A.; LEANDRO, N. S. M.; STRINGHINI, J. H.; PEDROSO, A. A.; CAFÉ, 
M. B.; LIMA, F. G. de; BARBOSA, C. E. Desempenho de pintos de corte 
suplementados com glicose in ovo. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 2005, Goiânia. Anais... Goiânia: UFG, 2005b. [CD-
ROOM] 

13. LEITÃO, R. A.; LEANDRO, N. S. M.; STRINGHINI, J. H.; CAFÉ, M. B.; PEDROSO, 
A. A.; CHAVES, L. S. Inoculação de glicose em ovos embrionados de frango de 
corte: parâmetros de incubação e desempenho inicial. Ciência Animal Brasileira, 
2007. (No prelo) 

14. MACARI, M.; FURLAN, R. L.; GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada a 
frangos de corte. 1.ed, Jaboticabal: FUNEP/UNESP, 1994. 296 p.  

15. MAIORKA, A.; SANTIN, E.; FISCHER da SILVA, A. V.; BRUNO, L. D. G.; BOLELI, I. 
C.; MACARI, M. Desenvolvimento do trato gastrointestinal de embriões oriundos de 
matrizes pesadas de 30 e 60 semanas de idade. Revista Brasileira de Ciência 
Avícola, v. 2, p. 141-148, 2000. 

16. MAIORKA, A. Efeitos da idade a matriz, do jejum, da energia da ração e da 
glutamina sobre o desenvolvimento da mucosa intestinal e atividade 
enzimática do pâncreas de pintos de corte. Jaboticabal: Universidade Estadual 
Paulista, 2002. 103f. Tese (Doutorado em Zootecnia) - Universidade Estadual 
Paulista, 2002. 

17. MAIORKA, A.; LUQUETTI, B. C.; ALMEIDA; J. G.; MACARI, M. Idade da matriz e 
qualidade do pintainho. In: MACARI, M.; GONZALES, E. Manejo da incubação. 2. 
ed. Jaboticabal: FACTA, 2003. Cap. 4, p. 361-377. 

18. MORAN JR, E. T. Digestion and absorption of carbohydrates in fowl and events 
through perinatal development. Journal of Nutrition, v. 115, p. 665-671, 1985. 

19. NOY, Y.; SKLAN, D. Yolk utilization in the newly hatched poult. British Poultry 
Science, v. 39, p. 446-451, 1998. 

20. OHTA, Y.; KIDD, M. P.; ISHIBASHI, T. Embryo growth and aminoacid concentration 
profiles of broiler breeder eggs, embryos and chicks after in ovo administration of 
amino acids.  Poultry Science, v.80, p.1430-1436, 2001. 

21. OHTA, Y.; TSUSHIMA, N.; KOIDE, K.; KIDD, M. T.; ISHIBASHI, T. Effect of amino 
acid injection in broiler breeder eggs on embryonic growth and hatchability of chicks. 
Poultry Science, v. 78, p. 1493-1498, 1999. 

22. OLIVEIRA, A. S. C. Suplementação in ovo de acidificante orgânico, prebiótico e 
probiótico para frango de corte. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2004. 



                                                                                                                                               

 

58 

63f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Universidade Federal de Goiás, 
2004. 

23. PEEBLES, E. D.; BRAKE, J. T. Eggshell quality and hatchability in broiler breeder 
ages. Poultry Science, v. 66, p. 596-604, 1987. 

24. PEDROSO, A. A.; ANDRADE, M. A.; CAFÉ, M. B.; LEANDRO, N. S. M.; MENTEN, 
J. F. M.; STRINGHINI, J. H. Fertility and hatchability of eggs laid in the pullet-to-
breeder transition period and in the initial production period. Animal Reproduction 
Science, v.90, p. 355-364, 2005. 

25. PEDROSO, A. A.; CHAVES, L. S.; LOPES, K. L. A. M.; CAFÉ, M. B.; LEANDRO, N. 
S. M.; STRINGHINI, J. H. Inoculação de nutrientes em ovos de matrizes pesadas. 
Revista Brasileira de Zootecnia, v. 35, n. 5, p. 218-226, 2006. 

26. ROMANOFF, A. J. The avian embryo. McMillian, New York, 1960. 918 p. 

27. ROSTAGNO, H. S.; SILVA, D. S.; COSTA, P. M. A.; FONSECA, J. B.; SOARES, P. 
R.; PEREIRA, J. A. A.; SILVA, M. A. Tabelas brasileiras para aves e suínos: 
composição de alimentos e exigências nutricionais, 2. ed.,Viçosa: UFV, 2000. 141 p. 

28. SAMPAIO, I. B. M. Estatística aplicada à experimentação animal, 2. ed. Belo 
Horizonte: FEPMVZ, 1998. 221 p. 

29. STATISTICAL ANALYSES SYSTEM - SAS. User´s Guide. Version 6.11. Cary: 
1998. 634p. 

30. TAKO, E.; FERKET, P. R.; UNI, Z. Effects of in ovo feeding of carbohydrates and β-
hidroxy-β-methylbutyrate on the development of chicken intestine. Poultry Science, 
v.83, p.2023-2028, 2004. 

31. TARACHAI, P.; YAMAUCHI, K. Effects of luminal nutrient absorption, intraluminal 
physical stimulation, and intravenous parenteral alimentation on the recovery 
responses of duodenal villus morphology following feed withdrawal in chickens. 
Poultry Science, v. 79, p. 1578-1585, 2000. 

32. UNI, Z.; FERKET, R. P. Enhancement of oviparous species by in ovo feeding. 
US Patent 6.592.878 B2. North Carolina State University, Raleigh, NC; and Yissum 
Research Development Company of Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem. 31 
Jul. 2001, 15 Jul. 2003. 

33. UNI, Z.; FERKET, R. P. Methods for early nutrition and their potential. World’s 
Poultry Science Journal, v. 60, p. 101-111, 2004. 

34. UNI, Z.; FERKET, R. P.; TAKO, E.; KEDAR, O. In ovo feeding improves energy 
status of late-term chicken embryos. Poultry Science, v. 84, p. 764-770, 2005. 

35. UNI, Z.; GANOT, S.; SKLAND, D. Posthatch development of mucosal function in the 
broiler small intestine. Poultry Science, v. 77, p.75-82, 1998. 



                                                                                                                                               

 

59 

36. VIEIRA, S. L.; MORAN JR, E. T. Effect of egg origin and chick post-hatch nutrition on 
broiler live performance and meat yields. World’s Poultry Science Journal, v. 56, 
p. 125-142, 1999. 

37. YAMAUCHI, K.; KAMISOYAMA, H.; ISHIKI, Y. Effects of fasting and refeeding on 
structures of the intestinal villi and epithelial cells in White Leghorn hens. British 
Poultry Science, v. 37, p. 909-921, 1996. 

38. ZAKARIA, A. H.; MIYAKI, T.; IMAI, K. The effect of aging on ovarian follicular growth 
in laying hens. Poultry Science, v. 62, p. 670-674, 1983. 



                                                                                                                                               

 

60 

CAPÍTULO 4 – INOCULAÇÃO DE MALTOSE E/OU SACAROSE EM OVOS LEVES 
EMBRIONADOS 

RESUMO 
 
 
 
Foram estudados os parâmetros de incubação, desempenho até 14 dias e maturidade 
gastrintestinal de pintos de corte oriundos de ovos leves suplementados com maltose 
e/ou sacarose aos 16 dias de incubação. Os tratamentos compreenderam ovos íntegros 
e ovos suplementados com 0,6 mL de solução de maltose 68 g/L; com 0,6 mL de 
solução de maltose 136 g/L; com 0,6 mL de solução de maltose 204 g/L; com 0,6 mL de 
solução de maltose 68 g/L + 68 g/L de sacarose, sendo a inoculação realizada no 16º 
dia de incubação. O delineamento utilizado para incubação foi em blocos casualizados 
com cinco tratamentos e 120 repetições, e para desempenho foi em blocos 
casualizados, com quatro tratamentos, seis repetições e dez aves em cada parcela. Os 
dados foram submetidos ao proc glm do SAS e teste de Tukey (P<0,05). A inoculação 
de carboidratos influenciaram nos períodos requeridos para bicagem da membrana 
interna, da casca e para eclosão. As inoculações não interferiram na eclodibilidade, no 
peso do neonato e no desenvolvimento gastrintestinal de pintos leves. As 
suplementações de maltose combinada ou não com sacarose não trouxeram benefícios 
no desempenho de pintos leves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: alimentação in ovo, histomorfometria, maltose in ovo, matrizes jovens, 
pintos leves, trato gastrintestinal 
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CHAPTER 4 – EFFECT OF MALTOSE AND SUCROSE SUPPLEMENTATION IN 
EMBRYONIC LIGHT EGGS 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
Hatchery parameters, performance of chicks on initial period (until 14 days) and 
intestinal maturity of birds from light eggs supplemented with maltose and sucrose were 
studied. The treatments were: eggs without supplementation; eggs with 0.6 mL of 
maltose solution (68 g/L); eggs with 0.6mL of maltose solution (136 g/L) eggs with 0.6 
mL of maltose solution (204 g/L); and eggs with 0.6 mL of maltose solution (68 g/L) and 
sucrose (68 g/mL). The supplementation took place on the 16th day of incubation. The 
experimental design used was randomized blocks with five treatments and 120 
repetitions and for the performance were used randomized blocks with four treatments 
and six replicates and ten birds in each experimental unit. The data were analyzed 
through PROG GLM of SAS software, and Tukey test. The supplementation did not 
affect the eclodibility, chick weight, and intestinal develop of light chicks. Simple or 
combined maltose egg supplementation did not bring benefits to initial performance of 
the birds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: incubation, in ovo nutrition, intestinal biometry, light chicks, young breeders. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O crescimento e o desenvolvimento do trato gastrintestinal é um aspecto 

importante na vida do frango, pois apesar do sistema estar anatomicamente completo 

no final do desenvolvimento embrionário, ocorrem alterações pós-eclosão com aumento 

em peso e tamanho proporcionalmente maior que outros tecidos, pois sofrem influência 

dos nutrientes presentes no lúmen intestinal (MAIORKA et al., 2000). 

A suplementação de nutrientes em ovo poderia estimular o desenvolvimento 

precoce, particularmente, da estrutura da mucosa do intestino delgado já que, de 

acordo com TARACHAI & YAMAUCHI (2000), a mucosa intestinal não responde 

somente ao estímulo físico, mas primeiramente às características químicas dos 

nutrientes. Alguns poucos trabalhos têm demonstrado sucesso com esse tipo de 

suplementação (OHTA et al., 1999; OHTA et al., 2001; UNI & FERKET, 2003), apesar 

de ser notado aumento no interesse dos pesquisadores em relação a esse assunto 

recentemente. 

A alimentação em ovo poderia beneficiar os pintos recém-eclodidos no 

período entre nascimento e alojamento, pois, com maior quantidade de nutriente 

disponível, os pintos sofreriam menor efeito da falta de alimentação exógena. BAIÃO & 

CANÇADO (1998) mostraram que nesse período os pintos sofrem jejum, desidratação 

e conseqüente perda de peso em torno de 5 a 10%. 

Em trabalho realizado por TAKO et al. (2004), a suplementação em ovo de 

solução salina contendo maltose, sacarose e dextrina aumentou a atividade de maltase 

na borda em escova do intestino delgado e maior desenvolvimento das vilosidades, já a 

partir de 48 horas após a suplementação aos 17,5 dias de incubação. O maior 

desenvolvimento das vilosidades intestinais no final da incubação pode aumentar o 

aproveitamento dos nutrientes levando a melhores resultados de eclodibilidade (UNI & 

FERKET, 2003; IPEK et al., 2004) e desempenho (UNI & FERKET, 2003; UNI et al., 

2005) para pintos de corte. 

Alguns trabalhos têm demonstrado que a suplementação de carboidratos em 

ovo aumentou os níveis de insulina no sangue que serviu como estímulo à proliferação 

epitelial do intestino (SMIRNOV et al., 2006). A capacidade do trato digestório dos 

frangos na primeira semana de vida pode ser limitante para consumo de alimento, 
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digestão e absorção de nutrientes para crescimento. Então, substâncias com ação 

trófica sobre a mucosa intestinal, poderão melhorar o desempenho das aves pelo 

aumento da capacidade funcional do órgão (MAIORKA, 2002). 

Este experimento foi realizado com o objetivo de avaliar a suplementação de 

maltose combinada ou não com sacarose em ovos leves embrionados, aos 16 dias de 

incubação, na eclosão, peso do neonato, desenvolvimento gastrintestinal e 

desempenho pré-inicial de pintos de corte. 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 Época e local 

 

O experimento foi conduzido no período de agosto a setembro de 2006 na 

Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, sendo o período 

de incubação e o estudo do desenvolvimento gastrintestinal realizados no 

Departamento de Medicina Veterinária e a fase pré-inicial de criação no Departamento 

de Produção Animal. 

 

2.2 Período de incubação 

 

Durante a incubação, 600 ovos de matrizes com 29 semanas de idade da 

linhagem Cobb-500 foram colocados em seis incubadoras automáticas modelo 

Premium Ecológica, com capacidade para 120 ovos cada e mantidas a temperatura de 

37,5 °C e 60% de umidade relativa por todo o período. 

Após pesagem (peso médio de 55,82 ± desvio padrão de 1,64 g), os ovos 

foram numerados e distribuídos no delineamento em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos e 120 repetições, considerando cada ovo uma parcela e o bloco a 

incubadora. 

Os tratamentos estudados foram: 

1. ovo íntegro (controle); 

2. inoculado com 0,6 mL de solução de maltose 68 g/L (506 mOsm/L); 
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3. inoculado com 0,6 mL de solução de maltose 136 g/L (708 mOsm/L); 

4. inoculado com 0,6 mL de solução de maltose 204 g/L (904 mOsm/L); 

5. inoculado com 0,6 mL de solução de maltose 68 g/L + sacarose 68 g/L 

(708 mOsm/L). 

 

Nos quatro tratamentos envolvendo inoculação, os carboidratos foram 

diluídos em solução NaCl-0,9% (salina). Foram utilizados ovos íntegros como 

tratamento controle, pois, de acordo com LEITÃO et al. (2005a; 2005b), não foram 

constatadas diferenças entre os tratamentos utilizando ovos íntegros, ovos 

suplementados com água ou solução salina. 

A inoculação foi realizada via cavidade alantóide, aos 16 dias de incubação, 

de acordo com técnica descrita por GONZALES et al. (2003), passando os ovos por 

ovoscopia, evitando lesionar o embrião. Os carboidratos foram diluídos em solução de 

NaCl - 0,9% (solução salina) no momento da inoculação. 

Foi realizada ovoscopia a cada três horas, iniciando às 456 horas de 

incubação e o ovo foi acondicionado em saquinho de filó quando era constatada a 

bicagem da membrana interna, possibilitando a pesagem da casca e do pinto após a 

eclosão. Durante a ovoscopia os ovos brancos eram eliminados e serviu também para 

determinar as seguintes variáveis: 

1. Período da bicagem da membrana interna: número de horas necessárias 

à ruptura da membrana interna; 

2. Período da bicagem da casca ou membrana externa: número de horas 

necessárias à ruptura da casca ou membrana externa; 

3. Período da eclosão 1: número de horas necessárias para o momento em 

que o pinto saía do ovo; 

4. Período da eclosão 2: número de horas necessárias para o momento da 

retirada do pinto do nascedouro. Este momento foi considerado quando o pinto estava 

seco. 

 

Após a eclosão foram avaliados os seguintes parâmetros: 

1. Frequência da mortalidade embrionária: número de embriões mortos antes 

e após a suplementação; 
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2. Percentagem de eclosão (eclodibilidade): percentual de pintos eclodidos 

em relação ao número de ovos férteis; 

3. Peso ao nascer: peso do pinto após a eclosão 2, quando o mesmo 

apresentava a penugem seca; 

4. Relação peso do pinto/peso do ovo: peso do pinto ao nascer expresso 

como porcentagem do peso do ovo. 

 

2.2.1 Análise estatística  
 

Para os dados de mortalidade embrionária foi aplicado o teste de qui-

quadrado de acordo com SAMPAIO (1998), sendo cada ovo considerado uma 

repetição. Os dados referentes aos períodos da bicagem da membrana interna, 

membrana externa e da eclosão 1 e 2, eclodibilidade, peso ao nascer e relação peso do 

pinto/peso do ovo foram submetidos à análise de variância com auxílio do sistema de 

análise estatística SAS (1998) e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P< 0,05). 

O esquema de ANOVA correspondente foi: 

 

Esquema de ANOVA para eclodibilidade  
Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL)  
Incubadora (bloco) 5 
Tratamento 4 
Resíduo 20 
Total 29 

 

Esquema de ANOVA para demais variáveis 
Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 
Incubadora (bloco) 5 
Tratamento 4 
Resíduo 590 
Total 599 

 

 

2.3 Período pós-eclosão 
 

Os pintos foram alojados em um galpão de alvenaria dentro de baterias de 

aço galvanizado, com cinco andares, munidos de comedouros e bebedouros tipo calha. 
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A ração utilizada no Experimento (Tabela 1) foi farelada a base de milho e 

farelo de soja para atender os níveis nutricionais da fase pré-inicial (21,9% PB e 2.950 

kcal de EM/kg de ração) de acordo com ROSTAGNO et al. (2000). Essa ração foi 

fornecida durante todo o período, ad libitum, assim como a água. Os pintos e as rações 

foram pesados aos um, quatro, sete, dez e 14 dias de idade. 

 

TABELA 1. Composição percentual e nutricional calculada da ração pré-inicial para 
frangos de corte utilizada no Experimento. 

Ingrediente Ração (kg) 
Milho 57,22 
Farelo de soja  36,78 
Óleo de soja 2,10 
Cal. Calcítico Fino 1,00 
Fosfato Bicálcico 1,76 
Suplemento Vit Min1 0,40 
Sal comum 0,40 
Dl-Met 99 0,21 
L-Lys HCl 0,13 
Total 100,00 
Nutriente Composição calculada  
EM (kcal/kg) 2.947 
Proteína Bruta (%) 21,9 
Metionina dig. (%) 0,506 
Lisina dig. (%) 1,300 
Cálcio (%) 0,960 
Fósforo disponível (%) 0,440 
Sódio (%) 0,219 

¹ Níveis de garantia por kg do produto: Manganês - 15.000 mg, Zinco - 14.000 mg, 
Ferro - 10.000 mg, Cobre - 1.600 mg, Iodo - 150 mg, Selênio - 60 mg, Vit A - 
1.344.000UI, Vit D3 - 320.000 UI, Vit E - 2.800 mg, Vit K3 - 288 mg, Vit B1 - 349,20 mg, 
Vit B2 - 960 mg, Vit B6 - 499,20 mg, Vit B12 - 1.920 mcg, Ácido Fólico - 160 mg, Ácido 
Pantotênico - 2.496 mg, Niacina - 6.720 mg, Biotina - 8000 mcg, Colina - 60.398,88 mg, 
Metionina - 294 mg, Nicarbazina - 22.000 mg, Bacitracina de zinco - 9.000 mg, 
Halquinol - 3.600,52 mg. 

 

Foi empregado o delineamento em blocos casualizados, com cinco 

tratamentos, seis repetições e dez aves por parcela experimental, sendo blocado o 

sexo. Os tratamentos foram representados pelos pintos oriundos das diferentes 

suplementações durante o período de incubação. Para morfometria foram efetuadas 

seis medidas de altura de vilos e profundidade de criptas por lâmina totalizando 36 

repetições, pois cada medida foi considerada uma repetição. 
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2.3.1 Variáveis estudadas 

 

As aves foram pesadas e o controle de ração realizados nos períodos de um 

a quatro, um a sete, um a dez e um a 14 dias de idade para estudar as variáveis de 

desempenho: 

1. Peso de alojamento (inicial): peso médio das aves no momento em que 

estavam sendo alojadas; 

2. Peso final: peso médio das aves no último dia do período estudado; 

3. Ganho de peso: calculado pela diferença entre os pesos médios dos 

pintos obtidos pelas pesagens no primeiro e último dia dentro do período estudado; 

4. Mortalidade: calculada pela proporção entre número de pintos mortos e 

número de pintos alojados e transformada em arc sen; 

5. Consumo de ração: obtido pela diferença entre a ração oferecida no início 

e a sobra ao final de cada fase e período total, sendo contabilizado o número de pintos 

mortos nos intervalos como critério para correção dos valores de consumo; 

6. Conversão alimentar corrigida: valor obtido pela relação entre o ganho de 

peso e o consumo de ração, sendo utilizado como critério para correção o peso dos 

pintos mortos dentro dos diferentes períodos estudados. 

 

No primeiro e décimo dia de vida foram estudadas as seguintes variáveis: 

1. Biometria dos órgãos do trato gastrintestinal (TGI): um pinto por parcela foi 

pesado, sacrificado por deslocamento cervical e retiradas as vísceras do TGI, sendo 

efetuados o peso do pâncreas, peso do fígado (dado pelo peso do fígado com a 

vesícula biliar), peso do resíduo vitelino, peso do intestino grosso (representado pelos 

pesos dos cecos, cólon e reto), e peso e comprimento do intestino delgado (porção 

compreendida entre o piloro e a junção íleo-ceco-cólica). Os valores de peso obtidos 

foram convertidos em porcentagem do peso vivo dos pintos.  
2. Morfometria do intestino delgado: foram retiradas amostras das aves 

sacrificadas para realização de morfometria do intestino delgado, de cada uma das três 

regiões (duodeno: do piloro até a porção distal da alça duodenal; jejuno: da porção 

distal da alça duodenal até o divertículo de Meckel; íleo: do divertículo até junção íleo-
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ceco-cólica) (UNI et al., 1998). Foi colhido, de cada uma das regiões, um fragmento de 

aproximadamente dois centímetros de comprimento, abertos longitudinalmente, 

estirados em pedaço de isopor, preso em grampos e fixado em solução de formalina 

neutra tamponada a 10%. Após 24h da fixação foram transferidos para solução de 

álcool 70%. De cada fragmento foi obtido um corte de 5 mm, acondicionados em 

cassetes e identificados. Em seguida, foram lavados em água de torneira para retirada 

do excesso da solução na qual estavam armazenados e desidratados em álcool etílico 

em série crescente, desde 70% até álcool absoluto. Posteriormente, procedeu-se à 

clarificação com xilol e impregnação em parafina histológica com ponto de fusão 56° C. 

Os fragmentos foram incluídos em blocos da parafina, seccionados três cortes seriados 

de 5 µm em micrótomo rotativo (American-Optical, modelo Spencer-820), utilizando 

navalhas descartáveis, laminados e corados pelo método de Hematoxilina – Eosina 

(HE). As medidas morfométricas foram determinadas utilizando o programa analisador 

de imagens Axion Vision 3.0 (Zeiss®). As imagens das lâminas foram digitalizadas do 

microscópio óptico de campo claro (Carl Zeiss modelo JENAVAL) para computador, por 

meio da câmera de vídeo analógica e a placa de captura e, posteriormente, procedeu-

se a histometria quantificada em micra. As medidas de altura de vilosidade foram 

tomadas a partir da sua região basal, coincidente com a porção superior das criptas, até 

seu ápice, e a profundidade de cripta foi definida como a profundidade da invaginação 

da cripta com os vilos adjacentes, de acordo com UNI et al. (1998). Foram efetuadas 

seis medidas de altura de vilos e profundidade de criptas por lâmina totalizando 60 

repetições. 

 

2.3.2 Análise estatística 
 

Os dados de desempenho, biometria e morfometria obtidos foram submetidos 

à análise de variância utilizando o programa computacional SAS (1998) e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (P< 0,05), sendo os dados de mortalidade 

transformados em Arc seno ((%M / 100) + 0,05)0,5. Como em algumas situações, os 

valores se aproximaram muito a zero, os dados de porcentagem de resíduo vitelino aos 

dez dias de idade também foram transformados em Arc seno ((%M / 100) + 0,05)0,5. 
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Esquema de ANOVA para desempenho e biometria. 
Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 
Sexo (bloco) 1 
Tratamento 4 
Resíduo 24 
Total 29 

 
 

Esquema de ANOVA para morfometria do intestino delgado. 
Fatores de variação (FV) Graus de liberdade (GL) 
Sexo (bloco) 1 
Tratamento 4 
Resíduo 174 
Total 179 

 
 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram encontradas diferenças (P<0,05) entre os tratamentos para os 

períodos requeridos para bicagem da membrana interna, bicagem da casca, para o 

momento em que o pinto saiu do ovo (momento de eclosão 1) e para o momento em 

que o pinto foi retirado da incubadora (momento de eclosão 2). A suplementação de 

carboidratos em ovo, inclusive utilizando uma mistura de maltose e sacarose, afetou os 

períodos estudados (Tabela 2). 

No tratamento com ovos íntegros, o tempo requerido para bicagem da 

membrana interna até a retirada da incubadora foi inferior aos demais tratamentos. 

LEANDRO et al. (2000), alterando a temperatura de incubação dos ovos, observaram 

que esses ovos demandaram mais tempo para bicagem das membranas interna e 

externa e para eclosão. Então, os resultados sugerem que a manipulação e exposição 

dos ovos a temperatura inferior à da incubadora durante a inoculação prolongou os 

períodos para bicagem e eclosão, em relação aos ovos íntegros. 

Outro fator que pode ser considerado é a característica da solução, pois 

LEITÃO et al. (2007b) quando inocularam carboidratos em soluções aquosa e salina, 

constataram que os embriões de ovos inoculados dispenderam mais tempo para 

ocorrer bicagem da membrana interna e da casca, além do tempo para eclosão. 
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TABELA 2. Período requerido para bicagem de membrana interna (BMI), bicagem da 
casca (BC), momento de saída do pinto do ovo (EC1) e momento em que o 
pinto era retirado da incubadora (EC2), em horas de incubação, de ovos 
suplementados com maltose e/ou sacarose. 

Tratamentos BMI 
(h) 

BC 
(h) 

EC1 
(h) 

EC2 
(h) 

Ovos íntegros  468,7 c 474,3 c 489,8 b 500,7 c 
Maltose 68 g/L  473,1 bc 479,3 b 494,0 a 504,9 b 
Maltose 136 g/L 477,9 a 483,0 ab 496,7 a 507,6 ab 
Maltose 204 g/L 478,6 a 484,3 a 497,3 a 508,6 a 
Maltose 68 g/L + sacarose 68 g/L 474,9 ab 479,3 b 494,9 a 506,2 ab 
CV (%) 2,18 2,12 1,81 1,55 
P 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 

A suplementação de maltose, associada ou não à sacarose, não interferiu na 

mortalidade embrionária, além de não aumentar a eclodibilidade (Tabela 3). Esse 

resultado de eclodibilidade corrobora UNI et al. (2005) que, suplementando ovos 

embrionados com solução contendo maltose, sacarose, dextrina e β-hidroxi-β-

metilbutirato, não verificaram aumento na eclodibilidade dos ovos suplementados. 

 

TABELA 3. Frequência da mortalidade embrionária (ME) em número de ovos e 
eclodibilidade (ECLO) em porcentagem, em ovos embrionados 
suplementados com maltose e/ou sacarose. 

 Mortalidade embrionária*  
Tratamentos antes da 

inoculação 
(n=120) 

após 
inoculação

(n=120) 

Total Eclodibilidade 
(%) 

Ovos íntegros  10 7 17 78,3 
Maltose 68 g/L 5 9 14 82,3 
Maltose 136 g/L 3 10 13 73,6 
Maltose 204 g/L 6 18 24 73,7 
Maltose 68 g/L + sacarose 68 
g/L 5 13 18 72,5 

Total 29 57 86 
CV (%)    12,79 
P    0,406 
*Qui-Quadrado (P<0,05) tabelado=9,49 ME calculado=6,58. 
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A mortalidade embrionária não foi afetada, mesmo no tratamento com 

maltose a 204 g/L com concentração de 904 mOsm/L, ou seja, acima de 800 mOsm/L, 

concentração máxima para soluções a serem inoculadas em ovo recomendada por UNI 

& FERKET (2003). Por outro lado, esse resultado não se assemelha ao encontrado por 

LEITÃO et al. (2007b) que utilizaram glicose numa concentração de 926 mOsm/L. 

A suplementação com maltose 136g/L proporcionou maior relação peso do 

pinto/peso do ovo (P<0,05) quando comparada aos ovos íntegros (Tabela 4). Esse 

resultado não coincide com PEDROSO et al. (2006) que suplementando diferentes 

níveis de glicose em ovo, não encontraram diferenças para relação peso do pinto/peso 

do ovo.  

Os resultados de peso ao nascer (Tabela 4) foram semelhantes entre os 

tratamentos (P>0,05), discordando de UNI et al. (2005) que encontraram maior peso ao 

nascer para pintos oriundos de ovos suplementandos com solução contendo maltose, 

sacarose, dextrina e β-hidroxi-β-metilbutirato. Também LEITÃO et al. (2007a) 

encontraram maiores pesos ao nascer dos pintos oriundos de ovos suplementados com 

maltose, sacarose ou glicose em relação aos pintos de ovos íntegros. 

 

TABELA 4. Relação entre peso do pinto e peso do ovo (PP/PO), expressa em 
porcentagem, de ovos embrionados suplementados com maltose e/ou 
sacarose e peso dos pintos ao nascer (PN). 

Tratamentos PP/PO 
(%) 

PN  
(g) 

Ovo íntegro  72,8   b 40,7 
Maltose 68 g/L 73,3 ab 40,9 
Maltose 136 g/L 74,2 a 41,6 
Maltose 204 g/L 74,0 ab 41,4 
Maltose 68 g/L + sacarose 68 g/L 73,8 ab 41,1 
CV (%) 3,74 1,64 
P 0,007 0,208 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 

Os resultados de desempenho dos pintos estão apresentados nas Tabelas 5, 

6, 7 e 8. Em todos os períodos avaliados, nenhuma das variáveis registrou diferença 

entre os tratamentos (P>0,05). As suplementações realizadas em ovos não foram 

eficientes para possibilitar melhor desempenho àqueles pintos oriundos desses ovos. 
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UNI & FERKET (2003) sugeriram que pintos poderiam alcançar melhor 

desempenho se fosse utilizado uma combinação de carboidratos para suplementação 

em ovo, entretanto, mesmo combinando maltose e sacarose neste trabalho, não foi 

observado melhor resultado para desempenho. Esses autores estudaram três 

carboidratos combinados (maltose, sacarose e dextrina), e em outros trabalhos (UNI et 

al., 2005; TAKO et al., 2004) combinaram maltose, sacarose, dextrina e β-hidroxi-β-

metilbutirato, e em todos os estudos observaram melhor desempenho dos pintos 

oriundos de ovos suplementados. A mistura de β-hidroxi-β-metilbutirato com 

carboidratos elevou os níveis da atividade de sacarase e estimulou a proliferação de 

enterócitos, promovendo maior aproveitamento dos nutrientes e conseqüentemente 

melhor desempenho (TAKO et al., 2004). 

 
TABELA 5. Desempenho de pintos de corte, aos quatro dias de idade, oriundos de ovos 

suplementados com maltose e/ou sacarose. 
Tratamentos Peso 

iniciaI 
(g) 

Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 

(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 

(g/g) 

Mort*
(%) 

Ovo íntegro  37,9 64,2 26,2 26,0 0,992 0,0 
Maltose 68 g/L 38,8 66,0 26,5 25,5 0,949 1,5 
Maltose 136 g/L 38,2 64,8 26,1 25,8 0,996 0,0 
Maltose 204 g/L 39,6 64,6 25,0 25,6 1,027 0,0 
Maltose 68 g/L + 
sacarose 68 g/L 38,7 63,1 24,4 23,9 0,983 0,0 

CV (%) 2,94 3,66 10,88 10,93 10,52 12,60
P 0,149 0,356 0,668 0,706 0,785 0,427
* P e CV(%) da mortalidade transformada para a análise estatística. 
 
 
TABELA 6. Desempenho de pintos de corte, aos sete dias de idade, oriundos de ovos 

suplementados com maltose e/ou sacarose. 
Tratamentos Peso 

Final 
(g) 

Ganho 
Peso 
(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 

(g/g) 

Mort* 
(%) 

Ovo íntegro  116,3 78,3 91,5 1,169 0,00 
Maltose 68 g/L 117,1 77,6 91,3 1,174 1,51 
Maltose 136 g/L 115,3 76,5 91,5 1,197 0,00 
Maltose 204 g/L 115,7 76,1 92,0 1,212 0,00 
Maltose 68 g/L + 
sacarose 68 g/L 113,0 74,3 86,9 1,172 0,00 

CV (%) 3,71 5,88 6,69 6,41 12,60 
P 0,546 0,589 0,584 0,819 0,427 
* P e CV(%) da mortalidade transformada para a análise estatística. 
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TABELA 7. Desempenho de pintos de corte, aos dez dias de idade, oriundos de ovos 
suplementados com maltose e/ou sacarose. 

Tratamentos Peso 
Final 
(g) 

Ganho 
Peso 

(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 

(g/g) 

Mort* 
(%) 

Ovo íntegro  188,1 150,1 194,2 1,295 0,0 
Maltose 68 g/L 191,2 151,7 198,1 1,305 1,5 
Maltose 136 g/L 182,7 144,0 191,8 1,334 0,0 
Maltose 204 g/L 184,9 145,3 197,4 1,362 0,0 
Maltose 68 g/L + 
sacarose 68 g/L 183,4 144,7 187,2 1,295 0,0 

CV (%) 4,06 4,95 4,35 5,30 12,60 
P 0,2258 0,2675 0,1897 0,3989 0,427 
* P e CV(%) da mortalidade transformada para a análise estatística. 
 
TABELA 8. Desempenho de pintos de corte, aos 14 dias de idade, oriundos de ovos 

suplementados com maltose e/ou sacarose. 
Tratamentos Peso 

Final 
(g) 

Ganho 
Peso 
(g) 

Consumo 
Ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 

(g/g) 

Mort* 
(%) 

Ovo íntegro  332,9 290,6 381,9 1,339 0,0 
Maltose 68 g/L 334,8 290,5 382,5 1,346 3,0 
Maltose 136 g/L 331,1 287,4 383,6 1,366 1,5 
Maltose 204 g/L 329,8 285,5 386,4 1,386 0,0 
Maltose 68 g/L + 
sacarose 68 g/L 327,2 283,2 376,4 1,353 1,8 

CV (%) 3,20 3,85 3,49 3,42 23,35 
P 0,772 0,731 0,772 0,448 0,471 
* P e CV(%) da mortalidade transformada para a análise estatística. 
 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os tratamentos para 

biometria dos órgãos do trato gastrintestinal dos pintos com um e dez dias de vida 

(Tabelas 9 e 10, respectivamente), ou seja, as suplementações realizadas não 

estimularam o aumento dos órgãos analisados. Esses dados se assemelham aos de 

PEDROSO et al. (2006), que suplementaram ovos com diferentes níveis de glicose 

(100, 200 e 300 mg) no 16º dia de incubação e não encontraram influência da glicose 

suplementada no aumento de peso dos órgãos. 

Os coeficientes de variação encontrados para biometria de órgãos se 

assemelham aos coeficientes encontrados por PEDROSO et al. (2006), possivelmente 

pela própria maneira de se realizar as medidas, que possibilitam variações, dificultando 

a identificação de diferenças significativas. 
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TABELA 9. Comprimento (cm) do intestino delgado (CID) e peso do intestino delgado 
(ID), intestino grosso (IG), pâncreas (PAN), fígado (FÍG) e resíduo vitelino 
(RV) em relação ao peso corporal (%) de pintos de corte com um dia de 
idade, oriundos de ovos suplementados com maltose e/ou sacarose. 

Tratamentos CID 
(cm) 

ID 
(%) 

IG 
(%) 

PAN 
(%) 

FIG 
(%) 

RV 
(%) 

Ovo íntegro  32,3 2,7 0,9 0,20 2,8 9,1 
Maltose 68 g/L 33,2 2,6 0,9 0,15 2,5 9,8 
Maltose 136 g/L 32,2 2,6 1,1 0,16 2,4 10,2 
Maltose 204 g/L 30,3 2,2 0,9 0,10 2,2 13,6 
Maltose 68 g/L + sacarose 68 g/L 30,3 2,7 1,3 0,15 2,3 8,8 
CV (%) 15,74 19,47 33,31 46,50 15,50 33,74 
P 0,812 0,486 0,238 0,188 0,151 0,153 
 

TABELA 10. Comprimento (cm) do intestino delgado (CID) e peso do intestino delgado 
(ID), intestino grosso (IG), pâncreas (PAN), fígado (FÍG), resíduo vitelino 
(RV) e resíduo vitelino transformado (RVT) em relação ao peso corporal 
(%) de pintos de corte com dez dias de idade, oriundos de ovos 
suplementados com maltose e/ou sacarose. 

Tratamentos CID 
(cm) 

ID 
(%) 

IG 
(%) 

PAN 
(%) 

FIG 
(%) 

RV 
(%) 

RVT 

Ovo íntegro  85,9 7,8 1,4 0,6 4,4 0,16 0,23 
Maltose 68 g/L 91,2 9,2 1,7 0,5 4,4 0,17 0,23 
Maltose 136 g/L 86,5 7,8 1,3 0,5 4,3 0,13 0,23 
Maltose 204 g/L 88,7 8,6 1,4 0,5 4,1 0,08 0,23 
Maltose 68 g/L + sacarose 68 
g/L 89,2 8,4 1,5 0,6 4,1 0,03 0,23 

CV (%) 12,8 12,97 39,59 14,47 15,62 208,40 2,32 
P 0,929 0,176 0,809 0,265 0,829 0,817 0,819

 

Os dados das medidas de altura dos vilos e profundidade das criptas do 

intestino delgado dos pintos com um dia estão expostos na Tabela 11. Observa-se que 

houve diferença entre os tratamentos no desenvolvimento dos vilos e criptas (P<0,05) 

com exceção das criptas do duodeno e jejuno (P>0,05). A suplementação de maltose 

68 g/L propiciou maior desenvolvimento dos vilos do duodeno e íleo em relação aos 

pintos oriundos de ovos não suplementados. Quando foi utilizada maltose 204 g/L, os 

vilos do jejuno e do íleo apresentaram menor desenvolvimento em relação àqueles dos 

pintos suplementados com maltose 68 g/L. Entretanto, os dados não indicam que as 

suplementações de maltose combinada ou não com sacarose estimularam o 

desenvolvimento intestinal de pintos leves. 
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TAKO et al. (2004) constataram maior comprimento dos vilos do jejuno em 

pintos com um dia de idade oriundos de ovos suplementados com mistura de 

carboidratos contendo maltose, sacarose e dextrina aos 17 dias de incubação.  

 
TABELA 11. Altura dos vilos (µm) e profundidade de cripta (µm) no duodeno, jejuno e 

íleo de pintos de corte com um dia de idade. 
Tratamentos Vilo 

duodeno 
Cripta 

duodeno 
Vilo 

jejuno 
Cripta 
jejuno

Vilo 
íleo 

Cripta 
íleo 

Ovos íntegros 236,2 bc 45,7 198,8 ab 38,4 149,4   c 35,5 bc 
Maltose 68 g/L 312,8  a 41,6 247,2  a 40,9 216,5 ab 41,1 ab 
Maltose 136 g/L 260,0 ab 46,1 193,2 ab 40,0 184,1 bc 42,4 ab 
Maltose 204 g/L 253,7 ab 42,0 153,1bc 37,4 137,8 c 31,0   c 
Maltose 68 g/L + 
sacarose 68 g/L 

308,8  a 45,6 211,1ab 44,8 174,4 bc 36,7 bc 

CV (%) 23,89 19,08 25,48 18,58 27,54 20,48 
P 0,007 0,314 0,001 0,202 0,001 0,004 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 

Aos dez dias de idade houve diferença entre blocos (P<0,05) sendo que as 

fêmeas apresentaram maior desenvolvimento de vilos e cripta no duodeno. Foram 

verificadas diferenças entre os tratamentos (P<0,05) para vilos do duodeno e íleo e 

cripta do duodeno (Tabela 12). 

Os vilos do duodeno dos pintos de ovos íntegros apresentaram maior 

desenvolvimento que os vilos dos pintos oriundos das diferentes suplementações. As 

criptas dos pintos de ovos íntegros mostraram maior desenvolvimento que aquelas da 

suplementação com maltose 68 g/L e 136 g/L. 

Após a eclosão, acontece rápido desenvolvimento do intestino com o ápice 

entre o terceiro e sétimo dia, posteriormente essa taxa de crescimento é reduzida 

(TAKO et al., 2004). Entretanto, esses autores afirmaram que o efeito da alimentação 

em ovo no desenvolvimento morfológico do intestino delgado é máximo até 48 horas 

após o procedimento de inoculação. 

Por outro lado, MAIORKA (2002) observou que pintos gerados de matrizes 

com 60 semanas de idade tiveram vilos e criptas maiores quando comparados com o 

intestino dos pintos provenientes de matrizes com 30 semanas de idade, assim como 

maior desenvolvimento do tecido hepático. UNI & FERKET (2003), TAKO et al. (2004) e 

UNI et al. (2005) utilizaram ovos de matrizes com 35 semanas ou mais e encontraram 
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resultados favoráveis à suplementação de carboidratos em ovo. Pode-se inferir que, 

como os pintos de matrizes jovens (29 semanas, neste trabalho) têm menor 

desenvolvimento desses órgãos, mesmo suplementando carboidratos em ovo não 

ocorreu estímulo para maior desenvolvimento. 

 

TABELA 12. Altura dos vilos (µm) e profundidade de cripta (µm) no duodeno, jejuno e 
íleo de pintos de corte com dez dias de idade. 

Suplementação em 
ovos 

Vilo 
duodeno 

Cripta 
duodeno 

Vilo 
jejuno 

Cripta 
jejuno

Vilo 
íleo 

Cripta 
íleo 

Ovos íntegros 1334,6 a 250,1a 703,3 173,3 544,2 ab 143,1 
Maltose 68 g/L 972,3 b 202,5 c 656,0 155,1 620,4 a 165,9 
Maltose 136 g/L 1107,2 b 209,6 bc 735,6 178,9 563,2 ab 158,3 
Maltose 204 g/L 1022,0 b 237,1ab 684,7 181,6 500,0 bc 142,6 
Maltose 68 g/L + 
sacarose 68 g/L 

1018,1 b 223,1abc 722,9 183,8 416,5 c 143,7 

CV (%) 14,57 13,02 16,6 18,92 15,4 16,1 
P 0,0001 0,0001 0,3536 0,1316 0,0001 0,0769 
Médias seguidas de mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 

  

4 CONCLUSÕES 
 

As suplementações de maltose ou combinação de maltose com sacarose não 

interferem na eclodibilidade de ovos leves de matrizes jovens e no peso do neonato, 

além de não incrementarem o desenvolvimento gastrintestinal de pintos leves. 

O desempenho de pintos leves na fase inicial não melhora com as 

suplementações de maltose combinada ou não com sacarose, durante a fase de 

incubação.  
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante a incubação, o embrião é suprido pelas reservas contidas no albume 

e na gema e, após a eclosão, a alimentação é realizada pela dieta exógena com 

composição diferente da anterior. Esse aspecto torna o período de incubação 

particularmente crítico quando se trabalha com ovos leves de matrizes jovens, pois 

esses ovos possuem menor quantidade de reserva na gema e a casca mais espessa, 

dificultando a eclosão dos pintos. A alimentação em ovo pode ser utilizada como 

ferramenta nessa etapa da produção, ajudando os embriões a superarem essa situação 

com melhores resultados na eclosão e na qualidade de pintos. Entretanto, requer 

aprimoramento científico já que poucos trabalhos inerentes a esse assunto têm sido 

desenvolvidos. 

O uso da vacinadora de ovos é uma alternativa, como equipamento 

automático, para a alimentação em ovo. No entanto, a forma e o local de injeção da 

solução no ovo é um fator relevante que deve ser considerado, já que qualquer 

agressão da agulha ao saco da gema ou à membrana cório-alantóide, pode provocar a 

morte do embrião. Por outro lado, também deve ser considerado o nutriente a ser 

suplementado, níveis, combinações, diluentes, entre outros questionamentos. 

Os resultados encontrados neste trabalho mostraram que a inoculação de 

carboidratos em ovos leves embrionados, oriundos de matrizes de 27 e 29 semanas de 

idade, não alterou a maioria das variáveis estudadas. 

Os períodos requeridos para bicagem da membrana interna, para bicagem da 

casca e para eclosão foram influenciados pela inoculação em ovo. Nos ovos que 

receberam a inoculação foram necessárias mais horas para esses momentos serem 

atingidos. Possivelmente esse atraso não tenha sido pela exposição dos ovos à 

temperatura inferior aos 37,5° C da incubadora ou pela manipulação dos mesmos, já 

que esses períodos de exposição foram curtos. Os resultados sugerem que as soluções 

inoculadas provocaram tal efeito, pois, tanto diluindo os carboidratos em água ou em 

solução salina, os períodos requeridos foram maiores. 

A inoculação de glicose, maltose ou sacarose em solução salina em ovos 

leves possibilitou um maior peso ao nascer dos pintos. Dessa forma, o embrião pôde 
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utilizar esses carboidratos como fonte de energia, desviando as proteínas e lipídeos do 

resíduo vitelino para funções mais específicas. 

Por outro lado, a glicose não foi adequada para inoculação em ovos, pois 

além de provocar mortalidade embrionária, os resultados sugerem um efeito negativo 

sobre o desempenho dos pintos na fase inicial de criação.  

O emprego de nutrientes ou de substâncias que possuem ação trófica sobre 

o intestino, pode melhorar o desempenho dos pintos nos primeiros dias de vida, devido 

ao incremento da maturidade intestinal levando ao aumento da capacidade funcional 

desse órgão. No entanto, os resultados destes estudos não corroboram com a literatura 

e mostram que os carboidratos utilizados ou a mistura desses carboidratos não 

estimulou o desenvolvimento dos órgãos do trato gastrintestinal, ou mesmo influenciou 

na absorção do saco vitelino. 

Os resultados sugerem que pintos leves, de matrizes com até 30 semanas de 

idade , não respondem a suplementações de carboidratos em ovo, sendo necessário 

estudar outras alternativas que possam melhorar a qualidade desses pintos para se 

obter melhores resultados de desempenho durante o período de criação. 

 


