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RESUMO 

Foram conduzidos dois experimentos com o objetivo de verificar o efeito da suplementação de 

agentes antioxidantes in ovo para frangos de corte sobre o estado oxidativo do neonato, os 

resultados de incubação, qualidade do pinto e desempenho inicial do frango. No primeiro 

experimento foram utilizados cinco níveis de vitamina E (0,0; 25,0; 35,0; 45,0 e 55,0 mg) 

diluídos em 0,5 mL de óleo de girassol e no segundo experimento foram utilizados cinco níveis 

de cantaxantina (0,000; 0,035; 0,045; 0,055 e 0,065 mg), obtida de um produto comercial 

(cantaxantina 10%), diluídos dem 0,5 mL de água destilada. Em ambos os experimentos foram 

utilizados 780 ovos, distribuídos em três incubadoras (bloco), sendo 260 ovos em cada uma. A 

suplementação de vitamina E promoveu melhora da eclosão dos ovos, menor janela de 

nascimento dos pintos e melhor qualidade física dos pintos. Também houve resposta positiva 

no peso do intestino delgado e altura de vilos do duodeno dos pintos o que proporcionou 

melhoria na conversão alimentar para todos os períodos estudados durante o desempenho. Os 

resultados de concentração de proteína no fígado e músculo estriado esquelético do peito foram 

superiores para os pintos que receberam a vitamina E. Conclui-se que a suplementação de 

vitamina E in ovo melhora o estado oxidativo do pinto e isso propicia melhora dos resultados 

de incubação, qualidade do pinto e desempenho na fase inicial. Já a suplementação com o 

produto comercial com cantaxantina demonstrou piora para as variáveis de eclosão e janela de 

nascimento, com consequente aumento do número de pintos neonatos com qualidade física 

abaixo de 71 pontos. A suplementação da cantaxantina não influenciou o peso ou o 

comprimento dos pintos neonatos. Ainda, foi possível verificar maior quantidade de proteínas 

totais no fígado dos pintos suplementados com o produto comercial de cantaxantina e também 

foi possível verificar melhora na atividade de catalase presente no fígado dos pintos. Pode-se 

concluir que o produto comercial não é indicado para a inoculação in ovo por conter compostos 

que prejudicaram a eclosão dos pintos. Entretanto, ficou evidente a melhoria no estado 

oxidativo, podendo assim ser indicado mais estudos com o uso da cantaxantina pura in ovo 

para frangos de corte. 

 

Palavras-chave: alfa tocoferol, antioxidantes, ovos férteis, proteção oxidativa, suplementação 
exógena 
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ABSTRACT 

Two experiments were conducted to avaluate the effect of in ovo supplementation of 

antioxidants to broiler chickens on neonatal oxidative status, incubation results, chick quality 

and broiler performance. In the first experiment, five levels of vitamin E (0.0, 25.0, 35.0, 45.0 

and 55.0 mg) were diluted in 0.5 mL of sunflower oil and in the second experiment five levels 

were used of cantaxanthin (0.000, 0.035, 0.045, 0.055 and 0.065 mg) obtained from a 

commercial product (canthaxanthin 10%), diluted with 0.5 mL of distilled water. In both 

experiments were used 780 eggs, distributed in three incubators (block), 260 eggs in each. 

Vitamin E supplementation improved egg hatchability, lower birth rate of chicks and better 

physical quality of chicks. There was also a positive response in the small intestine weight and 

villus height of the duodenum of the chicks, which provided improvement in feed conversion 

for all the periods studied during the performance. The results of protein concentration in the 

liver and striated muscle were higher for the chicks that received vitamin E. It was concluded 

that vitamin E supplementation in ovo improves the oxidative state of the chick and this 

improves the incubation results, quality of the chick and performance in the initial phase. On 

the other hand, supplementation with the commercial product of canthaxanthin showed 

worsening for the hatching and birth window variables, with a consequent increase in the 

number of neonatal chicks with physical quality below 71 points. Supplementation of 

canthaxanthin did not influence the weight or length of neonatal chicks. Furthermore, it was 

possible to verify a higher amount of total proteins in the liver of the chicks supplemented with 

the commercial product of canthaxanthin, it was also possible to verify improvement in the 

catalase activity present in the chicks liver. It can be concluded that the commercial product is 

not indicated for inoculation in ovo because it contains compounds that hinder chicks hatching. 

However, the improvement in oxidative status was evident, and further studies could be 

indicated with the use of pure canthaxanthin in ovo for broiler chickens. 

 

Key words: alpha tocopherol, antioxidants, exogenous supplementation, fertile eggs, oxidative 

protection 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é hoje o maior exportador de carne de frango do mundo e, de acordo com 

ABPA1, produziu 12,90 milhões de toneladas de carne de frango no ano de 2016, ocupando o 

segundo lugar em termos de produção mundial desse tipo de carne, sendo o maior produtor de 

frangos os Estados Unidos. 

Para manter a produção da carne de frango elevada é necessário reduzir custos e 

melhorar a produtividade. Na cadeia produtiva avícola, as granjas de matrizeiros, produtoras de 

ovos férteis, darão origem ao frango que é comercializado no Brasil e no Mundo. O incubatório 

apresenta papel fundamental nessa cadeia avícola, pois a partir de um ovo fértil, obtem-se o 

pinto de corte de um dia de vida, que deve apresentar qualidade física, sanitária e imunológica.  

Pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de melhorar os índices de 

produtividade nos incubatórios comerciais. De acordo com Araújo et al.2, a produtividade do 

incubatório industrial pode ser mensurada por meio da análise de diversos índices como a taxa 

de eclosão dos pintos, número de pintos vendáveis e a também a qualidade física das aves. 

Entende-se por qualidade física dos pintos, o conjunto de características que as aves 

apresentam ao nascerem e que proporcionam ao frango de corte melhor desempenho 

zootécnico nas granjas de produção. O estado do pinto ao nascimento está ligado a diversos 

fatores, como por exemplo as condições de criação, idade, sanidade e nutrição das matrizes3,4. 

O peso do pinto neonato é uma característica que deve ser considerada para a 

determinação da qualidade total dos pintos. Uma vez que quanto maior peso ao nascimento 

maior o desempenho ao abate com 47 dias e maior ganho de peso para as fases de criação5. 

Além do peso, a qualidade do pinto também pode ser determinada pelo estado visual da ave, 

por meio da atividade do pinto, escore de cicatrização do umbigo, presença de membrana 

vitelina, distensão abdominal, penugem e canelas vermelhas2.  

Sendo assim, torna-se fundamental ajustar os programas de incubação artificial de 

ovos de matrizes de frango de corte, visando obter o máximo de produtividade em termos de 

taxas de eclosão e de qualidade dos pintos neonatos. O processo de desenvolvimento 

embrionário do frango de corte demora em média 504 horas de incubação6. Após o nascimento 

o pinto permanece cerca de 36 horas no incubatório antes de seguir para a granja7. O período 

do desenvolvimento embrionário e o que o pinto fica na máquina nascedouro não deve ser 

muito prolongado para evitar problemas como a desidratação dos pintos e atraso no 

crescimento. Durante as etapas do processo de desenvolvimento embrionário pode haver 
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manipulação da incubação para melhorar as características de nascimento dos pintos, inclusive 

proporcionar defesas para a ave nesses primeiros momentos da vida.  

Uma das possíveis formas de auxiliar o processo de desenvolvimento embrionário e 

de eclosão dos ovos é a suplementação exógena de nutrientes para o embrião antes do 

nascimento. Diversos compostos já foram utilizados, em diversas fases do desenvolvimento 

embrionário, na nutrição in ovo tais como: carboidratos, aminoácidos, probióticos e 

vitaminas8,9,10,11,12, sendo que alguns apresentaram melhorias para o desenvolvimento dos 

embriões e também para os resultados de incubação. O desenvolvimento embrionário dos 

pintos é influenciado por diversos fatores tais como temperatura, umidade, viragem e 

ventilação. As trocas gasosas que ocorrem entre os ovos e o ambiente interno da máquina de 

incubação são fundamentais para o crescimento dos embriões das aves13. A menor 

concentração de O2 no interior do ovo condiciona a entrada desse gás e a saída de CO2 através 

dos poros presentes na casca do ovo14.  

No início do processo de incubação até o décimo oitavo dia, a respiração do embrião 

ocorre por meio de capilares que compõem o corioalantóide15. Sendo que depois da bicagem 

interna o pinto inicia o processo de respiração pulmonar. Para que a eclosão ocorra com índices 

produtivos dentro do esperado pela linhagem comercial, o pinto passa de uma respiração corio-

alantoidea para a respiração pulmonar. Os pulmões recebem o ar rico em oxigênio pela 

primeira vez e há o preenchimento dos sacos aéreos dos pintos, dessa forma, a entrada de 

oxigênio nos tecidos da ave desencadeiam uma cadeia de reações oxidativas que pode 

prejudicar a formação dos tecidos iniciais das aves16, apesar dessa ser a condição normal de 

nascimento das aves. Ainda, de acordo com Surai et al.17 o ovo possui agentes antioxidantes 

que são transferidos da matriz e consequentemente para o pinto. Sendo fundamental essa 

proteção oxidativa para permitir uma correta saída da ave de dentro do ovo.  

O sistema antioxidante do embrião pode ser potencializado, com suplementação de 

agentes antioxidantes na dieta da galinha, dessa forma a matriz deposita maior quantidade de 

antioxidantes na gema do ovo e isso proporciona resposta positiva na incubação dos ovos e 

qualidade dos pintos neonatos 18,19.  

Diante do exposto, objetiva-se suplementar agentes antioxidantes (vitamina E e 

cantaxantina) visando  incrementar o estado oxidativo do pinto de corte neonato com o uso da 

tecnologia da inoculação in ovo, com a finalidade de melhorar as características dos pintos 

neonatos como a qualidade do estado físico e imunológico e ainda o desempenho no campo, 

principalmente na fase pré-inicial. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 Estresse oxidativo 
 

Os organismos aeróbicos usam mitocôndrias como o principal gerador de energia para a 

realização de suas funções vitais. Para isso, as mitocôndrias produzem ATP por meio de 

reações de oxidação e redução, utilizando oxigênio que se liga ao ciclo do ácido tricarboxílico 

com a cadeia de transporte de elétrons. Isso ocorre devido à oxidação do NADH e FADH2, 

produzidos em diferentes rotas metabólicas, como glicólise, β-oxidação e o ciclo de Krebs20. 

No entanto, essas reações invariavelmente resultam na geração de compostos 

conhecidos como espécies reativas de oxigênio (EROS) que são instáveis por terem uma 

camada superficial de elétrons despareada e que, ao tentar estabilizar-se sequestram elétrons de 

outras biomoléculas, tornando-as também instáveis e portanto, essas biomoléculas deixam de 

desempenhar as funções adequadamente, alterando assim a homeostase, podendo até mesmo 

causar a morte celular21.  

As EROS, moléculas liberadas pelo metabolismo do corpo dos animais com elétrons 

muito instáveis e reativos, podem ser liberados pelo citoplasma, mitocôndrias ou pela própria 

membrana celular e o alvo é sempre as células dos animais. Assim, as EROS são compostos 

instáveis, e procuram sua estabilização sequestrando elétrons, para amenizar essa ação 

oxidativa, o organismo animal produz agentes antioxidantes endógenos para reduzir a ação das 

EROS e garantir maior longevidade para as células22.  

A produção das EROS ocorre de duas formas, ou por fontes endógenas ou por fontes 

exógenas (Figura 1). Nas vias exógenas são constantemente produzidas com o funcionamento 

normal da célula, especialmente nas mitocôndrias, peroxissomos e ainda em processos do 

sistema imune como de fagocitose23. A cadeia de transporte de elétrons mitocondrial é a 

principal fonte dessas espécies de origem endógena, sendo os principais EROS endógenos: 

 

1. O2 + e → O2
- (Superóxido radical) 

2. O2 + H2O → H2O- (Radical hidroperoxila)   

3. H2O- + e + H → H2O2 (Peróxido de hidrogênio)  

4. H2O2 + e → OH˙ + OH- (Radical hidroxila)  

 

Conforme observado na Figura 1, as fontes exógenas referem-se a perturbações no 

ambiente como poluição do ar, radiação, anestésicos aplicados, pesticidas e ainda solventes 

orgânicos. 
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Figura 1 – Formação das espécies reativas de oxigênio por fontes endógenas ou exógenas 

 

As EROS constituem o grupo dos chamados radicais livres celulares. Que segundo 

Andrade Jr et al.24, são espécies altamente reativas que possuem em sua estrutura um elétron 

desemparelhado, essa instabilidade confere a essas espécies a capacidade de reagirem com 

outras moléculas contra as quais colidem, retirando elétrons dessas substâncias. Dessa forma, 

associam-se a moléculas que compõem os tecidos vivos dos animais, sendo capazes portanto 

de modificar as constituintes celulares do organismo animal como proteínas, carboidratos, 

lipídeos e também o ácido desoxirribonucleico (DNA). 

Os radicais livres estão associados a diversas doenças degenerativas, apoptoses 

celulares e lesões as membranas fosfolipídicas das células dos seres vivos. Quando produzidas 

em grandes quantidades, as moléculas de radicais livres causam danos graves ao organismo 

animal, sendo recomendado, portanto, a inclusão de substâncias antioxidantes na dieta, para 

melhorar a condição de funcionamento dos tecidos25. 

Dentre os radicais livres, os que têm maior importância biológica são os radical 

hidroxila e o superóxido radical pois são formados durante o processo de metabolismo normal 

ou exacerbado de redução do O2 no interior das mitocôndrias26, sendo eles de origem 

endógena. Já o peróxido de oxigênio (H2O2) surge no interior das células quando o O2  é 

reduzido divalentemente ou quando o ânion O2 sofre dismutação espontânea ou é catalisada. 

Além disso, por não possuir elétrons desemparelhados, não é classificado como radical livre, 

sendo portanto, menos reativo que os radicais livres citados27.  

A maior reatividade exibida pelos radicais livres, comparativamente aos não radicais, 

pode ser evidenciada pelo menor tempo de vida média que possuem. Uma vez que necessitam 

equilibrar-se rapidamente antes de serem eliminados. O tempo de vida extremamente curto, 

apresentado pelos radicais livres, é devido à maior instabilidade eletrônica que apresentam. 

Isso resulta na possibilidade de extraírem elétrons de outras moléculas com as quais venham a 

colidir, promovendo formação de outros radicais livres 

Quando há fatores endógenos e exógenos atuando para que a produção de EROS seja 

elevada, ocorre desequilíbrio entre os fatores oxidantes e antioxidantes28, que pode ser 
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chamado de estresse oxidativo. De acordo com Surai et al.17, sob condições fisiológicas 

normais cerca de 3-5% do oxigênio absorvido pela célula sofre redução levando a formação de 

radicais livres. Entretanto, as condições ambientais e endógenas podem aumentar essa 

produção. Ainda, é importante salientar que de acordo com Surai29, os radicais livres não 

devem ser totalmente removidos das células pois atuam diretamente como mediadores 

fisiológicos e sinalizadores celulares, sendo assim a sua remoção total pode ter efeito 

prejudicial ao animal. O autor cita por exemplo que o sistema imune das aves cria radicais 

livres e utiliza-os para destruição de microrganismos patogênicos.  

Ainda, um dos principais mecanismos de lesão causada pelos radicais livres é a 

lipoperoxidação, ou seja, a oxidação da camada lipídica da membrana celular30 . De acordo 

com Araújo31, os radicais livres tem predisposição a transferir energia para ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa (PUFAs), para se tornarem estáveis, resultando na formação de 

alcanos, aldeídos, alcoóis e hidroperóxidos, entre outros produtos32. 

 

2.2 Oxidação lipídica e proteica 

 

Os lipídeos são uma classe de substâncias químicas que são constituídas por uma 

mistura de gliceróis, ácidos graxos livres, glicolipídeos, fosfolipídeos, ceras, carotenóides e 

outras, sendo consideradas moléculas hidrofóbicas e algumas anfipáticas. A maioria dos 

compostos citados tem em comum a presença de cadeias orgânicas com elevado número de 

carbonos (caráter hidrofóbico), exceto quando trata-se de ácidos graxos de cadeia curta, 

podendo apresentar apenas átomos de carbono e hidrogênio ou, ainda, grupos funcionais com 

heteroátomos, como alcoóis, fenóis, ácidos carboxílicos, ésteres, entres outros33. 

Diversas estruturas dos tecidos animais são compostos por lipídeos e são susceptíveis 

ao ataque dos radicais livres, assim durante o processo oxidativo dos lipídeos ocorre uma 

chamada reação de oxidação em cadeia34. De acordo com Surai29, uma das formas dos lipídeos 

mais susceptíveis aos processos de oxidação são os ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs).  

Os ácidos graxos poliinsaturados constituem-se de duas famílias de ácidos graxos: 

ácido linoléico (ω6) e ácido linolênico (ω3), distintos pela localização da primeira dupla 

ligação contida na molécula a partir do grupo metil terminal do ácido graxo35. A presença 

desses ácidos graxos pode trazer importante contribuição nos aspectos críticos do crescimento 

e desenvolvimento neonatal36, o que pode ser extrapolado para o desenvolvimento embrionário 

da ave uma vez que atuam diretamente sobre a proteção oxidativa de tecidos vivos. 

A maior susceptibilidade dos PUFAs à oxidação deve-se ao fato de que os hidrogênios 
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bis-alílicos do grupo metileno serem mais susceptíveis à abstração pelos radicais oxidáveis do 

que os hidrogênios metilênicos dos lipideos saturados. Isso porque hidrogênio bis-alílico, 

hidrogênio ligado a um carbono adjacente a duas ligações duplas, possui menor energia de 

dissociação facilitando o processo de abstração. Esse processo de ação das EROS sobre as 

PUFAs pode ser chamado de peroxidação lipídica16.  

A peroxidação lipídica é dividida em três etapas básicas: iniciação, propagação e 

terminação (Figura 2). De acordo com Halliwell & Gutteridge27, a fase de iniciação representa 

o início da peroxidação, em que os PUFAs sofrem ataque de espécie reativa de oxigênio que é 

suficientemente reativa para sequestrar um átomo de hidrogênio a partir de um grupo metileno 

(-CH2
-) formando um radical de carbono. Esse radical é estabilizado por rearranjo molecular 

para formar um dieno conjugado, ou seja, duas duplas ligações intercaladas por ligação 

simples.  

 

 
Figura 2. Fases de iniciação, propagação e terminação via antioxidante da peroxidação lipídica 

(Adaptado de Burton & Traber37) 

 

A etapa de propagação, em meio aeróbico, o radical ativo (R�)  reage inicialmente de 

maneira bem rápida com o oxigênio formando o radical peroxil (R-OO�), o qual pode atacar 

qualquer molécula lipídica poliinsaturada, gerando outro radical de carbono e assim, 

propagando o processo oxidativo37. A etapa propagativa continua e pode tornar-se 

descontrolada, assim entram em ação os sistemas antioxidantes que atuam na chamada fase de 

terminação. Na fase de terminação via antioxidantes, os sistemas antioxidantes procuram 
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minimizar as peroxidações lipídicas depois de já estabelecidas, ou ainda atuam no intuito de 

prevenir novas reações agindo nas etapas iniciais do processo o impedindo37. 

As proteínas também podem sofrer ataque peroxidativo39, a partir da presença de 

compostos reativos com os radicais livres. Maiores concentrações de lipídios insaturados, 

pigmentos heme e metais de transição servem como precursores ou catalisadores para a 

produção de espécies reativas de oxigênio40. Estes compostos e ou outros agentes oxidantes 

como a metamioglobina quando reagem com proteínas levam à formação de carbonilas41 e 

diminuição de grupos sulfidrilas. Essas reações em tecidos vivos podem levar a problemas na 

permeabilidade de membrana, destruição de proteínas estruturais componentes das células e a 

consequentemente a morte celular. 

2.3 Ação oxidativa e o desenvolvimento embrionário das aves 

O sucesso da indústria moderna da produção avícola está estreitamente associado a 

programas de melhoramento de frangos de corte que mostram crescimento rápido, alto 

rendimento de produção e conversão eficiente de ração. As características melhoradas nos 

frangos frequentemente interferem na resistência a doencas, sendo que quanto maior a 

produtividade da linhagem comerical, as aves tendem a sofrer mais com as adversidades 

apresentadas pelo meio onde são criadas42.  

De um óvulo fertilizado ao alojamento dos pintos, existem vários fatores (qualidade 

dos ovos incubáveis, condições de armazenamento dos ovos, tecnologia de incubação, 

condições no período entre a incubação e a entrega para uma granja de produção) que afetam o 

desempenho dos frangos43. 

O desenvolvimento embrionário de um pinto depende, dentre outros fatores, da 

composição do ovo, sendo que o embrião vai utilizar todo o aporte nutricional oferecido pela 

matriz para seu adequado desenvolvimento até a sua eclosão. A composição do ovo é tal que 

contém na gema e no albumén todos os nutrientes necessários ao desenvolvimento do 

embrião44, assim pode-se afirmar que a dieta materna é o principal determinante da saúde e 

desenvolvimento da progênie em aves. Os ácidos graxos poliinsaturados e antioxidantes 

naturais da dieta materna são fundamentais para o desenvolvimento de embriões de pintos e a 

viabilidade dos pintos no período pós-incubação. O elevado teor de antioxidantes endógenos 

nos ovos e nos tecidos embrionários pode ser um importante mecanismo adaptativo que evita o 

estresse oxidativo na eclosão16. 
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Em pesquisas desenvolvidas por Surai29 e Surai45, foram citados fatores que 

interferem no aumento do estresse oxidativo durante o desenvolvimento embrionário das aves. 

Os autores relataram que o tempo entre a postura dos ovos e a estocagem pré incubação, 

mesmo em ambiente refrigerado, pode causar maior atividade oxidativa no interior do ovo. No 

entanto, ambientes com elevadas temperaturas, propciam um ataque de radicais livres sobre 

lipídeos e proteinas presentes na gema e albumen.  

Surai29 encontrou ainda que as variações nas condições de incubação oferecidas pela 

máquina de incubar como temperatura, umidade e concentração de CO2 podem afetar o 

desenvolvimento do embrião, a oxidação dos tecidos causando a formação de radicais livres.  

O próprio período de incubação é considerado como um estresse ambiental para o 

pinto. Neste momento, as concentrações de antioxidantes naturais como por exemplo a 

Vitamina C e a Vitamina E devem estar em níveis elevados para proteger o embrião. No 

entanto, o risco de peroxidação lipídica e proteica nos tecidos aumenta à medida que a 

concentração de ácido ascórbico e de vitamina E diminuem, uma vez que são utilizadas para 

controlar o processo oxidativo dos tecidos dos embriões, especialmente durante condições de 

alta temperatura e umidade que são encontradas durante o período na incubadora e também na 

máquina de nascedouro16. 

O estresse oxidativo do pinto recém eclodido também pode se elevar devido ao atraso 

na retirada do nascedouro46. A maioria dos incubatórios não obtém um número de ovos 

suficiente de um mesmo lote de matrizes para completar uma máquina de incubação, ovos de 

diferentes lotes são incubados juntos, o que resulta numa situação heterogênea dentro da 

máquina de incubação e assim ocorre uma janela de nascimento muito longa, o que faz com 

que os pintos fiquem muito tempo esperando o momento da retirada 2.  

O décimo nono dia do desenvolvimento embrionário do frango de corte pode ser 

citado como um momento de elevação da ação oxidativa sobre os tecidos do pinto. Nesse 

momento ocorre um aumento da peroxidação lipídica pois, próximo ao nascimento, os tecidos 

dos pintos estão com elevados níveis de ácidos graxos polinsaturados e as reservas oxidantes 

podem não ser suficientes para proteger os tecidos dos embriões16, isso porque aos 18 dias de 

desenvolvimento o pinto inicia a bicagem interna da câmara de ar47 e passa a ter um maior 

aporte de oxigênio em seus tecidos, o que pode intensificar a ação oxidatica e a geração de 

radicais livres. Dessa forma, a combinação da elevada temperatura condicionada pela 

incubadora e a alta concentração de oxigênio na presença de PUFAs tendem a incrementar a 

peróxidação lipídica e também proteica.  
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A ampla janela de nascimento dos pintos impõem uma ação oxidativa adicional sobre 

a capacidade de defesa antioxidante das aves. Além disso, qualquer atraso na ingestão de 

alimento ou água após a incubação afeta negativamente o desempenho, inclusive acarreta no 

atraso da maturação do sistema enzimático que controla o metabolismo, a produção de radicais 

livres e os sistemas de proteção antioxidante dos pintos recém eclodidos16. 

 

2.4 Processo de eclosão de um pinto 

 

A eclosão determina o final da vida pré-natal, assim ocorrem mudanças fisiológicas 

muito importantes para os pintos. De acordo com Willemsen44 o processo de eclosão envolve 

três estágios diferentes: bicagem interna, bicagem externa e a efetiva saída do pinto de dentro 

do ovo. 

A bicagem interna inicia-se quando o pinto completa dezoito dias de desenvolvimento 

embrionário 43, nesse momento ocorre a perfuração da membrana interna da casca que delimita 

a câmara de ar do ovo. Ainda, de acordo com Willemsen48, assim que o bico do pinto penetra a 

câmara de ar ocorre o início da respiração pulmonar.  

Fisiologicamente, a situação de hipóxia e hipercapnia, as quais o pinto é submetido 

por volta dos 18 dias de desenvolvimento embrionário, estimulam o processo de eclosão, ao ter 

acesso ao oxigênio da câmara de ar o pinto deixa de vez a respiração corioalantoidiana e passa 

a desempenhar uma respiração pulmonar. Ocorre portanto a perfuração da membrana interna, 

inflamento dos pulmões, bicagem da casca, sendo que os pulmões tornam-se funcionais e por 

fim ocorre a efetiva eclosão49. 

Durante todo o processo de incubação, a pressão de CO2 do sangue é elevada, o que 

faz com que ocorra entrada de oxigênio com maior facilidade via corioalantóide, sendo que 

essa pressão começa a diminuir apenas a partir do rompimento da casca do ovo50. Assim ocorre 

diminuição considerável dessa pressão de CO2 com aumento do pH desde a bicagem interna 

que pode ser resultado da ventilação pulmonar. Ocorre aumento da pressão de O2 no sangue da 

ave, promovendo melhoria na oxigenação do sangue arterial do pinto46. 

Por volta do décimo quinto dia de incubação, o albúmen e o âmnio formam uma 

conexão, sendo que o albúmen entra no saco amniótico e o embrião irá ingerir essa mistura no 

momento em que iniciar o processo de rompimento da membrana interna do ovo51. O pinto irá 

romper o saco amniótico por volta do décimo oitavo dia de incubação e irá ingerir o líquido 

essencialmente proteico (glicoproteínas) que será absorvido pelos enterócitos do duodeno e 

jejuno, essa absorção persiste até que se inicie e bicagem interna da casca do ovo 52. Como 
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resultado do processo de absorção, a glicose no sangue aumenta progressivamente e ocorre a 

deposição de glicogênio no fígado e músculos das aves48, sendo esse utilizado no processo de 

eclosão, pois o pinto faz uma série de movimentos musculares para eclodir. 

Durante os últimos três a quatro dias de incubação ocorre uma drástica mudança da 

forma com que o pinto obtém energia para o processo de desenvolvimento embrionário e de 

eclosão53. A β-oxidação dos ácidos graxos presentes na gema fornecem ao pinto energia 

necessária para o seu desenvolvimento de um a dezessete dias de incubação. O triacilglicerol e 

os fosfolipídeos são as principais fontes energéticas do embrião de frango para fase de 

incubação. Isso ocorre porque durante a incubação a disponibilidade de glicose livre é baixa e 

o fornecimento de oxigênio não é limitado, assim ocorre a formação de ácidos graxos livres 

que servem como fonte de energia para o embrião54. Entretanto, no momento da pré-bicagem 

da casca do ovo ocorre uma escassez de oxigênio, assim nos últimos dias de incubação o pinto 

utiliza de reservas energéticas realizando o catabolismo anaeróbio de glicose55. 

Decorridos as 504 horas de incubação, o pinto eclode. De acordo com Willemsen48, 

após a completa eclosão, o pinto descansa, com uma respiração pulmonar intensa e enquanto 

isso ocorre a cicatrização da abertura umbilical,  finalizando assim o processo de eclosão. 

Assim, processo de eclosão é um momento de intenso estresse oxidativo para as aves, pois 

ocorre uma intensificação da ação das EROS sobre o tecido dos embriões, uma vez que 

ocorrem diversas mudanças fisiológicas no metabolismo embrionário. Entretanto, de acordo 

com Surai29 o próprio metabolismo do embrião tenta protege-lo da ação oxidativa por meio de 

sistemas de proteção como as enzimas endógenas antioxidantes que reduzem ou inibem a ação 

dos radicais livres sobre os tecidos dos embriões. Dessa forma, são necessários estudos que 

objetivem potencializar a disponibilidade de antioxidantes que visem proteger os embriões para 

melhorar os índices produtivos do incubatório. 
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2.5 Vitamina E 
 

A Vitamina E é constituída por um grupo de quatro isômeros de tocoferóis (alfa, beta, 

gama e delta-tocoferol) e outros quatro tocotrienóis (alfa, beta, gama e delta-tocotrienol). 

Dentre esses, o alfa-tocoferol (Figura 3) é o que atua como antioxidante lipossolúvel de maior 

efetividade no meio celular quando comparado aos demais tipos 56, sendo portanto o mais 

estudado dentre todos os tipos. A vitamina E é portanto considerada um potente antioxidante e 

já é suplementada na dieta de frangos de corte, elevando os níveis de alfa-tocoferol circulante57 

e também reduzindo os níveis de rancificação da carne de frangos 58. 

 

 
Figura 3 – Alfa-tocoferol (Adaptado de Koolman59, 2005) 

 

Com relação a sua estrutura química, pode-se afirmar que o alfa-tocoferol é uma 

vitamina lipossolúvel, ou seja, é solúvel em gorduras e é também um antioxidante biológico 

que protege as células e os tecidos animais dos danos lipoperoxidantes induzidos por radicais 

livres60. O caráter lipossolúvel da molécula de vitamina E faz com que ele fique associada a 

bicamada lipídica da membrana celular dos animais, sendo assim considerado o principal 

agente antioxidante com capacidade de quebrar ações oxidativas de membrana 27. 

A vitamina E é essencial para a integridade e função ideal dos sistemas reprodutivo, 

muscular, circulatório, nervoso e imune dos animais 61. Especificamente em estudo com aves, 

tem-se observado melhorias produtivas com o uso de alfa-tocoferol na alimentação das 

matrizes de frangos de corte, propiciando melhorias na fertilidade das aves, nos resultados de 

incubação e também no desempenho inicial dos pintos de corte 16,19 .  

De acordo com Rutz62, a digestão e absorção da vitamina E em frangos de corte é 

semelhante ao que ocorre com os lipídeos e ocorre no intestino delgado com ação de 

emulsificantes e lipases que hidrolisam a forma esterificada da vitamina E, na sequência a 

vitamina é absorvida pelos enterócitos. De acordo com Barroeta57, a absorção intestinal de 

vitamina E em frangos de corte é em média de 42,0%. Sendo que a vitamina E é o únio 

antioxidante que, após ser absorvido tem a capacidade de depositar-se no organismo animal54 .  
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A ação da vitamina E ocorre principalmente sobre o radical peroxil (ROO-), 

impedindo o desencadeamento das demais reações do processo oxidativo64. De acordo com 

Panda & Cherian65, na produção de frangos de corte, as aves ficam expostas a situações 

estressantes como alta densidade de criação, ar com altas concentrações de amônia, ambientes 

muito quentes e dietas que podem causar incremento calórico, essas situações levam a 

produção de radicais livres e geram a lipoperoxidação das membranas celulares das aves, que 

podem causar prejuízos nos parâmetros produtivos dos frangos de corte. 

Não foram encontrados níveis de vitamina E que devem conter no ovo para que haja 

uma incubação com maior aproveitamento, entretanto Rostagno66  estabelece recomendações 

basais de vitamina E para matrizes, poedeiras e frangos de corte. A partir dessas 

recomendações muitos trabalhos vem sendo desenvolvidos com doses superiores as 

recomendadas com o intuito de melhorar a resposta imune, diminuir efeitos oxidativos nos 

tecidos das aves e ainda melhorar a qualidade da carne dos frangos de corte e dos ovos das 

poedeiras e matrizes. Yang et al.67 afirmaram que há relação positiva entre a disponibilidade de 

vitamina E e a produção de antioxidantes endógenos tais como as enzimas catalase e glutationa 

peroxidase.  

 
2.6 Carotenoides e a cantaxantina 
 

De acordo com Surai et al. 68, existem mais de 750 carotenoides na natureza e 

desempenham papéis importantes na defesa e também estrutura dos tecidos de plantas e 

animais. Os autores ainda conceituam os carotenoides como moléculas orgânicas com funções 

antioxidantes, pigmentantes, pró-vitaminicas e imunomoduladoras. Sendo que vários desses 

compostos possuem a capacidade de serem convertidos em vitamina A (retinol). Vilela et al. 69 

definiram quimicamente os carotenóides como tetraterpenóides (hidrocarbonetos de ocorrência 

natural e seus derivados), ou seja, quase todos eles são oriundos da união de oito unidades 

isoprenóides (de cinco átomos de carbono, formando uma cadeia carbônica de quarenta átomos 

de carbono.  

Os carotenóides naturais foram incluídos na categoria de antioxidantes, além disso, 

são considerados pigmentos responsáveis pelas cores amarela, laranja e às vezes vermelha nos 

tecidos de plantas, insetos, aves e mamíferos45. Inclusive a pigmentação amarela da gema de 

ovo de matrizes e poedeiras comerciais é devido à presença de carotenóides que funcionam no 

corpo como parte integrante do sistema antioxidante, ainda os carotenoides que estão na gema 

do ovo são transferidos para o embrião em desenvolvimento 70. 
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A deposição dos carotenoides na gema está relacionado a formação do ovo, durante a 

deposição de lipoproteínas que são produzidas no fígado que vão formar a gema71, dessa forma 

é necessário a presença dos carotenoides na dieta das galinhas para que ocorra a transferência 

para a gema. Estudando a suplementação do carotenoide cantaxantina na dieta de matrizes 

pesadas, Rocha et al.72  encontraram que houve aumento na concentração do carotenoide na 

gema dos ovos em comparação aos não suplementados. De acordo com Surai et al.73  é de 

extrema importância a presença dos carotenoides na gema do ovo pois os embriões os utilizam 

para necessidades metabólicas, incluindo defesas antioxidantes. 

Espécies de aves de vida livre como faisões, patos, marrecos e galinhas selvagens 

apresentam em seus ovos concentrações de carotenoides cinco a dez vezes maiores que as 

encontradas nos ovos de matrizes e poedeiras comerciais74. De acordo com Surai & Sparks75, 

existe uma baixa concentração de carotenoides nos ovos de aves comerciais pois as mesmas 

são alimentadas com milho, enquanto que aves de vida livre possuem dieta mais rica e 

diversificada o que faz com que os níveis de carotenoides se elevem. 

Os carotenóides possuem ainda algumas características promotoras da saúde das aves, 

incluindo a modulação do sistema imune76. Apesar de não haverem requisitos de carotenoides 

estabelecidos para aves, sabe-se que essas substâncias são muito importantes para o 

metabolismo geral das aves e também para conferir características desejáveis a carne do frango 

e aos ovos das poedeiras. Outro ponto importante é que, de acordo com Surai29 as reservas de 

carotenoides no corpo das aves são limitadas e podem se extinguir caso não ocorra uma 

reposição via alimentação. 

Os carotenóides da gema podem ter efeito importante na promoção de um 

componente fundamental da imunidade que prevê a sobrevivência da prole e os efeitos 

maternos podem ser mediados pela transmissão de antioxidantes ao ovo77 . Dessa forma, pode-

se afirmar que a dieta materna desempenha papel importante na formação de sistemas 

antioxidantes durante o desenvolvimento embrionário do pinto 67. 

As propriedades antioxidantes dos carotenoides protegem as células de danos 

oxidativos. Carotenoides com propriedades antioxidantes são capazes de sequestrar EROs, 

como o radical peroxil (ROO�) e o oxigênio singleto (1O2) 78, estabilizando o elétron 

desemparelhado do radical. A ordem decrescente de capacidade de sequestrar o 1O2 por parte 

dos carotenos e xantofilas é: licopeno, cantaxantina (Figura 4), beta-caroteno, luteína e 

crocina79. Entre os carotenoides, a cantaxantina se caracteriza por uma atividade antioxidante 

elevada e também por ser transferida para a gema e distribuída para os tecidos do embrião 56. 
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Figura 4. Cantaxantina (Adaptado de Coello et al 80) 

 

De acordo com Surai45 , a cantaxantina possui alta atividade antioxidante em diversos 

experimentos in vitro e também em modelos experimentais utilizando animais in vivo. Ainda, 

em condições de estresse oxidativo foi comprovada a ação da cantaxantina em sequestrar 

radicais livres de tecidos animais incluindo tecidos de embriões de aves. 

A cor da gema do ovo de galinhas poedeiras e matrizes pesadas passa da coloração 

amarelo pálida para laranja e até vermelho escuro quando as aves receberam 24 mg de 

cantaxantina por quilo de ração. Além disso, a cantaxantina eleva os níveis de vitamina E no 

fígado de pintos em desenvolvimento, assim a susceptibilidade dos tecidos dos pintos à 

peroxidação lipídica diminuiu 81. Portanto, o aumento da suplementação da dieta materna com 

carotenóides, em particular a cantaxantina, poderia ajudar a manter a eficiência do sistema 

antioxidante e a alta viabilidade do pintinho. 

Estudando a suplementação de 6 mg de cantaxantina na dieta de matrizes pesadas 

durante 24 semanas, Zhang et al.82 encontraram maior pontutação na coloração da gema dos 

ovos, diminuindo os teores de malondialdeído da gema do ovo. Em estudo realizado por 

Robert et al. 83, a cantaxantina suplementada na dieta de matrizes pesadas melhorou o estado 

antioxidante da progênie, os soros dos pintos de um apresentaram teores menores de 

substâncias antioxidantes. Além disso, os pintos oriundos das matrizes que receberam 

cantaxantina na dieta apresentaram 0,0% de mortalidade até 21 dias.  

A suplementação de cantaxantina na dieta das matrizes aumenta a capacidade 

protetora dos tecidos contra o estresse oxidativo nos pintos. Ainda, a cantaxantina eleva os 

níveis de fertilidade dos ovos, taxas de eclosão e reduz a mortalidade embrionária dos pintos na 

fase inicial18. Dessa forma, os autores inferiram que a ação da cantaxantina melhorou a 

sobrevivência e o armazenamento de espermatozoides no trato reprodutivo da galinha. 

 

 

 



	   15	  

REFERÊNCIAS  

1. ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Relatório Anual da ABPA 2017, São 
Paulo, 2017, 133 p. 

2. Araújo IC, Leandro NS, Mesquita MA, Café MB, Mello HH, Gonzales E. Effect of 
Incubator Type and Broiler Breeder Age on Hatchability and Chick Quality. Revista Brasileira 
de Ciência Avícola. 2016 Dec;18(Spe2):17-25. 
3. Iqbal J, Mukhtar N, Rehman ZU, Khan SH, Ahmad T, Anjum MS, Pasha RH, Umar S. 
Effects of egg weight on the egg quality, chick quality, and broiler performance at the later 
stages of production (week 60) in broiler breeders. The Journal of Applied Poultry Research. 
2017 Jun 1;26(2):183-91. 
4. Nangsuay A, Meijerhof R, Van den Anker I, Heetkamp MJ, Morita VD, Kemp B, Van Den 
Brand H. Effects of breeder age, broiler strain, and eggshell temperature on development and 
physiological status of embryos and hatchlings. Poultry science. 2016 Mar 8;95(7):1666-79. 

5. Leandro NS, Cunha WC, Stringhini JH, Cruz CP, Café MB, Matos MS. Influência do peso 
inicial de pintos de corte sobre o desempenho e o rendimento de carcaça de frangos e a 
viabilidade econômica da produção. Rev. Bras. Zootec. 2006 Nov;35:2314-21. 
6. Calil C. O controle da janela de nascimento. PasReform do Brasil. 2007. 

7. Van de Ven LJ, Van Wagenberg AV, Decuypere E, Kemp B, Van den Brand H. Perinatal 
broiler physiology between hatching and chick collection in 2 hatching systems. Poultry 
science. 2013 Apr 1;92(4):1050-61. 
8. Uni Z, Ferket RP. Methods for early nutrition and their potential. World's Poultry Science 
Journal. 2004 Mar;60(1):101-11. 
9. Leandro NS, Oliveira AS, Gonzales E, Café MB, Stringhini JH, Andrade MA. Probiótico na 
ração ou inoculado em ovos embrionados. 1. Desempenho de pintos de corte desafiados com 
Salmonella Enteritidis. R. Bras. Zootec. 2010 Jul;39(7):1509-16. 

10. Leitão RA, Leandro NS, Stringhini JH, Café MB, Matos MS, Andrade MA. Inoculação de 
maltose e/ou sacarose em ovos leves embrionados. Ciência Animal Brasileira. 2014 n. 15(1). 
11. Gonzales E, Cruz CP, Leandro NS, Stringhini JH, Brito AB. In ovo supplementation of 25 
(OH) D3 to broiler embryos. Revista Brasileira de Ciência Avícola. 2013 Sep;15(3):199-202. 
12. Sgavioli S, Domingues CH, Santos ET, de Quadros TC, Borges LL, Garcia RG, Louzada 
MJ, Boleli IC. Effect of in-ovo ascorbic acid injection on the bone development of broiler 
chickens submitted to heat stress during incubation and rearing. Revista Brasileira de Ciência 
Avícola. 2016 Mar;18(1):153-62. 
13. Oviedo-Rondón, E. O. and Murakami A. E. 1998. Fatores que interferem no 
desenvolvimento embrionário e seus efeitos nos problemas metabólicos pós-eclosão em 
frangos de corte. Acta Scientarium. 10:373-382. 

14. Boleli IC, Macari M, Gonzales E. Estresse, mortalidade e malformações embrionárias. 
MACARI, M.; GONZALES, E. Manejo da incubação. Campinas: FACTA. 2003:472-98. 

15. La Scala Jr N, Macari M, Gonzales E. Aspectos físicos da incubação. GONZALES, E.; 
MACARI, M. Manejo da incubação. 2ª Ed. Campinas. Facta. 2003:353-60. 

16. Surai PF, Fisinin VI, Karadas F. Antioxidant systems in chick embryo development. Part 1. 
Vitamin E, carotenoids and selenium. Animal Nutrition. 2016 Mar 31;2(1):1-1. 



	   16	  

17. Surai, P. F., E. Kutz, G. J. Wishart, R. C. Noble, and B. K. Speake. 1997. The relationship 
between the dietary provision of alpha-tocopherol and the concentration of this vitamin in the 
semen of chicken: effects on lipid composition and susceptibility to peroxidation. J. Reprod. 
Fertil. 110:47-51.  
18. Rosa AP, Scher A, Sorbara JO, Boemo LS, Forgiarini J, Londero A. Effects of 
canthaxanthin on the productive and reproductive performance of broiler breeders. Poultry 
science. 2012 Mar 1;91(3):660-6. 

19. Urso UR, Dahlke F, Maiorka A, Bueno IJ, Schneider AF, Surek D, Rocha C. Vitamin E 
and selenium in broiler breeder diets: Effect on live performance, hatching process, and chick 
quality. Poultry science. 2015 Feb 22;94(5):976-83. 
20. Aguilar TA, Navarro BC, Pérez JA. Endogenous Antioxidants: A Review of their Role in 
Oxidative Stress. InA Master Regulator of Oxidative Stress-The Transcription Factor Nrf2 
2016. InTech. 

21. Konigsberg M, Pedraza‐Chaverri J, Herrera‐Mundo N, Díaz‐Muñoz M, Morán J, Fortoul‐
van der Goes T, Rondán‐Zárate A, Maldonado PD, Ali SF, Santamaría A. Cytoplasmic 
calcium mediates oxidative damage in an excitotoxic/energetic deficit synergic model in rats. 
European Journal of Neuroscience. 2008 Mar 1;27(5):1075-85. 
22. Loschen G., Azzi A., Richter C., and Flohe L. (1974). Superoxide radicals as precursors of 
hydrogen peroxide. FEBS Lett. 42: 68–72. 
23. Salvador, M.; Henriques, J. A. P. Radicais livres e a resposta celular ao estresse oxidativo. 
Canoas: ULBRA, 2004, 201 p.  
24. Andrade Jr D, Souza RB, Santos SA, Andrade DR. Os radicais livres de oxigênio e as 
doenças pulmonares. J Bras Pneumol. 2005;31(Suppl 1):60-8. 
25. De Vasconcelos TB, Cardoso AR, Josino JB, Macena RH, Bastos VP. Radicais Livres e 
Antioxidantes: Proteção ou Perigo?. Journal of Health Sciences. 2015 Jul 2;16(3). 
26. Benzie IF, Strain JJ. [2] Ferric reducing/antioxidant power assay: Direct measure of total 
antioxidant activity of biological fluids and modified version for simultaneous measurement of 
total antioxidant power and ascorbic acid concentration. Methods in enzymology. 1999 Dec 
31;299:15-27. 
27. Gutteridge JM, Halliwell B. Antioxidants: molecules, medicines, and myths. Biochemical 
and biophysical research communications. 2010 Mar 19;393(4):561-4. 
28. Hopps E, Noto D, Caimi G, Averna MR. A novel component of the metabolic syndrome: 
the oxidative stress. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. 2010 Jan 
31;20(1):72-7. 

29. Surai PF. Natural antioxidants in avian nutrition and reproduction. Nottingham: 
Nottingham University Press; 2002. 

30. Bianchi MD, Antunes LM. Radicais livres e os principais antioxidantes da dieta. Rev Nutr. 
1999 May;12(2):123-30. 

31. Araújo, JM. Química de Alimentos: Teoria e Prática. 3 ed. Viçosa: Editora UFV, 2006. 478 
p. 

32. Hogg N, Kalyanaraman B. Nitric oxide and lipid peroxidation. Biochimica et Biophysica 
Acta (BBA)-Bioenergetics. 1999 May 5;1411(2):378-84. 



	   17	  

33. Fahy E, Subramaniam S, Brown HA, Glass CK, Merrill AH, Murphy RC, Raetz CR, 
Russell DW, Seyama Y, Shaw W, Shimizu T. A comprehensive classification system for 
lipids. Journal of lipid research. 2005 May 1;46(5):839-62. 

34. Gurr MI, Harwood JL, Frayn KN. Lipid transport. Lipid Biochemistry, 5th Edition. 
2002:170-214. 

35. Moreira AV, Mancini-Filho J. Influence of spices phenolic compounds on lipoperoxidation 
and lipid profile of rats tissues. Revista de Nutrição. 2004 Dec;17(4):411-24. 

36. Brandão PA, Costa FG, Barros LR, Nascimento GD. Ácidos graxos e colesterol na 
alimentação humana. Revista Agropecuária Técnica. 2005 Jan;26(1):5-14. 

37. Burton GW, Traber MG. Vitamin E: antioxidant activity, biokinetics, and bioavailability. 
Annual review of nutrition. 1990 Jul;10(1):357-82. 
 
38. Silva FA, Borges MF, Ferreira MA. Métodos para avaliação do grau de oxidação lipídica e 
da capacidade antioxidante. Química Nova. 1999 Jan;22(1):94-103. 
39. Fraga CG, Zamora R, Tappel AL. Damage to protein synthesis concurrent with lipid 
peroxidation in rat liver slices: effect of halogenated compounds, peroxides, and vitamin E. 
Archives of biochemistry and biophysics. 1989 Apr 1;270(1):84-91. 

40. Xiong YL. Protein oxidation and impIications for muscIe foodquaIity. Antioxidants in 
Muscle Foods: Nutritional Strategies to Improve Quality. New York: Wiley and Sons. 2000 Feb 
14:85-90. 
 41. Feeney RE, Blankenhorn G, Dixon HB. Carbonyl-amine reactions in protein chemistry. 
Advances in protein chemistry. 1975 Dec 31;29:135-203. 
42. Decuypere E, Malheiros RD, Moraes VM, Bruggeman V, Macari M, Gonzales E. 
Fisiologia do embrião. Manejo da incubação. 2003;2:65-94. 
43. Speake BK, Murray AM, Noble RC. Transport and transformations of yolk lipids during 
development of the avian embryo. Progress in lipid research. 1998 May 31;37(1):1-32. 
44. Surai PF. Selenium in nutrition and health. Nottingham: Nottingham university press; 
2006. 
45. Surai PF. The antioxidant properties of canthaxanthin and its potential effects in the poultry 
eggs and on embryonic development of the chick. Part 2. World's Poultry Science Journal. 
2012 Dec;68(4):717-26. 

46. Rahn H, Ar A, Paganelli CV. How bird eggs breathe. Scientific American. 1979 Feb 
1;240(2):46-55. 

47. Litz FH, Castilhano H, Campos DF, Taveira RZ, da Silveira Neto OJ. Melhoramento 
genético de frangos de corte. PUBVET. 2016 Sep 21;6:Art-1369. 

48. Willemsem 
49. Blacker HA, Orgeig S, Daniels CB. Hypoxic control of the development of the surfactant 
system in the chicken: evidence for physiological heterokairy. American Journal of 
Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2004 Aug 1;287(2):R403-10. 

50. Burton FG, Tullett SG. Respiration of avian embryos. Comparative Biochemistry and 
Physiology Part A: Physiology. 1985 Jan 1;82(4):735-44. 

51. Sugimoto Y, Sanuki S, Ohsako S, Higashimoto Y, Kondo M, Kurawaki J, Ibrahim HR, 
Aoki T, Kusakabe T, Koga K. Ovalbumin in developing chicken eggs migrates from egg white 



	   18	  

to embryonic organs while changing its conformation and thermal stability. Journal of 
Biological Chemistry. 1999 Apr 16;274(16):11030-7. 
52. Moran Jr ET. Nutrition of the developing embryo and hatchling. Poultry Science. 2007 
May 1;86(5):1043-9. 
53. Foye OT, Ferket PR, Uni Z. The effects of in ovo feeding arginine, β-hydroxy-β-methyl-
butyrate, and protein on jejunal digestive and absorptive activity in embryonic and neonatal 
turkey poults. Poultry Science. 2007 Nov 1;86(11):2343-9. 

54. De Oliveira JE, Druyan S, Uni Z, Ashwell CM, Ferket PR. Prehatch intestinal maturation 
of turkey embryos demonstrated through gene expression patterns. Poultry science. 2009 Dec 
1;88(12):2600-9. 
55. Bou R, Guardiola F, Grau A, Grimpa S, Manich A, Barroeta A, Codony R. Influence of 
dietary fat source, α-tocopherol, and ascorbic acid supplementation on sensory quality of dark 
chicken meat. Poultry Science. 2001 Jun 1;80(6):800-7. 

56. Surai PF. Natural Antioxidants in Avian Nutrition and Reproduc- tion. Nottingham 
University Press. Nottingham. 2003.  

57. Barroeta AC. Nutritive value of poultry meat: relationship between vitamin E and PUFA. 
World's poultry science journal. 2007 Jun;63(2):277-84. 

58. Ruiz, J. A., L. Guerrero, J. Arnau, M. D. Guardia, and E. Esteve- Garcia. 2001. Descriptive 
sensory analysis of meat from broilers fed diets containing vitamin E or β-carotene as 
antioxidants and different supplemental fats. Poult. Sci. 80:976–982.  
59. Koolman J, Röhm KH, Wirth J, Robertson M. Color atlas of biochemistry. Stuttgart: 
Thieme; 2005. 
60. McDowell LR. Vitamin C, A and E. In: Vitamins in Animal nutri- tion comparative aspects 
to human nutrition, pp. 93-131. Aca- demic Press, London, UK. 1989.  
61. Leshchinsky TV and Klasing KC. Relationship between the level of dietary vitamin E and 
immune response in broiler chickens. Poultry Science, 80: 1590-99. 2001.  
62. Rutz F. Proteínas: digestão e absorção. Fisiologia aviária aplicada a frangos de corte. 
2002;2:135-41. 
63. Liebler DC, Burr JA. Antioxidant stoichiometry and the oxidative fate of vitamin E in 
peroxyl radical scavenging reactions. Lipids. 1995 Sep 1;30(9):789-93. 
64. Surai, A. P., P. F. Surai, W. Steinberg, W. G. Wakeman, B. K. Speake, and N. Sparks. 
2003. Effect of canthaxanthin content of the maternal diet on the antioxidant system of the 
developing chick. Br. Poult. Sci. 44:612–619.  

65. Panda AK, Cherian G. Role of vitamin E in counteracting oxidative stress in poultry. The 
Journal of Poultry Science. 2014 Apr 25;51(2):109-17. 

66. Rostagno HS, Albino LF, Donzele JL, Gomes PC, Oliveira RF, Lopes DC, Ferreira AS, 
Barreto SL, Euclides PF. Tabelas brasileiras para aves e suınos. Composiçao de alimentos e 
exigências nutricionais. 3rd ed. UFV, Viçosa, MG, Brazil. 2011. 
67. Yang Y, Iji PA, Choct M. Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a 
review of the role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics. World's Poultry Science 
Journal. 2009 Mar;65(1):97-114. 

68. Surai, A. P., P. F. Surai, W. Steinberg, W. G. Wakeman, B. K. Speake, and N. Sparks. 
2003. Effect of canthaxanthin content of the maternal diet on the antioxidant system of the 



	   19	  

developing chick. Br. Poult. Sci. 44:612–619.  

69. Vilela TF. Determinação dos parâmetros de resistência," Creep" e de Relaxação de Tensões 
de uma argila mole do Rio de Janeiro. 

70. Surai PF. The antioxidant properties of canthaxanthin and its potential effects in the poultry 
eggs and on embryonic development of the chick. Part 1. World's Poultry Science Journal. 
2012a Sep;68(3):465-76. 
71. Müller W, Vergauwen J, Eens M, Blount JD. Environmental effects shape the maternal 
transfer of carotenoids and vitamin E to the yolk. Frontiers in zoology. 2012 Aug 9;9(1):17. 
72. Rocha JS, Barbosa VM, Lara LJ, Baião NC, Cançado SV, Lana AM, Pompeu MA, 
Vasconcelos RJ, Machado AL, Miranda DJ, Fernandes MN. The effect of storage and dietary 
canthaxanthin on fertile egg quality and embryonic development. Arquivo Brasileiro de 
Medicina Veterinária e Zootecnia. 2013 Jun;65(3):792-800. 
73. Surai PF, Dvorska JE. Effect of selenium and vitamin E content of the diet on lipid 
peroxidation in breast muscle tissue of broiler breeder hens during storage. Proc. Ausi. Poult. 
Sci. Sym. 2002:14. 

74. Garamszegi LZ, Biard C, Eens M, Møller AP, Saino N, Surai P. Maternal effects and the 
evolution of brain size in birds: overlooked developmental constraints. Neuroscience & 
Biobehavioral Reviews. 2007 Dec 31;31(4):498-515. 
75. Surai PF, Sparks NH. Comparative evaluation of the effect of two maternal diets on fatty 
acids, vitamin E and carotenoids in the chick embryo. British Poultry Science. 2001 May 
1;42(2):252-9. 

76. Moller AP, Biard C, Blount JD, Houston DC, Ninni P, Saino N, Surai PF. Carotenoid-
dependent signals: indicators of foraging efficiency, immunocompetence or detoxification 
ability?. Poultry and Avian Biology Reviews. 2000 Jan 1;11(3):137-60. 
77. Saino N, Ferrari R, Romano M, Martinelli R, Muller AP. Experimental manipulation of 
egg carotenoids affects immunity of barn swallow nestlings. Proceedings of the Royal Society 
of London B: Biological Sciences. 2003 Dec 7;270(1532):2485-9. 

78. Foote CS, Chang YC, Denny RW. Chemistry of singlet oxygen. X. Carotenoid quenching 
parallels biological protection. Journal of the American Chemical Society. 1970 
Aug;92(17):5216-8. 
79. Fontana JD, Mendes SV, Persike DS, Peracetta LF, Passos M. Carotenóides: cores 
atraentes e ação biológica. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento. 2000 Mar;2:13. 
80. Coello N, Bernal C, Bertsch A, Estrada O, Mocco Y, Hasegawa M. Las plumas como 
residuo agroindustrial: su utilización biotecnológica para producir insumos de interés 
industrial. Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. 
2003;18(3):119-26. 
81. Karadas F, Pappas AC, Surai PF, Speake BK. Embryonic development within carotenoid-
enriched eggs influences the post-hatch carotenoid status of the chicken. Comparative 
Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology. 2005 Jun 
30;141(2):244-51. 
82. Zhang W, Zhang KY, Ding XM, Bai SP, Hernandez JM, Yao B, Zhu Q. Influence of 
canthaxanthin on broiler breeder reproduction, chick quality, and performance. Poultry science. 
2011 Jul 1;90(7):1516-22. 

 



	   20	  

CAPÍTULO 2. Efeito da suplementação de vitamina E in ovo sobre incubação, 
características da progênie e desempenho de frangos de corte 

 

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA E IN OVO SOBRE A INCUBAÇÃO, 

CARACTERÍSTICAS DA PROGÊNIE E DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE 

 

RESUMO 

Foram conduzidos dois ensaios para verificar o efeito da suplementação de vitamina E in ovo 

para pintos de corte sobre o estado oxidativo do neonato, resultados de incubação, qualidade do 

pinto e desempenho inicial do frango. O delineamento foi em blocos casualizados e os 

tratamentos consistiram de cinco níveis de vitamina E (0,0; 25,0; 35,0; 45,0 e 55,0 mg) 

diluídos em 0,5 mL de óleo de girassol, inoculado in ovo, via cavidade amniótica aos 17,5 dias 

de incubação. Foram utilizados 780 ovos, distribuídos em três incubadoras (bloco), sendo 260 

ovos em cada uma, foi realizada análise de variância e as médias paramétricas e não 

paramétricas comparadas pelo teste de Tukey e Kruskal-Wallis respectivamente (5%), ainda 

foi analisada a análise de regressão. A suplementação de 55,0 mg de vitamina E promoveu 

melhora da eclosão dos ovos (92,32%) e menor janela de nascimento dos pintos (19,5 horas). 

Foram encontrados resultados melhores para a qualidade física dos pintos que receberam a 

suplementação de vitamina E (peso do pinto (45,95 g), comprimento do pinto (17,24 cm), 

escore de qualidade, relação peso do pinto/peso do ovo na incubação (70,72%)). Também 

houve resposta positiva no peso do intestino delgado em relação ao peso do pinto livre do 

resíduo vitelino e altura de vilos do duodeno dos pintos, além disso houve melhoria na 

conversão alimentar para todos os períodos estudados durante o desempenho. Os resultados de 

concentração de proteína no fígado e músculo estriado esquelético do peito foram superiores 

para os pintos que receberam 55,0 mg de vitamina E. Maior presença de catalase no fígado de 

pintos neonatos suplementados com 55,0 mg de vitamina E. Conclui-se que a suplementação 

de vitamina E in ovo melhora estado oxidativo do pinto e isso propicia melhora dos resultados 

de incubação, qualidade do pinto e desempenho na fase inicial. 

 

Palavras-chave: alfa tocoferol, frango de corte, ovos férteis, suplementação exógena 
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EFFECT OF VITAMIN E IN OVO SUPPLEMENTATION ON INCUBATION, 
CHICKS CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE OF BROILERS 

 

ABSTRACT 

 

Two experiments were carried out to verify the effect of vitamin E supplementation in ovo for 

broiler chicks on neonatal oxidative status, incubation results, chick quality and initial chicken 

performance. The randomized block design and treatments consisted of five vitamin E levels 

(0.0, 25.0, 35.0, 45.0 and 55.0 mg) diluted in 0.5 mL of sunflower oil, inoculated in ovo for the 

amniotic cavity at 17.5 days of incubation. A total of 780 eggs, distributed in three incubators 

(block), with 260 in each, the analysis of variance was concluded, and as parametric and non-

parametric means, compared with the Tukey and Kruskal-Wallis test respectively (5%). The 

supplementation of 55.0 mg of vitamin E promoted improvement of hatching (92.32%) and 

hatch window (19.5 hours). We found better results for a physical quality of the chicks that 

received vitamin E supplementation (45.95 g), chick length (17.24 cm), quality score, chick 

body free yolk weight / egg weight ratio in incubation (70.72%)). It was also positive in the 

small intestine weight (1,860 g), and villus height of the duodenum of the chicks, in addition, a 

problem in feed conversion occurred for all the periods studied during the performance. The 

results of liver and bread muscle concentrations were higher for chicks that received 55.0 mg 

of vitamin E. Greater presence of liver-free catalase of neonatal chicks supplemented with 55.0 

mg of vitamin E. Conclusion: If the vitamin E solution in the egg improves the oxidative state 

of the chick and this improves the results of incubation, quality of the chick and performance in 

the initial phase. 

Keywords: alpha tocoferol, broiler, fertile eggs, in ovo feeding  
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INTRODUÇÃO 

A inoculação in ovo é uma tecnologia que está sendo cada vez mais implantada no 

processo de vacinação na incubação artificial. De acordo com Maiorano et al.1, cerca de 95% 

dos incubatórios industriais do mundo utilizam o sistema de vacinação in ovo. Também 

existem muitos estudos com a inoculação de nutrientes in ovo, mostrando que é possível 

melhorar as condições do nascimento de pintos. De acordo com Uni & Ferket2, técnica de 

inoculação in ovo pode beneficiar etapas fisiológicas e bioquímicas importantes relacionadas 

ao desenvolvimento do embrião. 

Para se desenvolverem, os embriões das aves utilizam os recursos energéticos, 

proteicos, lipídicos, vitamínicos e minerais depositados no ovo pela matriz 3. Para que haja a 

utilização desses recursos ocorre a oxidação dos lipídeos presentes na gema, esses lipídeos 

sofrem insaturações quando metabolizados pelo embrião e formam ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa (PUFAs) nos tecidos embrionários4. As altas concentrações de 

PUFAs nas membranas celulares das células as deixam mais suscetíveis a degradação por 

radicais livres ou espécies reativas de oxigênio e as células podem morrer nesse processo 5.  

No entanto, o organismo dos embriões das aves possuem mecanismos para assegurar 

um correto desenvolvimento e ainda com defesa antioxidante que visa proteger o pinto da ação 

oxidativa que pode comprometer a eclosão. Para pintos neonatos, no momento da eclosão 

ocorre uma transição da chamada respiração córioalantóide para respiração pulmonar e nesse 

instante há aumento da taxa metabólica e de consumo de oxigênio durante e logo após a 

eclosão para atender as demandas de endotermia e de locomoção 6. De acordo com Surai et al. 
7, quando ocorre a bicagem interna da membrana do ovo, o pinto inicia a respiração pulmonar e 

assim eleva as taxas de oxigênio circulantes, elevando a produção de radicais livres em 

decorrência de processos oxidativos. 

Dessa forma, é possível que a inoculação de antioxidantes in ovo pode melhorar a 

condição de nascimento e isso poderia refletir na qualidade dos pintos. De acordo com Surai et 

al. 7 , na gema do ovo existem antioxidantes que são passados da dieta da matriz para o embrião 

e controlam a oxidação, reduzindo ou desativando os radicais livres antes que eles atuem sobre 

os tecidos dos órgãos dos pintos. Em estudo realizado por Urso et al. 8, a suplementação de 

vitamina E na ração das matrizes foi capaz de melhorar os índices de eclosão dos ovos e o 

estado geral de qualidade dos neonatos. 

Assim, objetiva-se inocular in ovo, via cavidade amniótica, diferentes níveis de 

Vitamina E, ao décimo sétimo dia e meio de desenvolvimento embrionário, com a finalidade 
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de melhorar o estado oxidativo, reduzindo a ação de agentes oxidantes sobre os tecidos dos 

pintos e consequentemente melhorar os resultados de incubação e qualidade do pinto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Aviário Experimental da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Os ensaios de incubação e de criação das aves 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA), sobre o protocolo número 

023/2015.  

Os tratamentos foram constituídos por diferentes níveis de concentração de vitamina E 

(0,0; 25,0; 35,0; 45,0 e 55,0 mg) diluídos em 0,5 mL de óleo de girassol, inoculado in ovo, via 

cavidade amniótica com metodologia adaptada de Gonzales et al. 9. A região da câmara de ar 

de cada ovo foi higienizada com álcool iodado (2%) e perfurado na região com a agulha 7x2,5 

mm, até atravessar a membrana interna do ovo e alcançar o líquido amniótico. A solução de 

vitamina E utilizada para a inoculação via ovo foi preparada a partir de um produto comercial a 

base de vitamina E (99,99% puro). As soluções de vitamina foram diluídas em óleo de girassol, 

sendo 0,5 mL da solução equivalente a 0,0; 25,0; 35,0; 45,0 ou 55,0  mg de vitamina E, sendo 

inoculado como controle 0,5 mL de óleo de girassol sem a adição de vitamina E. 

Foram utilizadas três incubadoras de estágio único com capacidade para 273 ovos 

cada, sendo cada incubadora dotadas de três bandejas de incubação. Foram obtidos 869 ovos 

de um lote de matrizes pesadas da linhagem Cobb500® de 39 semanas de idade, sendo as 

matrizes alimentadas com dietas elaboradas seguindo as recomendações da empresa. A seleção 

visual dos ovos foi realizada considerando ovos incubáveis os de casca limpa e íntegra, forma 

elíptica, sendo descartados aqueles pontiagudos, com trincas, quebrados, sujos, sem casca ou 

arredondados.  

Antes do ensaio de incubação foram quebrados aleatoriamente 50 ovos, dentre os não 

selecionados, para obtenção do percentual de fertilidade por meio da visualização do disco 

germinativo fecundado na superfície da gema dos ovos, sendo encontrada a fertilidade de 

92,0%, esse valor foi utilizado posteriormente para a obtenção taxa da eclosão sobre ovos 

férteis. 

Os 819 ovos restantes foram identificados e pesados em balança digital com duas 

casas decimais, na sequência foram distribuídos em três bandejas de incubação, sendo alocados 

91 ovos em cada bandeja. As condições de temperatura e umidade das incubadoras foram 
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reguladas para manter 37,5ºC e 60% de umidade relativa (UR), com viragem programada para 

cada duas horas até 420 horas de incubação.  

Quando decorreram 420 horas de incubação (17,5 dias), os ovos passaram por 

ovoscopia e aqueles que apresentavam desenvolvimento embrionário foram submetidos a 

inoculação da vitamina E de acordo com o tratamento, em seguida, os ovos foram colocados 

em sacos de tecido ar permeáveis para isolar o tratamento e colocados em quatro bandejas de 

nascedouro. Foram alocados 65 ovos, já inoculados em cada uma das quatro bandejas de 

nascimento, 13 por tratamento, totalizando 260 ovos por incubadora. A incubadora passou a 

ficar regulada para a função de nascedouro, com temperatura de 36,7oC e 70% de UR. A 

eclosão dos ovos foi acompanhada a partir da eclosão do primeiro ovo, com intervalos de seis 

horas, sendo o ensaio finalizado com 504 horas.  

Foram estudadas a percentagem de eclosão/total, percentagem de eclosão/férteis e 

janela de nascimento em horas. O percentual de eclosão foi obtido por meio da relação entre o 

número total de ovos incubados e número de pintos eclodidos. O percentual de eclosão sobre 

férteis foi obtido por meio da relação entre o percentual fertilidade obtido antes do início do 

experimento (92,0%) e número de pintos eclodidos. A janela de nascimento foi definida como 

o tempo médio em horas entre o momento do primeiro pinto nascido e a retirada das aves em 

cada uma das bandejas. Para essas variáveis, foi considerada a bandeja de nascimento como a 

repetição e a incubadora como o bloco. 

As variáveis de qualidade física do pinto analisadas foram: peso do pinto neonato, 

peso do pinto neonato livre do resíduo vitelino, relação entre o peso do ovo na incubação e o 

peso do pinto neonato livre do resíduo vitelino, comprimento do pinto neonato e escore de 

qualidade física dos pintos.  

Após a eclosão os pintos foram transferidos para a sala de pintos do incubatório 

experimental, todas as aves nascidas foram pesadas individualmente em balança de precisão 

(0,01 g), na sequência foi realizada a avaliação do escore de qualidade física do pinto sendo 

usados todos os neonatos. O método para medir a qualidade física dos pintos foi o proposto por 

Tona et al.10. O comprimento dos pintos neonatos foi medido utilizando-se régua de acrílico, 

sendo considerada a medida da ponta do bico à ponta do dedo médio excluindo-se a unha11. 

Para obtenção do peso do resíduo vitelino, foi realizada a eutanásia por deslocamento cervical 

de três pintos por tratamento de cada uma das repetições, sendo 36 por tratamento. Os resíduos 

vitelinos foram pesados em balança de precisão (0,0001 g) 

As variáveis de qualidade imunológia do pinto foram: peso da bursa de Fabrícius em 

relação ao peso do pinto neonato livre do resíduo vitelino, peso do baço em relação ao peso do 
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pinto neonato livre do resíduo vitelino, área de polpa branca do baço, área do folículo da bursa, 

índice de depleção linfocitária da bursa de Fabrícius e a relação heterofilo:linfócito.  

Para obtenção do peso do baço e bursa de Fabrícius, foi realizada a eutanásia por 

deslocamento cervical de três pintos por tratamento de cada uma das bandejas, totalizando 15 

aves por bandeja, num total de 180 pintos, sendo 36 por tratamento. Os órgãos linfóides foram 

pesados em balança digital com quatro casas decimais, na sequência foram armazenados em 

tubos plásticos contendo formalina neutra tamponada 10%. Após 24 horas da fixação foram 

transferidos para solução de álcool 70% e confeccionadas lâminas histológicas coradas com 

hematoxilina e eosina de acordo com Luna 12. 

No estudo da histomorfometria dos órgãos linfóides, foram avaliados as áreas de 

polpa branca do baço e o tamanho dos folículos da bursa de Fabrícius dos pintos neonatos, 

utilizando metodologia proposta por Leandro et al.13, usando o programa de análise de imagens 

(UTHSCSA ImageTool software, version 3.0). Foram fotografados os baços e as bursas dos 

pintos neonatos em objetiva de 5X. Foi realizadas as medidas de área de polpa branca de 180 

baços. Para a área dos folículos da bursa, foram analizadas 75 lâminas histológicas, sendo 15 

bursas de Fabrícius (mm²) por tratamento. Foram escolhidos aleatoriamente cinco folículos por 

bursa, sendo cada medida uma unidade experimental.  

Também foi realizada análise da depleção linfocitária das bursa de Fabrícius 

analisadas (objetiva de 20X). Para interpretação dos resultados, utilizou-se o critério de escore 

histopatológico de bursa adaptado de Araújo et al. 14, variando de 0 a 4, onde o escore acima de 

3 (mais de 69% de depleção linfoide) pode ser indicativo de imunossupressão. Sendo escore 0 

– sem lesões; escore 1 – edema, discretas hiperplasias, rarefação linfoide folicular e fluído 

acidófilo; escore 2 – infiltrado inflamatório, discreta atrofia de folículos, rarefação linfoide e 

necrose folicular; escore 3 – atrofia severa de folículos, cistos foliculares e epiteliais e fibrose e 

escore 4 – atrofia completa de folículos, cistos foliculares e pontos necróticos disseminados. Os 

escores foram divididos em dois grupos ≥69% de depleção (escores 3 e 4) e <69% (escores 0, 1 

e 2). 

Foram coletadas amostras de sangue e realizado o esfregaço sanguíneo de todas as 

aves que sofreram eutanásia para a posterior leitura das lâminas e realização da relação 

heterófilo:linfócito. Também foi investigado o parâmetro sanguíneo geral das aves. O sangue 

dos pintos foi coletado em tubos do 4,0 mL contendo EDTA (15 µl/ 1ml de sangue) para 

mensuração dos valores de taxa de hemoglobina (g/dL), hematócrito (%), número total de 

hemácias (106/mm3) e volume corpuscular médio (µm3). As leituras dos dados referentes a 

esses parâmetros foram realizadas em duplicata em um contador de células sanguíneas (Celm, 
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Mod. 550). Utilizou-se 20 µL de sangue para cada leitura. O esfregaço sanguíneo foi realizado 

imediatamente após a eutanásia da ave. Foi utilizado um capilar e gotejada uma gota de sangue 

sobre uma lâmina de vidro, na sequencia foi realizado o esfregaço. A lâmina foi corada nas 

horas seguintes à obtenção da amostra utilizando coloração Romanowsky, tipo Wright. Em 

seguida, realizou-se a contagem de heterofilos e linfócitos para cálculo da relação entre as duas 

células do sistema imune. O diferencial foi observado em objetiva de 40x e multiplicando o 

valor obtido por 2.000. Repetiu-se o procedimento anterior em dez campos para obtenção da 

média 15. Na contagem diferencial de leucócitos, a lâmina corada foi lida ao longo da área onde 

as células estão distribuídas em uma só camada, chamada de cauda do esfregaço, 

contabilizando até 100 leucócitos e classificando cada um deles em heterofilo ou linfócito, e 

obtendo assim os seus percentuais para calculo da relação.  

Foi avaliado o desenvolvimento intestinal dos pintos neonatos por meio do peso 

relativo do intestino delgado associado ao pâncreas em relação ao peso do pinto neonato livre 

do resíduo vitelino e histomorfometria intestinal (altura de vilos, profundidade e cripta e 

relação vilo:cripta). Para essas análises foram utilizados três pintos por tratamento de cada uma 

das bandejas de nascimento, totalizando 15 aves por bandeja, num total de 180 pintos, sendo 

36 por tratamento. Os intestinos em associação com o pâncreas foram pesados em balança 

digital com quatro casas decimais, na sequência foram coletados fragmentos das regiões do 

duodeno (piloro até a porção distal da alça duodenal) e jejuno (porção distal da alça duodenal 

até o divertículo de Meckel) do intestino delgado dos pintos.   

As porções dos intestinos foram armazenadas em tubos plásticos contendo formalina 

neutra tamponada 10%. Após 24 horas da fixação foram transferidos para solução de álcool 

70% e confeccionadas lâminas histológicas coradas com hematoxilina e eosina de acordo com 

Luna12. Após o procedimento de coloração, com o auxílio de um microscópio óptico acoplado 

a um sistema analisador de imagens Axio Vision 3.0 (Zeiss®), foram feitas medidas de altura 

das vilosidades e de profundidade de criptas do duodeno e jejuno utilizando objetiva de 5X. 

Foram efetuadas 10 medidas de cada segmento intestinal por ave. As medidas de altura de 

vilos foram tomadas a partir de sua região basal, coincidente com a porção superior das criptas, 

até seu ápice, e as criptas, da sua base até a região de transição cripta:vilosidade, conforme 

descrito por Andrade16. 

O estado oxidativo do pinto foi caracterizado por meio da mensuração da quantidade 

total de proteína e pela atividade da enzima Catalase presente no fígado e no músculo do peito 

dos pintos neonatos. Foram coletados dois gramas de fígado e dois gramas de musculatura 

esquelética do peito (Major pectoralis) para análises de quantificação de proteína total e 
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atividade enzimática da catalase (CAT). As amostras de fígado e musculatura esquelética 

foram armazenadas em freezer TSX Thermo Scientific (-80oC). Após o armazenamento, as 

amostras foram maceradas no próprio microtubo plástico com utilização de um bastão de vidro 

e na sequência foram homogeneizadas individualmente com 1 mL de água destilada e em 

seguida centrifugadas (6.000 r.p.m., 10 min, 5ºC). Foi coletado o sobrenadante e determinada a 

concentração de proteína plasmática com uso de espectofometria. 

Para a determinação da CAT foi quantificada a velocidade de decomposição do 

peróxido de hidrogênio (H2O2), adaptada de Higashi & Shibata 17, em 230 nm, pela enzima 

presente na amostra. Uma alíquota do sobrenadante (50 µL) foi adicionada a 950 µL da 

solução tampão Tris base (0,25M), contendo EDTA (5mM) (pH 8,0), acrescido de Triton 

(0,01%). Foi preparada também uma solução de H2O2 (0,1%). Em uma cubeta de quartzo foi 

colocada 1 mL da solução de H2O2, e na sequência realizada leitura da absorvância. Depois 

disso foi adicionada a solução de H2O2  uma quantidade de 10µL de amostra. Após a 

homogeneização, a velocidade de decomposição de H2O2 foi determinada durante um minuto e 

30 segundos por espectrofotometria. Sendo as amostras analisadas em duplicatas e os valores 

expressos em (U), ou seja mmol de H2O2 consumido (1 micromol consumido por minuto). 

Foi realizado ensaio de desempenho das aves no período inicial (um a 21 dias de 

vida). Foram utilizados 350 pintos, divididos em grupos mistos de 14 aves (sete machos e sete 

fêmeas). O delineamento foi inteiramente ao acaso, os tratamentos foram os níveis de inclusão 

da vitamina E via ovo, totalizando cinco tratamentos. Os pintos foram alojados em 25 baterias 

de aço galvanizado (repetição), sendo a parcela experimental composta por 14 aves, 

totalizando cinco repetições por tratamento.  

As aves receberam ração e água ad libitum. O manejo diário foi de acordo com o 

manual da linhagem, e a ração fornecida obedecendo as exigências nutricionais da fase de 

criação de acordo com Rostagno et al. 18, sendo que no final de cada semana foi registrado o 

consumo de ração, ganho de peso e mortalidade. As aves mortas foram pesadas para a correção 

da conversão alimentar.  

Durante o período de criação, a temperatura do ambiente foi controlada para manter a 

temperatura de conforto térmico. As aves foram mantidas em um esquema de iluminação 

contínuo com 12 horas de iluminação natural e 12 horas de iluminação artificial por dia, 

durante todo o período experimental. A iluminação artificial foi feita por lâmpadas 

incandescentes de 100 W espalhadas nas baterias.  

Os índices de desempenho zootécnico para todos os ensaios foram calculados para os 

períodos de um a sete dias, um a 14 dias e de um a 21 dias de idade. Sendo as variáveis de 
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desempenho: peso final, consumo de ração, conversão alimentar, ganho de peso e viabilidade 

(%). 

Para análise estatística, foi realizada a análise de variância (ANOVA), e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey (5%). As médias não paramétricas foram comparadas pelo 

teste de Kruskal Wallis (5%). As análises foram realizadas utilizando o software  R 

Developmente Core Team16. 

 
RESULTADOS  
 

A eclosão e a eclosão sobre férteis foram influenciadas (P<0,05) pela suplementação 

de vitamina E in ovo aos 17,5 dias de desenvolvimento embrionário (Tabela 1). A inoculação 

de vitamina E melhorou as taxas de eclosão dos pintos, sendo que a inoculação de 55,0 mg de 

vitamina E resultou em maior eclodibilidade dos ovos. A inclusão de 25,0 mg de vitamina E 

não diferiu do grupo controle (inclusão somente do óleo vegetal). Houve melhora na 

percentagem de eclosão a partir de 35 mg de inoculação de vitamina E (P<0,05). 
 
Tabela 1. Eclodibilidade e janela de nascimento dos pintos que tiveram seus embriões 

suplementados com vitamina E aos 17,5 dias de desenvolvimento embrionário 
diretamente na cavidade amniótica 

Vitamina E in 
ovo (mg) 

Eclosão/total 
(%) 

Eclosão/férteis  
(%) 

Janela de nascimento  
(horas) 

00,00 76,49c 86,04c 28,00a 
25,00 78,88bc 86,54bc 24,50b 
35,00 80,23ab 89,62b 24,50b 
45,00 80,45ab 89,89b 24,00b 
55,00 82,62a 92,32a 19,50c 
Valor de P 0,003* 0,003* 0,017* 
CV (%) 12,60 12,60 2,65 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
CV – Coeficiente de variação 
Janela de nascimento – Intervalo entre o primeio e o último pinto eclodido por bandeja 
 

A menor janela de nascimento foi observada para pintos de corte que receberam 55,0 

mg de vitamina E in ovo (P<0,05), apresentando 19,5 horas. Não houve diferença para a janela 

de nascimento entre os pintos oriundos dos ovos suplementados com 25, 35 e 45,0 mg de 

vitamina E. Os pintos oriundos de ovos suplementados apenas com o óleo de girassol, 

apresentaram maior janela média de nascimento (P<0,05).  

Na Figura 1 pode ser observada a janela da distribuição de nascimento dos pintos. É 

possível observar que pintos não suplementados e suplementados com 25,0 mg de vitamina E 

iniciaram a eclosão com 468 horas de incubação, enquanto que os pintos suplementados com 

35, 45 e 55,0 mg de vitamina E iniciaram o nascimento com 462 horas de incubação.  
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A janela média mais curta foi apresentada pelos pintos que receberam 55,0 mg de 

vitamina E in ovo, sendo que os pintos finalizaram a eclosão com 492 horas de incubação, não 

apresentando nascimento na janela 498 e nem na janela 504. A janela mais longa foi 

apresentada pelos pintos não suplementados com vitamina E in ovo. 

 

       
Figura 1. Janela de nascimento dos pintos oriundo de ovos suplementados aos 17 dias e meio 

de desenvolvimento embrionário com diferentes níveis de vitamina E (0, 25, 35, 45 e 
55 mg de vitamina E) 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da relação entre o peso do pinto neonato 

e o peso do ovo na incubação (%), o peso do pinto neonato (g), peso do pinto sem o resíduo 

vitelino (g) e o comprimento (cm) do pinto ao nascimento. Pode-se observar que houve efeito 

da inoculação da vitamina E (P<0,05) sobre a relação peso do pinto neonato/peso do ovo, peso 

do pinto neonato e comprimento do pinto, não havendo efeito (P>0,05) para o peso do pinto 

livre do resíduo vitelino. Houve maior relação peso do pinto/peso do ovo para os ovos 

inoculados com 45,0 ou 55,0 mg de vitamina E. O peso do pinto neonato foi maior para os 

ovos que receberam a suplementação com a vitamina E (45,0 ou 55,0 mg) em relação ao 

tratamento controle. Já o comprimento do pinto foi influenciado pela inoculação, apresentando 

maior resultado para o maior nível de inoculação de 55,0 mg da vitamina E em relação ao 

tratamento que recebeu apenas o inóculo com óleo de girassol.  
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Tabela 2. Peso relativo do pinto livre do resíduo vitelino em relação ao ovo na incubação, peso 
do pinto neonato, peso do pinto neonato sem resíduo vitelino e o comprimento do 
pinto oriundo de ovos que tiveram seus embriões suplementados com vitamina E aos 
17,5 dias de desenvolvimento embrionário na cavidade amniótica 

Vitamina E 
in ovo (mg) 

Relação peso do pinto sem 
o resíduo/ peso do ovo 

(%) 

Peso do pinto 
neonato  

(g) 

Peso do pinto 
sem resíduo 

(g) 

Comprimento 
do pinto  
(cm) 

00,0 68,52c 44,03b 39,45 17,00b 
25,0 69,18bc  45,14ab  38,88 17,06ab 
35,0 69,81ab 45,23ab 39,18 17,07ab 
45,0 70,33ab  45,65a  40,21 17,07ab 
55,0 70,72a  45,95a  38,99 17,24a 
Valor de P <0,0001* 0,0134* 0,5801 0,0412* 
CV (%) 4,74 7,74 14,22 3,31 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
CV – Coeficiente de variação 

 

O escore de qualidade física dos pintos dividida por categoria está apresentado na 

Tabela 3. Houve maior percentual de pintos de maior qualidade (>91 pontos) quando o ovo foi 

suplementado com 55 mg de vitamina E (P<0,05) em relação aos tratamentos de 0,0; 25,0 e 35 

mg de vitamina E. A inoculação de 45 mg de vitamina E não diferiu de todos os outros 

tratamentos (P>0,05). 

 
Tabela 3. Avaliação do escore de qualidade física (0-100 pontos*) de pintos neonatos oriundos 

de ovos que tiveram seus embriões suplementados com vitamina E aos 17,5 dias de 
desenvolvimento embrionário na cavidade amniótica 

 Categoria de escore corporal  
Vitamina E in ovo 
(mg) 

<70 pontos 
(%) 

71-80 pontos 
(%) 

81-90 pontos 
(%) 

91-100 pontos 
(%) 

00,0 2,34 8,20 13,55 75,91b 
25,0 1,98 7,77 14,70 75,55b 
35,0 2,80 8,91 15,00 73,29b 
45,0 2,55 8,45 10,34 78,66ab 
55,0 2,31 5,15 10,90 81,64a 
Valor de P 0,7712 0,0911 0,1012 0,0311** 
CV (%) 2,45 9,11 12,12 13,10 
*Escore adaptado de Tona et al. (2003) 
**Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis (5%) 
CV – Coeficiente de variação 

 

A inoculação de vitamina E não influenciou (P>0,05) os pesos relativos da bursa de 

Fabrícuis e baço das aves neonatas. Entretanto, pode-se observar diferenças para o peso 

relativo do intestino delgado associado ao pâncreas (Tabela 4). Foi possível observar que a 

partir de 35,0 mg de vitamina E in ovo ocorreu um aumento do peso do intestino em relação ao 

peso total da ave neonata sem o resíduo vitelino (P<0,05). 



	   31	  

 
Tabela 4. Peso relativo da bursa de Fabrícius, baço e intestino delgado em relação ao peso dos 

pintos neonatos livre do resíduo vitelino oriundos de ovos que tiveram seus embriões 
suplementados com vitamina E aos 17,5 dias de desenvolvimento embrionário na 
cavidade amniótica 

Vitamina E 
in ovo (mg) 

Relação peso da bursa/ 
peso do pinto sem 

resíduo vitelino (%) 

Relação peso do baço/ 
peso do pinto sem 

resíduo vitelino (%) 

Relação peso do intestino 
delgado/ peso do pinto 

sem resíduo vitelino (%) 
0,0 0,096 0,032 3,20b 
25 0,097 0,034 3,17b 
35 0,120 0,033 3,89a 
45 0,091 0,034 3,88a 
55 0,110 0,033 3,94a 
Valor de P 0,1591 0,9720 0,0030* 
CV (%) 38,11 35,28 19,11 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
CV – Coeficiente de variação 
 

As características histológicas do intestino delgado dos pintos neonatos estão 

apresentadas na Tabela 5. A suplementação de 55,0 mg de vitamina E aumentou (P<0,05) a 

altura dos vilos na região do duodeno do intestino delgado. Para os resultados de profundidade 

de cripta e relação vilo:cripta do duodeno não houve diferença (P>0,05) entre os níveis de 

vitamina E estudados. Para o jejuno não houve efeito da inoculação (P>0,05). 

 
Tabela 5. Altura de vilo, profundidade de cripta e relação vilo:cripta de pintos neonatos 

oriundos de ovos suplementados com vitamina E aos 17,5 dias de desenvolvimento 
embrionário diretamente na cavidade amniótica 

 Duodeno Jejuno 
Vitamina E in ovo 
(mg) 

Vilo 
(μm) 

Cripta 
(μm) 

Vilo: 
cripta 

Vilo 
(μm) 

Cripta 
(μm) 

Vilo: 
cripa 

00,0 325,0b 56,1 5,52 294,5 51,1 5,82 
25,0 348,8b 52,0 6,69 321,9 49,9 6,31 
35,0 323,7b 52,2 6,21 329,0 56,1 5,62 
45,0 374,2b 48,2 7,79 213,9 55,7 3,85 
55,0 398,4a 61,9 8,16 308,9 59,3 5,56 
Valor de P 0,0332* 0,2310 0,0781 0,2130 0,5671 0,2651 
CV (%) 9,87 12,45 26,1 17,8 23,1 29,7 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
CV – Coeficiente de variação 

 

A qualidade imonológica do pinto neonato está apresentada na Tabela 6. Não houve 

efeito da inoculação de vitamina E para o percentual de polpa branca do baço, área do folículo 

da bursa e para a relação heterofilo:linfócito dos pintos neonatos (P>0,05). Entretanto, houve 

efeito para o percentual de folículos sem lesões. Foi possível observar que houve maior número 

de folículos sem lesão linfocitária a partir de 35,0 mg de vitamina E. 
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Tabela 6. Percentual de polpa branca do baço, área do folículo da bursa de Fabrícius e 

percentual de folículos da bursa de Fabrícius sem lesão linfocitária dos pintos 
neonatos oriundos de ovos que tiveram seus embriões suplementados com vitamina E 
aos 17,5 dias de desenvolvimento embrionário diretamente na cavidade amniótica 

Vitamina E 
in ovo (mg) 

Polpa branca do 
baço (%) 

Área do folículo  
(mm) 

Folículos sem lesão 
(%) 

Heterófilo: 
Linfócito 

00,0 44,00 12,37 79,85b 0,28 
25,0 45,60 12,76 81,55b 0,27 
35,0 45,11 12,98 93,36a 0,29 
45,0 42,94 12,30 93,91a 0,25 
55,0 45,06 13,09 93,59a 0,45 
Valor de P 0,2926 0,3124 <0,0001* 0,1073 
CV (%) 7,71 13,01 24,1 2,25 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis (5%) 
CV – Coeficiente de variação; RG – Regressão; NS – não significativa; LN – linear 

 

Para os parâmetros sanguínos avaliados houve diferença entre os tratamentos somente 

para a quantificação da hemoglobina (P<0,05), para os outros não houve diferenças  entre os 

tratamentos (Tabela 7). A suplementação in ovo a partir de 35,0 mg de vitamina E aumentou a 

quantidade de hemoglobina presente nas hemácias dos pintos. 

 

Tabela 7. Parâmetros sanguíneos dos pintos neonatos oriundos de ovos que tiveram seus 
embriões suplementados com vitamina E aos 17,5 dias de desenvolvimento 
embrionário diretamente na cavidade amniótica 

Vitamina E in 
ovo (mg) 

Hemoglobina 
(g/dL) 

Hematócrito 
(%) 

Total de hemácias 
(106/mm3) 

Volume corpuscular 
médio (µm3) 

00,0 10,10b 31,88 2,29 134,78 
25,0 10,01b 31,45 2,16 129,20 
35,0 11,91a 35,54 2,53 134,29 
45,0 12,94a 40,12 3,31 131,23 
55,0 11,76a 37,12 2,69 130,43 
Valor de P 0,0126* 0,7816 0,8124 0,6773 
CV (%) 37,71 41,1 53,01 13,29 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Kruskal-Wallis (5%) 
CV – Coeficiente de variação 
 

Na Tabela 8 estão apresentados os resultados para a quantificação da proteína total e 

quantidade de catalase presentes no fígado e musculatura esquelética do peito dos pintos 

neonatos. A partir dos resultados obtidos pode-se observar que a quantidade de proteínas do 

fiígado foi maior para pintos que receberam 55,0 mg de vitamina E in ovo (P<0,05), sendo que 

os outros tratamentos não apresentaram diferença entre si (P>0,05). A atividade da catalase 

presente no fígado dos pintos foi maior a partir da inoculação de 45,0 mg de vitamina E em 

relação ao grupo que não recebeu vitamina E in ovo. Na análise do músculo do peito dos 
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pintos, houve menor concentração de proteínas para pintos que não receberam a vitamina E in 

ovo. Houve maior (P<0,05) atividade da enzima catalase a partir de 35 mg de vitamina E 

inoculada in ovo. Para a catalase no músculo do peito não houve diferença entre os tratamentos 

estudados (P>0,05). 

 

Tabela 8. Quantificação de proteína total e catalase presentes no fígado e na musculatura 
esquelética do peito dos pintos neonatos oriundos de ovos suplementados com 
diferentes níveis de vitamina E em ovo aos 17,5 dias de desenvolvimento embrionário 
diretamente na cavidade amniótica 

Vitamina E in ovo 
(mg) 

                   Fígado Músculo do peito 
 

 Proteína 
(mg/mL) 

Catalase 
(U/mg proteína) 

Proteína 
(mg/mL) 

Catalase 
(U/mg proteína) 

00,0 1.208,97b 24,34a 1.364,29c 3,41 
25,0 1.047,52b 25,56a 1.853,90a 3,02 
35,0 1.263,00b 28,45ab 1.798,21ab 3,41 
45,0 1.049,61b 35,56b 1.809,46a 3,34 
55,0 1.605,93a 36,10b 1.585,07b 3,60 
Valor de P <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,7632 
CV (%) 24,78 15,1 23,21 9,97 
*Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de Tukey 5% 
CV – Coeficiente de variação; RG – Regressão; NS – não sig nificativa; LN – linear 
 

 

Na Tabela 9 estão apresentados os resultados do desempenho zootécnico dos frangos 

de corte de um a 7 dias, um a 14 e um a 21 dias de vida. O único parâmetro que foi 

influenciado pela inoculação da vitamina E in ovo foi a conversão alimentar, sendo encontrada 

melhor conversão de um a sete dias a partir de 45,0 mg de vitamina E, sendo que os 

tratamentos com 0,00; 25,0 e 35,0 mg de vitamina E não difereiram entre si (P>0,05). Para a 

conversão no período de um a 14 ou um a 21 dias, houve melhora da conversão a partir de 25,0 

mg de vitamina E (P<0,05), sendo o pior resultado encontrado para o grupo que recebeu 

apenas óleo de girassol in ovo. 
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Tabela 9. Desempenho de frangos de corte em diferentes fases de criação, oriundos de ovos 

suplementados com diferentes níveis de vitamina E em ovo aos 17,5 dias de 
desenvolvimento embrionário diretamente na cavidade amniótica 

 1-7 dias de criação 
Vitamina E in 
ovo (mg) 

Peso final 
(g) 

Consumo 
de ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 
(kg/kg) 

Ganho de 
peso 
(g) 

Viabilidade 
(%) 

00,0 176,44 141,51 1,082b 130,49 100,00 
25,0 177,80 145,36 1,092b 132,82 100,00 
35,0 183,85 149,13 1,080b 137,90 98,00 
45,0 182,01 138,29 1,010a 137,04 98,00 
55,0 179,17 133,64 1,007a 133,22 100,00 
Valor de P 0,7406 0,2075 0,0019* 0,7516 0,5686 
CV (%) 5,11 7,46 3,68 7,45 2,85 
 1-14 dias de criação 
Vitamina E in 
ovo (mg) 

Peso final 
(g) 

Consumo 
de ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 
(kg/kg) 

Ganho de 
peso 
(g) 

Viabilidade 
(%) 

00,0 435,52 507,97 1,391b 384,18 100,00 
25,0 436,95 455,92 1,235a 386,84 100,00 
35,0 458,34 473,67 1,206a 407,01 98,00 
45,0 459,31 479,77 1,220a 409,20 98,00 
55,0 443,68 463,30 1,239a 392,34 100,00 
Valor de P 0,2005 0,0825 0,0040* 0,2018 0,5686 
CV (%) 4,45 6,10 3,68 5,07 2,85 
 1-21 dias de criação 
Vitamina E in 
ovo (mg) 

Peso final 
(g) 

Consumo 
de ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 
(kg/kg) 

Ganho de 
peso 
(g) 

Viabilidade 
(%) 

00,0 898,01 1224,83 1,520b 843,01 100,00 
25,0 982,27 1207,48 1,346a 930,94 100,00 
35,0 1025,86 1250,69 1,336a 973,29 98,00 
45,0 968,36 1201,25 1,331a 918,25 98,00 
55,0 944,19 1158,46 1,345a 892,86 100,00 
Valor de P 0,2180 0,1052 0,0063* 0,1926 0,5686 
CV (%) 8,71 4,22 6,17 8,97 2,85 
*Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de Tukey 5% 
CV – Coeficiente de variação 
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DISCUSSÃO 

 

Com relação aos parâmetros de incubação foi possível verificar que a partir do nível 

de 35 mg de vitamina E in ovo em relação ao tratamento controle, houve melhora para a taxa 

de eclosão dos pintos. Da mesma forma, estudando a inoculação de 30 mg de vitamina E in 

ovo, Salary et al.20, encontraram melhora na eclosão dos pintos oriundos de ovos de matrizes 

pesadas que receberam inoculação em relação a ovos que não receberam a inoculação. Os 

resultados de eclosão dos pintos encontrados no presente trabalho foram superiores aos dos 

autores, além disso, foi possível identificar efeito linear crescente (P<0,05) para os níveis de 

vitamina E estudados. Por outro lado, em estudo com ácido ascórbico sendo avaliado como 

possível antioxidante promotor de melhora no desenvolvimento embrionário de pintos, 

Sgavioli et al.21 não encontraram benefícios na eclodibilidade ao inocularem o antioxidante in 

ovo no albúmen do ovo no primeiro dia do desenvolvimento embrionário. Assim, pode-se 

afirmar que o tipo de solução inoculada, o período em que a solução nutritiva é aplicada e o 

local de aplicação podem ser determinantes no sucesso da nutrição pré-eclosão de frangos de 

corte. Estudando o efeito da suplementação in ovo de um composto antioxidante (extrato de 

sementes de uva associado a vitamina C), aos 18 dias de desenvolvimento embrionário Hajati 

et al.22 encontraram melhoria na eclosão dos pintos oriundos de ovos suplementados e os 

autores atribuíram essa melhora a proteção antioxidante.  

O efeito antioxidante da vitamina E provavelmente melhorou a condição de 

nascimento dos pintos o que elevou os índices de eclosão dos pintos. Isso pode-se confirmar 

com os dados encontrados na Tabela 8 em que pode-se observar maior concentração de 

proteínas totais no fígado e musculatura esquelética dos pintos oriundos de ovos 

suplementados com a vitamina E (P<0,05). De acordo com Willemsen23 assim que o bico do 

pinto penetra a câmara de ar ocorre o início da respiração pulmonar, essa respiração eleva as 

concentrações de oxigênio nos tecidos do pinto e isso intensifica o processo de oxidativo no 

organismo das aves. Ainda, a vitamina E protege os tecidos dos embriões, principalmente 

contra a oxidação lipídica, o que pode ter contribuído para melhorar o número de pintos 

nascidos, possibilitando maiores chances de eclosão7. O aumento na concetração total de 

proteínas também é indício de uma proteção contra a oxidação proteica dos tecidos do pinto. 

Em estudos com a suplementação de vitamina E na ração de matrizes pesadas de 29 

semanas de idade, Urso et al.8 encontraram melhoras na eclosão dos pintos oriundos das 

matrizes suplementadas com 120 mg de vitamina E na ração. Os autores afirmam que houve 
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maior deposição de alfa-tocoferol na gema do ovo e assim, maior possibilidade de nascimento 

dos pintos. No presente experimento, houve a adição da vitamina E diretamente para o embrião 

no final do processo de incubação e houve melhoria na condição de nascimento da ave.  

A cadeia produtiva do frango poderia ter ganhos do ponto de vista econômico ao fazer 

a utilização de vitamina E na ração das matrizes, visando a transferência do α-tocoferol para a 

gema de ovo, melhorando assim o desenvolvimento do embrião e com o uso da vitamina E in 

ovo no final do processo de incubação o pinto poderia melhorar seu estado oxidativo no início 

da eclosão, garantindo assim maior eclodibilidade e melhor dos índices produtivos do 

incubatório. De acordo com Surai24, quando há um elevado número de espécies reativas de 

oxigênio formadas nas células das aves elas devem ser combatidas com antioxidantes de 

membrana, assim pode-se dizer que a vitamina E atuou minimizando o estresse oxidativo das 

células de membrana das aves e assim houve maior número de pintos nascidos.  

A janela de nascimento dos pintos deve ser curta, entretanto deve haver distribuição 

de nascimento para que não haja concentração de eclosões no início ou no fim da janela. De 

acordo com Araújo et al.25 a janela de nascimento dos pintos deve permitir que os pintos 

neonatos saiam completamente dos ovos, sequem as penas e cicatrizem os umbigos. Os autores 

recomendam que a melhor janela de nascimento deve ser de 19,5 horas, pois permite que os 

pintos atinjam os objetivos da espera no nascedouro, garantindo uma melhor qualidade física 

do pinto. As aves que nascem no início da janela apresentam desidratação na retirada, uma vez 

que permanecem tempo excessivo no interior da máquina de nascedouro, já os pintos que 

nascem no final da janela não tem tempo para cicatrização do umbigo e são classificados na 

sala de expedição como pintos não vendáveis.  

No presente estudo, pode-se observar que na incubação dos pintos suplementados com 

55,0 mg de vitamina E, resultaram em janela de nascimento de 19,5 horas. Uma janela mais 

curta com um pico de nascimento mais elevado proporciona pintos com qualidade física 

superior e menor número de aves descartadas26. Dessa forma, pode-se observar que pintos 

suplementados com 45,0 e com 55 mg de vitamina E iniciaram a eclosão com 462 e 

finalizaram com 492 (Figura 2), podendo inclusive ter sido retirados do nascedouro 

antecipadamente. A vitamina E propiciou que os pintos eclodissem dos ovos antecipadamente, 

provavelmente devido ao aporte antioxidativo fornecido pelo alfa-tocoferol (P<0,50). 

O peso do pinto ao nascimento é um parâmetro de qualidade física que pode ser 

determinante no peso final do frango de corte. Em estudo realizado por Leandro et al.34, o peso 

do pinto neonato foi correlacionado com o peso final de abate da ave aos 47 dias. No presente 

trabalho, foi possível observar que a suplementação da vitamina E melhorou o peso do pinto 
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neonato, sendo pintos menos pesados obtidos de aves que receberam 0,00 mg de vitamina E. 

De maneira diferente, Bhanja et al.35, Salary et al.20 e Rajkumar et al.36 não encontraram 

melhora no peso de pintos neonatos oriundos de ovos suplementados com vitamina E in ovo os 

17,5 dias de desenvolvimento embrionário, entretanto os autores utilizaram níveis de 

concentração de vitamina E inferiores aos utilizados no presente experimento, podendo essas 

concentrações serem insuficientes para garantir proteção antioxidante e melhorar o peso dos 

pintos neonatos. Em estudo com antioxidantes a base de sementes de uva in ovo, Hajati et al.22 

também não encontraram diferenças entre pintos que receberam os antioxidantes e o grupo que 

não recebeu. Entretanto, foi possível notar que não houve  diferença entre o peso do pinto livre 

do resíduo vitelino, assim pode-se supor que o peso do pinto pode ter sido influenciado pelo 

peso do resíduo vitelino.  

A relação entre o peso do pinto neonato e o peso do ovo na incubação é um parâmetro 

que mensura a utilização do aporte nutricional do ovo pelo embrião durante o seu 

desenvolvimento. A suplementação de vitamina E a partir de 25,0 mg aumentou essa relação, 

ou seja, pode-se dizer que o pinto utilizou mais os recursos disponibilizados pelo ovo para se 

desenvolver. Em estudo realizado por Tona et al.34, pintos que apresentaram maior 

aproveitamento do aporte nutricional do ovo, apresentaram menor mortalidade na fase inicial 

de criação. Assim, é possível afirmar que o maior nível de vitamina E utilizado na 

suplementação in ovo melhorou a utilização do aporte nutricional oferecido pelo ovo, 

melhorando portanto, o peso dos pintos neonatos. Ainda, uma variável que pode ser associada 

a melhora na qualidade do pinto de um dia, além do peso do neonato, é o comprimento do 

pinto. 

O comprimento do pinto é um indicativo do melhor desenvolvimento embrionário e 

um critério utilizado para mensurar a qualidade do pinto neonato31,25. O comprimento do pinto 

ao nascimento e o comprimento do pinto de um dia é positivamente correlacionado com o 

desempenho  do frango de corte durante a fase de criação 32,33,34,31. Os pintos que receberam 

55,0 mg de vitamina E in ovo apresentaram maior comprimento (17,24 cm) em relação ao 

tratamento controle (P<0,05). Assim, pode-se observar que o desenvolvimento do pinto no 

momento pré-eclosão foi estimulado pela suplementação da vitamina E, melhorando a relação 

peso do pinto:peso do ovo, o peso e o comprimento do pinto. 

O escore de qualidade dos pintos é mensurado observando-se um conjunto de 

características dos pintos neonatos, levando-se em consideração a atividade do pinto ao 

nascimento, cicatrização do umbigo, presença ou ausência de membrana vitelina, hidratação e 

a situação dos metatarsos. A inoculação de 55,0 mg de vitamina E in ovo aumentou o 
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percentual de pintos nascidos com categoria de 91-100 pontos em relação a 0,00; 25,0 e 35,0 

mg. Pintos com pontuação de qualidade física mais elevada, tendem a ter melhores índices de 

desempenho zootécnico35. Foi possível observar que a conversão alimentar (Tabela 9) dos 

pintos que receberam a inoculação de vitamina E foi melhor, quando comparada aos pintos que 

não receberam.  

O efeito de agentes estressores que atuam sobre os órgãos linfóides das aves pode ser 

avaliado pelo desenvolvimento dos órgãos, utilizando os resultados do peso de baço e bursa de 

Fabrícius27. No presente estudo a inoculação de vitamina E não promoveu diferenças entre os 

tratamentos para o peso do baço ou da bursa (P>0,05). Em estudo com pintos de corte, 

Sgaviolli et  al.21 também não encontraram diferenças entre os pesos de baço e bursa de 

Fabrícius de aves suplementadas com ácido ascórbico. Não foi possível observar diferenças 

para o percentual de polpa branca do baço das aves. De acordo com Leandro et al.13, a maior 

área de polpa branca do baço indica maior desenvolvimento do órgão e consequente melhor 

estado imune do pinto neonato. De acordo com os mesmos autores, outro indicativo de maior 

desenvolvimento do sistema imune dos pintos neonatos é o tamanho da área do folículo da 

bursa de Fabrícius. A área do folículo da bursa não diferiu entre os tratamentos. Entretanto, foi 

possível observar uma redução no percentual de folículos linfoides da bursa com lesões 

linfocitárias severas (Figura 2) a partir da inoculação de 35,0 mg de vitamina E in ovo aos 

dezessete dias e meio de desenvolvimento embrionário das aves (P<0,05). Dessa forma, pode-

se afirmar que a vitamina E atua reduzindo a depleção linfocitária na bursa de Fabrícius. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Folículo da bursa de Fabrícius com múltiplos cistos (seta), indicando lesões 
linfocitárias severas, objetiva:20X 

 

Estudando o percentual de folículos da bursa de Fabrícius sem lesões linfocitárias de 

codornas neonatas, Araújo et al.14 encontraram que quando a bursa de Fabricius é mais íntegra, 

o órgão pode ser mais eficiente na produção de anticorpos e assim atuar de maneira mais 

eficiente no estado imunológico do pinto. A relação heterofilo:linfócito tem sido apontada 
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como um índice de estresse em frangos de corte. Alterações nesse parâmetro podem indicar 

que o ambiente de criação não está adequado e também que pode haver desafio 

microbiológico. Os resulados encontrados mostraram que a relação entre heterofilos e 

linfócitos encontrou-se dentro do padrão para os pintos neonatos, independente da inoculação 

de vitamina E in ovo. 

Os parâmetros sanguíneos das aves estão relacionados ao transporte de gases e de 

nutrientes no interior dos vasos. No entranto, somente os valores encontrados para  a 

hemoglobina foram alterados pela inoculação de Vitamina E in ovo a partir de 35,0 mg do 

produto (P<0,05). De acordo com Panda et al.36, o aumento de hemoglobinas pode indicar 

melhoria na perfusão de gases e isso pode prevenir doenças metabólicas que acometem os 

frangos de corte de alto desempenho como por exemplo a ascite. Entretanto, Campbel37 

afirmou que o aumento de hemoglobina circulante pode ser resultado de um estado de 

desidratação da ave, indicando uma qualidade física ruim ou um manejo inadequado. No 

presente estudo, pode-se observar um elevado percentual de aves com escore de qualidade 

física superior a 91,0%, o que indicava aves bem hidratadas e ativas. Assim, pode-se afirmar 

que a alteração dos parâmetros sanguíneos ao nascimento deu-se devido a presença do 

antioxidante e essa elevação dos parâmetros sanguíneos poderia melhorar a circulação de 

oxigênio e nutrientes, elevando inclusive a taxa respiratória do pinto. Pode ter havido 

influência da vitamina E circulante sobre o processo hematopoiético com a síntese de um 

maior número de hemácias e mais carregadas com hemoglobinas. 

O peso do intestino delgado associado ao pâncreas das aves foi influenciado pela 

suplementação de vitamina E, sendo que quanto maior a suplementação maior o peso 

encontrado (P<0,05). De acordo com Maiorka38, o peso do intestino das aves indica seu maior 

desenvolvimento. Nos resultados encontrados para histologia do órgão foi possível notar maior 

desenvolvimento dos vilos do duodeno dos pintos suplementados com a maior concentração de 

vitamina E (55,00 mg), quando comparadas as outras concentrações estudadas não houve 

diferenças (P>0,05). De acordo com Uni et al.39, o desenvolvimento do intestino do embrião 

tem uma maior taxa de crescimento que a taxa de crescimento do restante do organismo do 

pinto e esse desenvolvimento reflete no desempenho do frango na vida pós eclosão. Portanto, 

deve-se estimular esse desenvolvimento durante a vida embrionária do frango de corte. O 

maior desenvolvimento histológico das vilosidades intestinais dos pintos neonatos observado 

para as aves que receberam 55,0 mg de vitamina E via líquido amniótico pode ter sido 

influenciado pela suplementação do antioxidante. 



	   40	  

O desenvolvimento intestinal da ave consiste em dois eventos citológicos associados: 

a renovação celular e a perda de células. Esses processos associados são chamados de turnover 

celular, sendo que a mucosa intestinal apresenta elevada taxa de renovação celular 40. De 

acordo com Surai et al.41, a proteção oxidativa aos tecidos do pinto pré-eclosão proporciona 

maior desenvolvimento da ave, inclusive protege o intestino de ações de radicais livre que 

poderiam retardar o crescimento órgãos dos pintos, assim é possível supor que a 

suplementação in ovo da vitamina E auxiliou na proteção dos enterócitos e assim proporcionou 

maior renovação celular e crescimento dos vilos na região do duodeno (P<0,05). 

O período que vai da incubação do ovo até o início da ingestão de alimento pelo pinto 

após a eclosão é considerado uma etapa crítica na vida do frango de corte. Em condições de 

campo, os pintos só tem acesso a água e ração após 48-72 horas de nascidos28. De acordo com 

Stringhini et al.42, quanto antes as aves tiverem acesso ao alimento mais cedo irão desenvolver 

as vilosidades intestinais e produzirem enzimas digestivas. Assim, essa etapa pós eclosão e pré 

alojamento depende muito do aporte nutricional encontrado no resíduo da gema, e a ação 

antioxidante pode atuar protegendo esses nutrientes. De acordo com Panda et al.43, o período 

que vai do nascedouro até a granja de criação do frango gera uma condição de estresse 

oxidativo para os pintos neonatos. Dessa forma, a suplementação da vitamina E in ovo pode ter 

propiciado ação antioxidante sobre os nutrientes da gema e assim o pinto pôde utilizar essas 

reservas para o desenvolvimento intestinal, uma vez que teve acesso aos nutrientes encontrados 

no resíduo vitelino. 

O percentual de intestino delgado em relação ao peso do pinto livre do resíduo 

vitelino é um indicativo do desenvolvimento do aparelho gastrintestinal do  frango de corte, 

uma vez que indica o quanto do peso vivo do pinto foi o intestino delgado. O maior 

desenvolvimento do intestino foi observado em pintos que receberam a partir de 35,0 mg de 

vitamina E in ovo. Significa que os recursos limitados do ovo foram utilizados para aumentar a 

deposição do tecido para a constituição do intestino delgado das aves. De acordo com Uni et 

al.44 diferente do que ocorre com os mamíferos, as aves recebem aporte nutricional materno 

limitado utilizando apenas o que o é depositado no ovo, sendo assim é fundamental que esses 

nutrientes sejam utilizados para melhorar a constituição tecidual dos pintos durante seu 

desenvolvimento embrionário. De acordo com Maiorka et al.45, quando um pinto neonato 

eclode deve apresentar o máximo de desenvolvimento dos órgãos digestórios para acelerar a 

maturação dos mesmos.  

Os enterócitos durante o desenvolvimento embrionário apresentam-se inativos, com 

formatos irregulares e não tem papel algum na digestão e absorção de nutrientes46. A partir da 
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ruptura da membrana interna do ovo e acesso ao oxigênio, o pinto inicia a utilização dos 

enterócitos com função digestória, ainda no interior do ovo2. Assim, pode-se afirmar que os 

pintos que receberam a vitamina E in ovo  apresentaram melhor desenvolvimento intestinal 

com maior aproveitamento do aporte nutricional oferecido pelo ovo para sua constituição, é 

provável que a proteção oxidativa conferida no momento pré-eclosão aos 17,5 dias de 

desenvolvimento embrionário tenha protegido os tecidos do embrião e com isso melhorado a 

constituição do aparelho intestinal. Esses resultados corroboram com o aumento do peso do 

intestino (Tabela 4) e com o aumento no desenvolvimento dos vilos na região do duodeno dos 

pintos que receberam vitamina E in ovo.  

Foi possível observar que pintos que receberam 55,0 mg de vitamina E in ovo  

apresentaram maior percentual de escore de qualidade física acima de 91 pontos (P<0,05). O 

escore corporal do pinto neonato revela um estado geral na retirada das aves do nascedouro, no 

momento em que estão na sala de pintos do incubatório. Nessas avaliações são considerados 

parâmetros como atividade de ave e estado geral do umbigo do pinto. Um maior número de 

aves com escore superior a 91 pontos indica pintos com canelas bem hidratadas, umbigos 

cicatrizados e bem fechados, ausência de abdômen distendido e aves mais ativas e aptas para 

serem enviadas para os galpões de criação.  

O desenvolvimento histológico dos vilos do duodeno dos pintos foi melhorado com a 

suplementação de 55,0 mg de vitamina E in ovo. De acordo com Uni et al.44, vilos maiores 

indicam maior capacidade de absorção dos nutrientes que serão disponibilizados para o pinto 

durante o período de criação. Os resultados de maior desenvolvimento histológico do intestino 

corroboram com o maior peso do órgão (P<0,05) e a maior relação do peso do órgão em 

relação ao peso do pinto sem o resíduo vitelino (P<0,05), indicando assim um efetivo maior 

desenvolvimento do intestino delgado do pinto neonato quando ele recebe in ovo vitamina E. 

Ainda, de acordo com Yalçin et al. 47, o maior desenvolvimento de vilosidades intestinais de 

frangos de corte pode ser relacionada com o aumento da expressão de proteínas de membrana 

que auxiliam no transporte de aminoácidos e carboidratos para o interior dos enterócitos, 

melhorando assim o processo de absorção de nutrientes e o desempenho das aves.   

O aumento da presença de proteínas no fígado dos pintos pode ter sido indicativo de 

proteção contra a peroxidação proteica no órgão, além disso esse valor pode indicar a maior 

presença de enzimas inclusive as antioxidantes sendo uma dessas enzimas a catalase. A 

catalase é uma enzima endógena que está localizada principalmente no interior dos 

peroxissomos celulares. Ela catalisa a conversão de H2O2 em água e oxigênio molecular48.  Foi 

possível observar maior concentração da enzima no fígado dos pintos em relação a 
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quantifiacação na musculatura peitoral. De acordo com Young & Woodside49, a maior 

atividade dessa enzima parece estar no fígado e eritrócitos dos animais.  

O aumento da enzima catalase nas células do fígado dos pintos pode ser indicativo de 

melhoria do estado oxidativo celular da ave. Em estudo com frangos de corte estressados por 

calor e suplementados na ração com vitamina C e extrato de O. sanctum Reddy et al.50 

encontraram aumento da proteção antioxidante, incluindo os níveis de catalase, com 

diminuição do nível de peroxidação lipídica no plasma dos frangos. Assim, potencializar a 

síntese da catalase por meio do fornecimento de meio de substrato para sua produção e 

manutenção pode melhorar as defesas oxidativas de frangos de corte e consequentemente o 

desempenho zootécnico51, conforme observado para os resultados de conversão alimentar dos 

pintos para todas as idades (Tabela 9). A maior presença de proteínas e de catalase nos tecidos 

do fígado e musculatura do peito da ave podem representar melhoria no estado oxidativo geral. 

Assim, os resultados indicam que houve maior proteção aos tecidos do pinto na pré-eclosão. 

De acordo com Xiao et al.52, a elevação na concentração de catalase propicia maior potencial 

de defesa contra os processos de peroxidação lipídica, o que de fato parece ter ocorrido com as 

aves oriundas de ovos submetidos a inoculação com vitamina E. 

Quando pintos de corte de um dia receberam suplementação de vitamina E na ração 

ocorre melhora do desempenho das aves, principalmente na fase inicial 53. Estudando a 

suplementação de vitamina E e antioxidantes a base de sementes de uva na ração, Iqbal et al.54 

encontraram maior ganho de peso dos pintos na fase inicial (um a vinte e um dias) quando 

comparado a pintos que não receberam antioxidantes. No presente experimento não foi 

possível observar resultados positivos da utilização da vitamina E sobre o peso médio, ganho 

de peso, consumo de ração, mortalidade e viabilidade do lote (P>0,05) durante as fases de 

criação (uma sete; um a quatorze e um a vinte e um dias de vida). Entretanto, foi possível 

observar uma melhora na conversão alimentar (P<0,05) dos frangos de corte que receberam 

vitamina E in ovo para todas as fases estudadas. Estudando a adição de vitamina E na ração de 

frangos de corte, Pompeu et al.55 não encontraram diferenças para o desempenho das aves em 

nenhuma das fases de criação, os resultados constratam com diversos estudos que indicam que 

a maior disponibilidade de vitamina E melhora resultados de desempenho. 

Para o período de criação de um a sete dias, a vitamina E proporcionou melhora da 

conversão alimentar a partir de 35,0 mg de vitamina, com melhores resultados obtidos com a 

suplementação de 55,0 mg (P<0,05). Para as fases de um a quatorze dias e de um a vinte e um 

dias, a suplementação mínima de 25,0 mg de vitamina E já proporcionou uma melhoria da 

conversão alimentar das aves (P<0,05), não havendo diferença entre os níveis estudados, sendo 
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todos melhores que a suplementação apenas do óleo de girassol (controle). A menor conversão 

alimentar indica um maior aproveitamento da ração que foi consumida pelos frangos de corte 

em todas as fases de criação. Pode-se relacionar esses achados ao maior desenvolvimento do 

intestino delgado das aves suplementadas in ovo com a vitamina E durante o final da fase de 

incubação. Além disso, também foi possível observar que os pintos que receberam a vitamina 

E in ovo, principalmente na maior dose (55,0 mg), apresentaram melhorias em quase todas as 

variáveis de qualidade de pinto estudadas, o que pode ter sido determinante para o melhor 

índice de conversão alimentar apresentado pelas aves durante todo o período de criação 

estudado, além disso o aumento das enzimas pró antioxidantes também podem ter contribuído 

para melhorar a qualidade geral dos pintos e ainda o desempenho zootécnico das aves. 

 

CONCLUSÃO 

 

A inoculação de vitamina E in ovo melhora o estado oxidativo dos pintos neonatos e 

isso possibilita melhor qualidade física e imunológica. A melhora nas características neonatais 

possibilitaram maior desempenho inicial do frango de corte, dessa forma, a vitamina E é 

indicada para a rotina de inoculação no incubatório industrial. 
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CAPÍTULO 3. Efeito da suplementação de cantaxantina in ovo sobre a incubação, 
características dos pintos neonatos e desempenho do frango de corte 

 
 

 EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DE CANTAXANTINA IN OVO SOBRE A 

INCUBAÇÃO, CARACTERÍSTICAS DOS PINTOS NEONATOS E DESEMPENHO 

DO FRANGO DE CORTE 

RESUMO 

Foi conduzido um experimento para verificar o efeito da suplementação de diferentes níveis de 

cantaxantina in ovo para frangos de corte sobre o estado oxidativo do neonato, resultados de 

incubação e qualidade do pinto. O delineamento foi em blocos casualizados e os tratamentos 

consistiram de cinco diferentes níveis de cantaxantina (0,0; 0,035; 0,045; 0,055 e 0,065 mg) 

diluídos em 0,5 mL de água destilada, inoculados in ovo, via cavidade amniótica aos 17,5 dias 

de incubação. Foram utilizados 780 ovos, distribuídos em três incubadoras (bloco), sendo 260 

ovos em cada uma. A suplementação de cantaxantina promoveu menor eclosão dos pintos, 

sendo encontrada regressão linear negativa de acordo com o nível de cantaxantina inoculado 

(P<0,05) e a maior janela de nascimento dos pintos, sendo a menor janela obtida para a não 

inclusão de cantaxantina in ovo (20,0 horas). Além disso, foi encontrado maior percentual de 

pintos com escore de qualidade física ruim (<71 pontos) para pintos orindos de ovos 

suplementados com as doses mais altas de cantaxantina, indicando aves com umbigo aberto, 

com pouca atividade e desidratadas. O peso do pinto não foi influenciado pela inoculação de 

cantaxantina in ovo apresentando melhor resultado para os pintos do grupo controle. A 

qualidade física dos pintos que receberam a suplementação de cantaxantina (peso do pinto, 

comprimento do pinto e relação peso do pinto/peso do ovo na incubação) foi piorado com o 

uso da cantaxantina . Ainda, foi possível verificar uma maior quantidade de proteínas totais no 

fígados dos pintos suplementados com o produto comercial de cantaxantina, também foi 

possível verificar melhora na atividade de catalase presente no fígado dos pintos. Pode-se 

concluir que o produto comercial não é indicado para a inoculação in ovo por conter compostos 

que prejudicaram a eclosão dos pintos. Entretanto, ficou evidente a melhoria no estado 

oxidativo, podendo assim ser indicado mais estudos com o uso da cantaxantina pura in ovo 

para frangos de corte. 

 

Palavras-chave: antioxidante, carotenoide, frango de corte, ovos férteis, suplementação 

exógena 
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EFFECT OF CANTHAXANTHIN  IN OVO SUPPLEMENTATION ON INCUBATION, 
CHICKS CHARACTERISTICS AND PERFORMANCE OF BROILERS 

 

ABSTRACT 

An experiment was conducted to verify the effect of supplementation of different levels of 

canthaxanthin in ovo for broiler chickens on neonatal oxidative status, incubation results and 

chick quality. The treatments consisted of five different levels of canthaxanthin (0.0, 0.035, 

0.045, 0.055 and 0.065 mg) diluted in 0.5 mL of distilled water, inoculated in ovo, via the 

amniotic cavity at 17, 5 days of incubation. Seven eggs were used, distributed in three 

incubators (block), with 260 eggs in each one. Supplementation of canthaxanthin promoted 

less hatching of the chicks, and negative linear regression was found according to the level of 

canthaxanthin inoculated (P <0.05) and the largest window of birth of the chicks, being the 

smallest window obtained for the non-inclusion of canthaxanthin in ovo (20.0 hours). In 

addition, a higher percentage of chicks with a poor physical quality score (<71 points) were 

found for egg chicks supplemented with higher doses of canthaxanthin, indicating birds with 

open navel, with little activity and dehydration. The weight of the chick was not influenced by 

the inoculation of canthaxanthin in ovo results worse for the physical quality of the chicks that 

chick weight, chick length and relation chick weight / egg weight in incubation. Furthermore, it 

was possible to verify a higher amount of total proteins in the livers of the chicks supplemented 

with the commercial product of canthaxanthin, it was also possible to verify the catalase 

activity present in the liver of the chicks. It can be concluded that the commercial product is 

not indicated for inoculation in ovo because it contains compounds that hinder chicks hatching. 

However, the improvement in oxidative status was evident, and further studies could be 

indicated with the use of pure canthaxanthin in ovo for broiler chickens. 

 

Key words: anthioxidant, carotenoid, broiler, fertile eggs, exogenous supplementation 
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INTRODUÇÃO 
 

A produção de pintos comerciais do Brasil é uma das maiores do mundo, sendo que 

no ano de 2016 o país produziu cerca de 6,4 bilhões de pintos de corte e a previsão é que o 

número se mantenha no ano de 20171. As operações do incubatório tem sido cada vez mais 

estudadas, pois a etapa de incubação foi reconhecida como um ponto estratégico da produção 

de frangos de corte.  

Os índices produtivos do incubatório são medidos principalmente por meio da eclosão 

e pela qualidade dos pintos neonatos, além disso o desempenho inicial das aves também é 

influenciado pela etapa de incubação. Maximizar o estado oxidativo do pinto neonato é uma 

forma de viabilizar a criação e melhorar os índices zootécnicos na fase inicial de criação, além 

disso, de acordo com Surai et al.2 há uma correlação positiva entre a maior proteção oxidativa 

para os embriões e o nascimento das aves. 

Pesquisas foram realizadas com a inclusão de agentes antioxidantes na ração das 

matrizes de frangos de corte para melhorar os parâmetros produtivos e reprodutivos, Rosa et 

al.3 estudaram a inclusão de um produto comercial com 10% de cantaxantina na dieta de 

matrizes pesadas e encontraram melhorias na fertilidade dos ovos e na eclodibilidade dos 

pintos.  

A cantaxantina é um carotenóide com propriedades antioxidantes e outras funções 

biológicas relevantes 4. Em estudo realizado por Zhang et al.5, matrizes de frangos de corte 

foram alimentadas com dieta suplementada com 6 mg de cantaxantina durante 24 semanas e a 

suplementação resultou em melhoria no estado oxidativo da progênie. Além disso, a 

cantaxantina também pode ser relacionada com o estado oxidativo inicial de eclosão dos pintos 

e desenvolvimento do sistema imunológico pois pode atuar como sistema de remoção de 

radicais livres e absorvendo o excesso de energia de espécies reativas de oxigênio altamente 

reativas6,7. 

Uma das possíveis formas de auxiliar o processo de desenvolvimento embrionário e 

de eclosão dos ovos é a suplementação exógena de nutrientes e aditivos para o embrião antes 

do nascimento em diferentes etapas do desenvolvimento embrionário8,9,10,11,12, sendo que 

alguns desses estudos demonstraram melhorias para o desenvolvimento dos embriões e 

também para os resultados de incubação, entretanto nenhum desses composto é utilizado em 

escala comercial, inoculado juntamente da vacina.  

O ovo possui agentes antioxidantes que são depositados na gema a partir da dieta da 

matriz e o pinto utiliza esses antioxidantes durante o desenvolvimento embrionário13. Ao 
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utilizar agentes antioxidantes pode haver uma redução dos níveis de antioxidantes disponíveis 

para que o pinto realize a eclosão dos ovos. Entretanto, entende-se que é possível melhorar o 

estado oxidativo do pinto de corte neonato para melhorar também características como a 

qualidade do estado físico e imunológico e ainda o desempenho, principalmente na fase pré-

inicial. 

Assim, objetiva-se estudar o efeito da inoculação de um produto comercial com 10% 

de cantaxantina, inoculado in ovo aos 17,5 dias de desenvolvimento embrionário sobre 

características de incubação, estado oxidativo, qualidadade física e desempenho dos pintos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Goiás, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Uso de Animais (CEUA), sobre o protocolo número 023/2015. Foi 

realizado um ensaio de incubação no incubatório experimental da Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Foram testados diferentes níveis de cantaxantina 

in ovo para frangos de corte aos 17,5 dias de desenvolvimento embrionário. O produto 

comercial possuia 10% de cantaxantina, 2,2% de etoxiquina, 62,8% de lignossulfonato, 10% de 

dextrina e 15% de amido de milho. 

 No primeiro experimento piloto foram utilizados 810 ovos obtidos de um lote de 

matrizes pesadas da linhagem Cobb500® de 39 semanas de idade. Diferentes níveis de 

concentração de cantaxantina (00,0; 15,0; 30,0; 45,0 e 60,0 mg) diluídos em 0,5 mL de água 

destilada, foram inoculados in ovo, via cavidade amniótica com metodologia adaptada de 

Gonzales et al.10. A região da câmara de ar de cada ovo foi higienizada com álcool iodado (2%) 

e perfurado na região com a agulha 7x2,5 mm, até atravessar a membrana interna do ovo e 

alcançar o líquido amniótico. Houve nascimento de 87,0% dos pintos oriundos de ovos 

inoculados com água destilada (controle), não havendo nascimento para os níveis de 

cantaxantina testados.  

Foi realizado um segundo experimento piloto com redução dos níveis da cantaxantina. 

O segundo experimento piloto seguiu as mesmas especificações do primeiro entretanto, foram 

testados níveis inferiores. Os tratamentos foram constituídos de 0,0; 1,0; 3,0; 6,0 e 9,0 mg 

diluídos em 0,5 mL de água destilada. Os resultados de eclosão do segundo experimento piloto 

estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Eclosão dos pintos que tiveram seus embriões suplementados com cantaxantina aos 

17 dias e meio de desenvolvimento embrionário diretamente na cavidade amniótica 
Concentração de cantaxantina  (mg) Eclosão/total (%)* 
0,00 85,12 
1,00 32,88 
3,00 29,23 
6,00 14,45 
9,00 4,62 
*Incubação de 810 ovos de matrizes de 59 semanas de idade 

 

Por meio dos experimentos pilotos foram determinados os níveis de cantaxantina que 

foram inoculados in ovo no experimento. O delineamento foi em blocos casualizados, sendo 

cada bloco uma incubadora de estágio único com capacidade para 273 ovos cada, distribuídos 

em quatro bandejas de incubação (repetição). Os tratamentos foram constituídos por diferentes 

níveis de concentração do produto comercial com 10% de cantaxantina (0,000; 0,035; 0,045; 

0,055 e 0,065 mg) diluídos em 0,5 mL de água destilada, inoculado in ovo com mesma 

metodologia adotada no experimento piloto. A solução de cantaxantina utilizada para a 

inoculação via ovo foi preparada a partir de um produto comercial a base de cantaxantina 

(10%).  

Foram utilizadas três incubadoras de estágio único com capacidade para 273 ovos 

cada, sendo cada incubadora dotadas de três bandejas de incubação. Foram obtidos 859 ovos 

de um lote de matrizes pesadas da linhagem Cobb500® de 39 semanas de idade, sendo as 

matrizes alimentadas com dietas elaboradas seguindo as recomendações da empresa. A seleção 

visual dos ovos foi realizada considerando ovos incubáveis os de casca limpa e íntegra, forma 

elíptica, sendo descartados aqueles pontiagudos, com trincas, quebrados, sujos, sem casca ou 

arredondados.  

Antes do ensaio de incubação foram quebrados aleatoriamente 50 ovos, dentre os não 

selecionados, para obtenção do percentual de fertilidade por meio da visualização do disco 

germinativo fecundado na superfície da gema dos ovos, sendo encontrada a fertilidade de 

90,0%, esse valor foi utilizado posteriormente para a obtenção taxa da eclosão sobre ovos 

férteis. 

Os 819 ovos restantes foram identificados e pesados em balança digital com duas 

casas decimais, na sequência foram distribuídos em três bandejas de incubação, sendo alocados 

91 ovos em cada bandeja. As condições de temperatura e umidade das incubadoras foram 

reguladas para manter 37,5ºC e 60% de umidade relativa (UR), com viragem programada para 

cada duas horas até 420 horas de incubação.  
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Quando decorreram 420 horas de incubação (17,5 dias), os ovos passaram por 

ovoscopia e aqueles que apresentavam desenvolvimento embrionário foram submetidos a 

inoculação da vitamina E de acordo com o tratamento, em seguida, os ovos foram colocados 

em sacos de tecido ar permeáveis para isolar o tratamento e colocados em quatro bandejas de 

nascedouro. Foram alocados 65 ovos, já inoculados em cada uma das quatro bandejas de 

nascimento, 13 por tratamento, totalizando 260 ovos por incubadora. A incubadora passou a 

ficar regulada para a função de nascedouro, com temperatura de 36,7oC e 70% de UR. A 

eclosão dos ovos foi acompanhada a partir da eclosão do primeiro ovo, com intervalos de seis 

horas, sendo o ensaio finalizado com 504 horas.  

Foram estudadas a percentagem de eclosão/total, percentagem de eclosão/férteis e 

janela de nascimento em horas. O percentual de eclosão foi obtido por meio da relação entre o 

número total de ovos incubados e número de pintos eclodidos. O percentual de eclosão sobre 

férteis foi obtido por meio da relação entre o percentual fertilidade obtido antes do início do 

experimento (90,0%) e número de pintos eclodidos. A janela de nascimento foi definida como 

o tempo médio em horas entre o momento do primeiro pinto nascido e a retirada das aves em 

cada uma das bandejas. Para essas variáveis, foram consideradas as quatro bandejas de 

nascimento como a repetição e a incubadora como o bloco. 

As variáveis de qualidade física do pinto analisadas foram: peso do pinto neonato, 

peso do pinto neonato livre do resíduo vitelino, comprimento do pinto neonato e escore de 

qualidade física dos pintos.  

Após a eclosão os pintos foram transferidos para a sala de pintos do incubatório 

experimental, todas as aves nascidas foram pesadas individualmente em balança de precisão 

(0,01 g), na sequência foi realizada a avaliação do escore de qualidade física do pinto sendo 

usados todos os neonatos. O método para medir a qualidade física dos pintos foi o proposto por 

Tona et al.14. O comprimento dos pintos neonatos foi medido utilizando-se régua de acrílico, 

sendo considerada a medida da ponta do bico à ponta do dedo médio excluindo-se a unha15. 

Para obtenção do peso do resíduo vitelino, foi realizada a eutanásia por deslocamento cervical 

de três pintos por tratamento de cada uma das bandejas, totalizando 15 aves por bandeja, num 

total de 180 pintos, sendo 36 por tratamento. Os resíduos vitelinos foram pesados em balança 

de precisão (0,0001 g) 

As variáveis de qualidade imunológia do pinto foram: peso da bursa de Fabrícius e 

peso do baço. Para obtenção do peso do baço e bursa de Fabrícius, foi realizada a eutanásia por 

deslocamento cervical de três pintos por tratamento de cada uma das bandejas, totalizando 15 
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aves por bandeja, num total de 180 pintos, sendo 36 por tratamento. Os órgãos linfóides foram 

pesados em balança digital com quatro casas decimais. 

Foi avaliado o desenvolvimento intestinal dos pintos neonatos por meio do peso 

relativo do intestino delgado associado ao pâncreas em relação ao peso do pinto neonato livre 

do resíduo vitelino e histomorfometria intestinal (altura de vilos, profundidade e cripta e 

relação vilo:cripta). Para essas análises foram utilizados três pintos por tratamento de cada uma 

das bandejas de nascimento, totalizando 15 aves por bandeja, num total de 180 pintos, sendo 

36 por tratamento. Os intestinos em associação com o pâncreas foram pesados em balança 

digital com quatro casas decimais, na sequência foram foram coletados fragmentos das regiões 

do duodeno (piloro até a porção distal da alça duodenal) e jejuno (porção distal da alça 

duodenal até o divertículo de Meckel) do intestino delgado dos pintos.   

As porções dos intestinos foram armazenadas em tubos plásticos contendo formalina 

neutra tamponada 10%. Após 24 horas da fixação foram transferidos para solução de álcool 

70% e confeccionadas lâminas histológicas coradas com hematoxilina e eosina de acordo com 

Luna 16. Após o procedimento de coloração, com o auxílio de um microscópio óptico acoplado 

a um sistema analisador de imagens Axio Vision 3.0 (Zeiss®), foram feitas medidas de altura 

das vilosidades e de profundidade de criptas do duodeno e jejuno utilizando objetiva de 5X. 

Foram efetuadas dez medidas de cada segmento intestinal por ave. As medidas de altura de 

vilos foram tomadas a partir de sua região basal, coincidente com a porção superior das criptas, 

até seu ápice, e as criptas, da sua base até a região de transição cripta:vilosidade, conforme 

descrito por Andrade17.  

O estado oxidativo do pinto foi caracterizado por meio da mensuração da quantidade 

total de proteína e pela atividade da enzima Catalase presentes no fígado e no músculo do peito 

dos pintos neonatos. Foram coletados dois gramas de fígado e dois gramas de musculatura 

esquelética do peito (Major pectoralis) para análises de quantificação de proteína total e 

atividade enzimática da catalase (CAT). As amostras de fígado e musculatura esquelética 

foram armazenadas em freezer TSX Thermo Scientific (-80oC). Após o armazenamento, as 

amostras foram maceradas no próprio microtubo plástico com utilização de um bastão de vidro 

e na sequência foram homogeneizadas individualmente com 1 mL de água destilada e em 

seguida centrifugadas (6.000 r.p.m., 10 min, 5ºC). Foi coletado o sobrenadante e determinada a 

concentração de proteína plasmática com uso de espectofometria. 

Para a determinação da CAT foi quantificada a velocidade de decomposição do 

peróxido de hidrogênio (H2O2), adaptada de Higashi & Shibata18, em 230 nm, pela enzima 

presente na amostra. Uma alíquota do sobrenadante (50 µL) foi adicionada a 950 µL da 
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solução tampão Tris base (0,25M), contendo EDTA (5mM) (pH 8,0), acrescido de Triton 

(0,01%). Foi preparada também uma solução de H2O2 (0,1%). Em uma cubeta de quartzo foi 

colocada 1 mL da solução de H2O2, e na sequência realizada leitura da absorvância. Depois 

disso foi adicionada a solução de H2O2  uma quantidade de 10µL de amostra. Após a 

homogeneização, a velocidade de decomposição de H2O2 foi determinada durante um minuto e 

30 segundos por espectrofotometria. Sendo as amostras analisadas em duplicatas e os valores 

expressos em (U), ou seja mmol de H2O2 consumido (1 micromol consumido por minuto). 

Foi realizado ensaio de desempenho das aves no período inicial (um a 14 dias de 

vida). Foram utilizados 300 pintos, divididos em grupos mistos de 12 aves (seis machos e seis 

fêmeas). O delineamento foi inteiramente ao acaso, os tratamentos foram os níveis de inclusão 

da vitamina E via ovo, totalizando cinco tratamentos. Os pintos foram alojados em 25 boxes de 

alvenaria, em galpão experimental dotado de ventilação por pressão negativa, sendo a parcela 

experimental composta por 12 aves, totalizando cinco repetições por tratamento. As aves 

receberam ração e água ad libitum. O manejo diário foi de acordo com o manual da linhagem, 

e a ração fornecida obedecendo as exigências nutricionais da fase de criação de acordo com 

Rostagno et al. 15, sendo que no final de cada semana foi registrado o consumo de ração, ganho 

de peso e mortalidade. As aves mortas foram pesadas para a correção da conversão alimentar.  

Durante o período de criação, a temperatura do ambiente foi controlada para manter a 

temperatura de conforto térmico. As aves foram mantidas em um esquema de iluminação 

contínuo com 12 horas de iluminação natural e 12 horas de iluminação artificial por dia, 

durante todo o período experimental. A iluminação artificial foi feita por lâmpadas 

incandescentes de 100 W espalhadas nas baterias. Os índices de desempenho zootécnico para 

todos os ensaios foram calculados para os períodos de um a sete dias e um a 14 dias de idade. 

Sendo as variáveis de desempenho: peso final, consumo de ração, conversão alimentar, ganho 

de peso e viabilidade (%). 

Para análise estatística, foi realizada a análise de variância (ANOVA), e as médias 

paramétricas comparadas pelo teste de Tukey (5%). As médias não paramétricas foram 

comparadas pelo teste de Kruskal Wallis (5%). As análises foram realizadas utilizando o 

software  R Developmente Core Team19. 
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RESULTADOS 
 

A inoculação de 0,5 mL de água destilada apresentou os melhores resultados de 

eclodibilidade (P<0,05). Houve piora nos resultados de eclosão/total e de eclosão/férteis para 

os ovos que receberam a inoculação do produto comercial com cantaxantina (P<0,05). A 

inoculação de 0,065 mg de cantaxantina resultou em menor eclodibilidade dos ovos em 

relaçnao ao tratamento controle e ao tratamento que recebeu 0,035 mg. (Tabela 2).  

 
Tabela 2. Eclodibilidade e janela de nascimento dos pintos que tiveram seus embriões 

suplementados com cantaxantina aos 17 dias e meio de desenvolvimento embrionário 
diretamente na cavidade amniótica 

Concentração de 
cantaxantina (mg) 

Eclosão/total  
(%) 

Eclosão/férteis  
(%) 

Janela de nascimento 
(horas) 

0,000 73,44a 79,82a 20,00a 
0,035 59,15ab 64,30ab 26,50b 
0,045 50,00bc 54,32bc 28,50b 
0,055 32,14c 34,93c 24,00b 
0,065 30,35c 32,99c 26,50b 
Valor de P <0,0001 <0,0001 0,0334* 
CV (%) 30,60 22,60 9,30 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
CV – Coeficiente de variação 
 
       

Pode-se observar também efeito da inoculação de cantaxantina sobre a janela de 

nascimento em horas (P<0,05), sendo que a inoculação apenas com a água destilada promoveu 

uma janela menor em comparação com os pintos que receberam cantaxantina in ovo. Na Figura 

1 pode ser observada a janela da distribuição de nascimento dos pintos. É possível observar 

que todos os pintos, independente do nível de inoculação de cantaxantina iniciaram o 

nascimento com 468 horas de incubação. Entretanto, o único nível que apresentou curva 

normal de nascimento foi de 0,000 mg de cantaxantina in ovo. Apesar  de não ter finalizado o 

nascimanto com 504 horas de incubação. 
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Figura 1. Janela de nascimento dos pintos oriundo de ovos suplementados aos 17 dias e meio 

de desenvolvimento embrionário com diferentes níveis de cantaxantina 
 

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados de qualidade física dos pintos neonatos 

com relação ao peso e comprimento ao nascimento. O peso do pinto neonato, o peso do pinto 

neonato livre do resíduo vitelino e o comprimento do pinto neonato não foram influenciados 

pela inoculação de cantaxantina in ovo (P>0,05). 

 

Tabela 3. Peso do pinto neonato, peso do pinto neonato sem resíduo vitelino e o comprimento 
do pinto oriundo de ovos que tiveram seus embriões suplementados com cantaxantina 
aos 17,5 dias de desenvolvimento embrionário 

Concentração de 
cantaxantina (mg) 

Peso do pinto  
neonato (g) 

Peso do pinto sem 
resíduo (g) 

Comprimento do 
pinto (cm) 

0,000 44,51 37,08 17,08 
0,035 43,91 39,50 16,93 
0,045 43,25 37,51 16,91 
0,055 43,41 36,61 16,97 
0,065 43,36 38,74 16,92 
Valor de P 0,6580 0,1646 0,8732 
CV (%) 8,09 6,75 3,75 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
CV – Coeficiente de variação 

 

O escore de qualidade física dos pintos neonatos, dividos em categorias, sendo o 

melhor de 91 a 100 pontos encontra-se na Tabela 4. A suplementação de cantaxantina in ovo 

influenciou tanto os piores escores de qualidade (<70 pontos) quanto os melhores escores (91-
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100 pontos). Foi possível observar maior número de pintos com escore entre 91 e 100 pontos 

para neonatos oriundos de ovos que não receberam cantaxantina via ovo, sendo encontrado os 

piores resultados para os pintos que receberam 0,065 mg de cantaxantina inoculado via produto 

comercial. O maior percentual de pintos com escore <70 pontos foi encontrado para as aves 

oriundas de ovos suplementados com 0,065 mg de cantaxantina. 

 
Tabela 4. Avaliação do escore de qualidade física (0-100 pontos*) de pintos neonatos oriundos 

de ovos que tiveram seus embriões suplementados com cantaxantina aos 17 dias e 
meio de desenvolvimento embrionário 

 Categoria de escore corporal  
Concentração de 
cantaxantina (mg) 

<70 
(%) 

71-80 
(%) 

81-90 
(%) 

91-100 
(%) 

0,000 1,68c 1,30a 6,00b 91,01a 
0,035 6,58c 7,55a 33,56a 53,30b 
0,045 6,63c 9,13b 45,16a 39,06c 
0,055 35,76b 33,62bc 17,4875c 13,37d 
0,065 49,00a 39,31c 4,9875b 6,70d 
Valor de P <0,0001 <0,0001 0,1012 0,0311** 
CV (%) 26,60 26,69 12,12 13,10 
*Escore adaptado de Tona et al. (2003) 
**Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Friedman (5%) 
CV – Coeficiente de variação  
 
 
 

A qualidade imunológica dos pintos, mensurada por meio dos pesos absolutos do baço 

e bursa de Fabrícius estão apresentados na Tabela 5. Não houve efeito dos tratamentos para o 

peso dos órgãoes linfoides (P>0,05). Ainda, a Tabela 5 apresenta os pesos do intestino delgado 

associado ao pâncreas e o peso do resíduo vitelino. Os tratamentos também não influenciaram 

esses resultados (P>0,05).  
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Tabela 5. Peso da bursa de Fabrícius, baço, intestino delgado+pâncreas e resíduo vitelino de 
pintos neonatos oriundos de ovos suplementados com cantaxantina aos 17,5 dias de 
desenvolvimento embrionário diretamente na cavidade amniótica 

Concentração de 
cantaxantina (mg) 

Peso da Bursa  
(g) 

Peso do Baço  
(g) 

Peso do intestino  
(g) 

Peso do resíduo 
vitelino (g) 

0,000 0,1468 0,0197 1,4664 6,3269 
0,035 0,1278 0,0209 1,7770 6,0469 
0,045 0,0384 0,0197 1,6431 5,2559 
0,055 0,0349 0,0190 1,7310 6,1755 
0,065 0,0419 0,0194 1,5816 5,8981 
Valor de P 0,0959 0,7320 0,5321 0,6468 
CV (%) 45,80 39,55 23,69 24,87 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
CV – Coeficiente de variação  
 

Os resultados da relação entre os pesos o resíduo vitelino e peso do intestino delgado 

associado ao pâncreas com o peso do pinto sem o resíduo vitelino estão apresentados na Tabela 

6. Não houve diferenças entre as médias da relação entre o peso do resíduo/peso do pinto e 

peso do intestino e peso do pinto (P>0,05).  

 
Tabela 6. Peso relativo do resíduo vitelino e do intestino delgado associado ao pâncreas de 

pintos neonatos oriundos de ovos que tiveram seus embriões suplementados com 
cantaxantina aos 17 ,5 dias de desenvolvimento embrionário na cavidade amniótica 

Concentração de 
cantaxantina (mg) 

Relação peso do resíduo/ 
peso do pinto sem resíduo 

vitelino (%) 

Relação peso do intestino 
delgado/ peso do pinto sem 

resíduo vitelino (%) 
0,000 14,56 3,38 
0,035 13,11 3,90 
0,045 12,09 3,82 
0,055 14,48 4,05 
0,065 13,12 3,55 
Valor de P 0,3557 0,5156 
CV (%) 18,39 22,39 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
CV – Coeficiente de variação 

 
 

A análise da histomorfometria intestinal do duodeno e jejuno dos pintos está 

apresentada na Tabela 7. A inoculação de 0,065 mg de cantaxantina aumentou (P<0,05) o 

tamanho dos vilos da região do duodeno do intestino delgado dos pintos. Não houve efeito dos 

tratamentos para profundidade de cripta e relação vilo:cripta na região do duodeno. Para a 

região do jejuno a inoculação de cantaxantina não influenciou (P>0,05) a altura de vilo, 

profundidade de cripta e relação vilo:cripta. 
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Tabela 7. Altura de vilo, profundidade de cripta e relação vilo:cripta de pintos neonatos 
oriundos de ovos suplementados com vitamina E aos 17,5 dias de desenvolvimento 
embrionário diretamente na cavidade amniótica 

 Duodeno Jejuno 
Concentração de 
cantaxantina (mg) 

Vilo 
(µm) 

Cripta 
(µm) 

Vilo: 
cripta 

Vilo 
(µm) 

Cripta 
(µm) 

Vilo: 
cripa 

0,000 486,73b 70,14 8,35 426,77 71,22 5,99 
0,035 489,97b 74,87 6,51 398,62 66,38 6,01 
0,045 497,79b 69,61 7,13 392,92 73,73 5,32 
0,055 489,40b 74,81 6,53 387,08 68,71 5,85 
Valor de P 0,0012* 0,5310 0,1201 0,2130 0,5671 0,3609 
CV (%) 14,70 15,45 16,1 17,8 23,1 12,7 
RG NS NS NS NS NS NS 
*Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
CV – Coeficiente de variação 
 

A qualidade oxidativa dos pintos, mensurada por meio da quantificação da proteína 

total e da enzima catalase no fígado e musculatura do peito dos pintos neonatos estão 

apreentadas na Tabela 8. Houve uma maior concentração de proteínas e atividade da catalase 

no fígado dos pintos que receberam 0,065 mg de cantaxantina (P<0,05). A inoculação não 

alterou os valores de proteína e catalase do músculo do peito das aves (P>0,05). 

 
Tabela 8. Quantificação de proteína total e catalase presentes no fígado e na musculatura 

esquelética do peito dos pintos neonatos oriundos de ovos suplementados com 
diferentes níveis de cantaxantina (10%) in ovo aos 17,5 dias de desenvolvimento 
embrionário na cavidade amniótica 

Concentração de 
cantaxantina (mg) 

                   Fígado Músculo do peito 
 

 Proteína 
(mg/mL) 

Catalase 
(U/mg proteína) 

Proteína 
(mg/mL) 

Catalase 
(U/mg proteína) 

0,000 1.161,10b 32,34a 1.228,35 3,01 
0,035 1.147,10b 31,56a 1.431,11 3,10 
0,045 1.158,00b 29,125a 1.333,19 2,98 
0,055 1.187,07b 30,06a 1.431,23 2,78 
0,065 1.666,16a 39,13b 1.498,12 3,11 
Valor de P <0,0001 <0,0001 0,0991 0,7710 
CV (%) 22,12 20,10 13,21 23,07 
RG NS NS NS NS 
*Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de Tukey 5% 
CV – Coeficiente de variação; RG – Regressão; NS – não sig nificativa; LN - linear 
 

Na Tabela 9 estão apresentados os resultados do desempenho dos frangos de corte em 

duas fases de criação (um a sete e um a quatorze dias de vida). Foi possível observar menor 

peso final para sete dias em pintos oriundos de ovos suplementados com o produto comercial 

na concentração de 0,065 mg de cantaxantina (P<0,05). Pode-se observar que pintos que 
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receberam 0,000 mg de cantaxantina aresentaram o melhor desempenho zootécnico para a fase 

de um a sete dias). A viabilidade de criação indicou que houve maior mortalidade para os 

pintos que receberam 0,065 mg de cantaxantina in ovo. Para o desempenho de um a quatorze 

dias de vida, o comportamento foi similiar a da fase pré-inicial, sendo que houve maior 

mortalidade dos pintos que receberam 0,065 mg de cantaxantina na ração, e essas aves 

apresentaram os piores resultados de desempenho. 

 

Tabela 9. Desempenho de frangos de corte em diferentes fases de criação, oriundos de ovos 
suplementados com diferentes níveis de vitamina E em ovo aos 17,5 dias de 
desenvolvimento embrionário diretamente na cavidade amniótica 

 1-7 dias de criação 
Concentração de 
cantaxantina (mg) 

Peso final 
(g) 

Consumo 
de ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 
(kg/kg) 

Ganho de 
peso 
(g) 

Viabilidade 
(%) 

0,000 186,44a 147,50a 1,025a 142,49a 100,00a 
0,035 157,80b 142,55a 1,261a 113,82b 100,00a 
0,045 153,85b 143,25a 1,280a 110,90b 98,00a 
0,055 152,01b 130,20b 1,199a 111,04b 98,00a 
0,065 139,17c 128,63b 1,397b 95,22b 75,00b 
Valor de P 0,0174* <0,0001* <0,0001* 0,0012* <0,0001* 
CV (%) 5,11 7,46 3,68 7,45 2,05 
 1-14 dias de criação 
Concentração de 
cantaxantina (mg) 

Peso final 
(g) 

Consumo 
de ração 

(g) 

Conversão 
alimentar 
(kg/kg) 

Ganho de 
peso 
(g) 

Viabilidade 
(%) 

0,000 411,52a 512,90a 1,281a 400,18a 100,00a 
0,035 360,95b 465,90b 1,635b 286,84b 100,00a 
0,045 368,34b 499,97b 1629b 307,01b 75,00b 
0,055 365,31b 349,77c 1,586b 220,20b 75,00b 
0,065 243,68c 353,30c 2,029b 172,34c 60,00b 
Valor de P 0,2005* 0,0310* <0,0001* 0,0333* <0,0001* 
CV (%) 4,55 8,70 9,61 9,07 5,85 
*Médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de Tukey 5% 
CV – Coeficiente de variação 
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DISCUSSÃO 
 

Não foram encontrados relatos da inoculação in ovo de produtos comerciais a base de 

cantaxantina para embriões de frangos de corte ou de seus efeitos quando oferecidos 

diretamente aos embriões. 

Foi possível observar piores resultados de incubação dos ovos quando houve a 

inoculação de cantaxantina, apresentando regressão linear negativa, ou seja, quanto maior o 

nível de cantaxantina, pior foi a eclosão dos ovos (P<0,05). Estudando a inoculação do mesmo 

produto comercial na dieta de matrizes de frangos de corte, Johnson-Dahl et al.19 encontraram 

melhorias para os resultados de incubação, com maior eclosão para pintos oriundos de matrizes 

que receberam a cantaxantina na dieta. A inoculação in ovo da cantaxantina poderia reduzir os 

custos da utilização do produto, uma vez que a quantidade utilizada na ração das matrizes é 

muito superior ao que é utilizado na inoculação in ovo. Entretanto, pode-se observar que não 

houve melhora nos resultados de eclosão dos pintos. Uma possível explicação para esse fato é 

que o produto comercial contém além de outros compostos químicos além da cantaxantina, 

como por exemplo 62% de lignosulfonatos que podem ter prejudicado a eclosão dos pintos.  

O lignosulfonato é  um complexo polímero orgânico, derivado da lignina. O produto é 

considerado fibroso e possui propriedades aglomerantes e emulsificantes, sendo aplicados na 

nutrição animal principalmente para a formação de peletes de ração 20. Frangos de corte na fase 

inicial quando alimentados com dietas de 5% de ligsulfonatos apresentaram compactação de 

cecos e redução da digestibilidade das dietas21. Assim, pode-se inferir que os embriões de 

frangos de corte morreram em decorrência de uma inoculação realizada com um produto 

aglutinante. De acordo com Stringhini et al.,22, frangos de corte nascem com pouco 

desenvolvimento do tratogastrintestinal, com reduzida formação de enzimas digestivas e 

amadurecem os enterócitos durante os primeiros dias de vida, sendo assim possuem limitada 

capacidade disgestória. Dessa forma, o fornecimento de um produto com alta concentração de 

lignosulfonatos pode ter causado a morte do pinto e a redução da eclosão dos ovos.  

A partir das necropsias realizadas para a coleta de órgãos, foi possível evidenciar a 

coloração laranja muito evidente no aparelho digestório e resíduo vitelino dos pintos oriundos 

dos ovos inoculados com cantaxantina (Figura 2), o que comprova a ingestão e absorção do 

produto, entretanto, possivelmente pela presença de lignosulfonatos aglutinantes não houve 

melhora nos resultados de eclodibilidade dos ovos e sim a mortalidade dos pintos que 

receberam altas doses do produto.  
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     0,000 mg              0,035 mg              0,045 mg                0,055 mg              0,065 mg 

Figura 2. Resíduo vitelino de pintos neonados suplementados com diferentes níveis de 
canaxantina (mg) aos 17,5 dias de desenvolvimento embrionário 

 

Com relação a distribuição de nascimento dos pintos, houve janela média de 

nascimento de 20 horas para os pintos oriundos dos ovos suplementados apenas com a água 

destilada. Essa janela média se encontra dentro do recomendado por Araújo et al.23, o que 

garantiria melhor qualidade física para os pintos neonatos. Entretanto, para os tratamentos com 

a inoculação de cantaxantina in ovo as janelas apresentaram-se superiores a 24 horas de 

intervalo de nascimento. De acordo com  Calil 24, as aves que nascem no início da janela 

apresentam desidratação na retirada, uma vez que permanecem tempo excessivo no interior da 

máquina de nascedouro, já os pintos que nascem no final da janela não tem tempo para 

cicatrização do umbigo e são classificados na sala de expedição como pintos não vendáveis.  

De maneira geral, houve janela de nascimento muito irregular (Figura 1) para todos os 

tratamentos. De acordo com Calil 24, uma janela mais curta com um pico de nascimento mais 

elevado proporciona pintos com qualidade física superior e menor número de aves descartadas. 

Foi possível obervar um pico de nascimento para pintos oriundos de ovos suplementados in 

ovo com 0,055 e 0,065 mg de cantaxantina na janela de 480 horas, cerca de 24 horas antes da 

retirada dos pintos, o que pode ter prejudicado o escore de qualidade física dos pintos neonatos 

(Tabela 4). Uma janela muito extensa pode prejudicar a hidratação dos pintos e comprometer a 

qualidade física da ave, o que de fato parece ter ocorrido no caso dos pintos que receberam a 

inoculação da cantaxantina in ovo. 

O peso dos pintos, o peso dos pintos sem o resíduo vitelino e o comprimento dos 

pintos não foi influenciado pela suplementação do produto comercial de cantaxantina. Os 

aspectos da qualidade do pinto relacionadas a seu tamanho no momento da eclosão apontam 

que pintos maiores resultam em frangos maiores25. Os resultados encontrados corroboram com 

os achados por Bhanja et al.26, Salary et al.27 e Rajkumar et al.28 que também não encontraram 

melhora no peso de pintos neonatos oriundos de ovos suplementados in ovo com a vitamina E 

sendo utilizada como antioxidante in ovo durante o desenvolvimento embrionário, assim, a 
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cantaxantina parece não ter influenciado no peso dos pintos ao nascimento. Ainda, em estudo 

com antioxidantes a base de sementes de uva in ovo, Hajati et al.29 também não encontraram 

diferenças entre pintos que receberam os antioxidantes e o grupo que não recebeu. 

O peso dos órgãos linfoides dos pintos neonatos podem refletir maior 

desenvolvimento do sistema imunológico dos frangos de corte na fase inicial30, sendo a bursa 

de Fabrícius e o baço de fundamental importância para as aves. No interior da bursa ocorre 

maturação dos linfócitos B já o baço é considerado um órgão secundário do sistema 

imunológico com função de eliminação de eritrócitos velhos e armazenamento de células do 

sisemta imune31. Os resultados encontrados apontam que os pesos dos órgãos linfóides não 

diferenciaram-se entre os níveis de cantaxantina inoculados aos 17,5 dias de desenvolvimento 

embrionário diretamente na cavidade amniótica. Os pesos médios do baço e bursa encontrados 

todos os tratamentos foram semelhantes aos achados de Goel et al.32, considerados normais. 

O peso do intestino delgado associado ao pâncreas também não foi afetado pela 

inoculação da cantaxantina in ovo, esse peso pode ser indicativo de maior desenvolvimento 

gastrintestinal do pinto neonato. Entretanto, não houve relação entre a inoculação e o peso do 

órgão, ainda não houve diferença para o peso do intestino em relação ao peso do pinto sem o 

resíduo vitelino. Esses resultados indicam que a inoculação do produto comercial com 10% de 

cantaxantina nos níveis testados não melhoraram o desenvolvimento do intestino delgado dos 

pintos, sendo portanto essa hipótese rejeitada. No momento da pesagem dos órgãos foi possível 

observar que os cecos das aves suplementadas com a cantaxantina encontravam-se com 

coloração escura e bastante edemaciados, quando abertos seu conteúdo apresentava-se muito 

espesso.  É possível que a capacidade aglutinante do composto de ligsulfonato tenha-se aderido 

a essa região específica do trato gastrintestinal e assim, causado uma compactação dos cecos o 

que poderia ter atrapalhado o processo de eclosão dos pintos e levado a mortalidade das aves 

no momento pré-eclosão. 

Ainda, o peso do resíduo vitelino não foi influenciado pelos tratamentos. O consumo 

do resíduo vitelino é indicativo do maior aproveitamento do aporte nutricional oferecido pela 

matriz, e para os níveis testados não houve diferença para esses resultados. Em estudo com a 

relação entre o peso do resíduo vitelino e o peso do pinto Araújo et al.23 encontraram valores 

inferiores aos achados nesse experimento, sendo que o consumo do resíduo pode ser indicativo 

de maior aproveitamento dos nutrientes oferecidos pelo ovo para o desenvolvimento do pinto. 

A quantidade de proteína total e catalase do fígados dos pintos neonatos foi 

aumentada quando eles receberam 0,065 mg de cantaxantina in ovo. Apesar de ter aumentado a 

proteção oxidativa nos tecidos dos pintos, não houve respostas positivas para os parâmetros de 
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qualidade dos neonatos, sendo mais uma vez possivelmente atrapalhado pela presença de 

aglutinantes no composto comercial. Assim, o desempenho zootécnico dos frangos de corte foi 

comprometido, havendo elevada taxa de mortalidade para os pintos oriundos dos ovos que 

receberam as maiores dosagens de cantaxantina. Apesar do aumento do tamanho dos vilos na 

região do duodeno, houve um desempenho zootécnico muito ruim para os pintos que 

receberam a suplementação da cantaxantina in ovo. A altura dos vilos pode ter sido 

influenciado pelos aglutinantes, que causaram descamação da região e na sequencia algum tipo 

de reparo tecidual.  

 

CONCLUSÃO 

 

O produto comercial com 10% de cantaxantina não deve ser inoculado in ovo para 

pintos com 17,5 dias de desenvolvimento embrionário. A inoculação da cantaxantina 

promoveu melhoria no estado oxidativo do pinto, entretanto não melhorou os outros 

parâmetros estudados. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  

A inoculação in ovo é uma técnica que vem sendo amplamente estudada com o intuito 

de antecipar o fornecimento de nutrientes para os frangos de corte, seja para melhorar o 

desenvolvimento dos embriões nas fases iniciais ou para melhorar os processos de eclosão dos 

pintos. Diante dos resultados apresentados, com a utilização dessa técnica pôde-se observar 

que os antioxidantes são compostos que auxiliam no processo de eclosão dos pintos, 

melhoraram o estado oxidativo e ainda a qualidade física das aves neonatas. No experimento 

com o uso de vitamina E houve um acréscimo de 6,28% de pintos nascidos em relação ao 

grupo que não recebeu os antioxidantes in ovo. O Brasil produziu em 2016 cerca de 6,4 bilhões 

de cabeças de pintos, com o acréscimo resultante da inoculação in ovo da vitamina E 

encontrados nos experimentos poderia-se aumentar a produção, chegado a produzir  mais de 

400 milhões de pintos de corte.  

O potencial dos antioxidantes pode ser utilizado na avicultura industrial juntamente 

com o uso das vacinas in ovo, dessa forma as empresas poderiam aumentar o número de pintos 

nascidos garantindo um maior abastecimento de frangos de corte para o mercado consumidor. 

Entretanto, ainda são necessárias pesquisas que testem a inoculação de níveis de vitamina E 

associada a inóculos vacinais em que uma única perfuração inocule a vacina e o agente 

antioxidante.  

Com relação ao uso da cantaxantina, é possível supor que o uso do produto comercial 

não seja recomendado para a inoculação in ovo, pois seus compostos químicos parecem não ter 

contribuído de forma positiva para a eclosão dos pintos, entretanto, pode-se observar melhoria 

no estado oxidativo dos pintos neonatos, revelndo que o carotenoide tem potencial 

antioxidante. Assim, pode-se recomendar a experimentação in ovo com um produto 100% 

cantaxantina para verificar se seu uso poderia de fato melhorar a incubação dos ovos. 

Diante dos resultados obtidos nos capítulos 2 e 3, sugere-se estudos que viabilizem a 

inclusão de vitamina E in ovo, em conjunto com as vacinas que já são aplicadas rotineiramente 

nos incubatório comerciais e ainda, sugere-se também um estudo com o uso de cantaxantina 

100% pura na inoculaçãoo in ovo, visando descobrir o potencial do produto natural. 
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