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XIX 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar o uso do extrato de resíduo de goiaba como um antioxidante zootécnico 

nas dietas de matrizes de codornas Japonesas sobre os parâmetros de desempenho produtivo 

das matrizes em fase de postura, qualidade de ovos, incubação e parâmetros de qualidade e 

desenvolvimento intestinal das codornas neonatas oriundas de ovos dessas matrizes. Foram 

realizados três experimentos no aviário experimental da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG) e em todos adotou-se delineamento inteiramente 

casualizado (DIC). No experimento 1, foram utilizadas 384 matrizes de codornas Japonesas, 

sendo 288 fêmeas e 96 machos, distribuídos em 4 tratamento, de acordo com o nível de 

inclusão do extrato de goiaba na dieta das matrizes, com 6 repetições cada tratamento, num 

total de 12 fêmeas e 4 machos em cada repetição. Os níveis de inclusão do extrato de goiaba 

foram: 0,0%, 0,3%, 0,6% e 0,9%. No experimento 2, 162 ovos por tratamento foram 

coletados durante três dias e incubados ao final do terceiro dia, num total de 648 ovos. No 

experimento 3, 432 ovos foram coletados e incubados em esquema fatorial que considerava 

dois períodos de armazenamento pré incubação – 216 ovos com nove dias e 216 ovos com 

três dias – e os quatros níveis de inclusão do extrato de goiaba na dieta das matrizes. Os 

resultados dos dados de desempenho foram submetidos à análise de variância e os dados de 

qualidade de ovos foram submetidos à análise de regressão. Os parâmetros de qualidade das 

codornas neonatas foram submetidos à análise de regressão. As janelas de eclosão foram 

submetidas ao teste de Tukey, as análises de embriodiagnóstico e percentagem de escore 

foram avaliadas pelo teste exato de Fisher, as análises de altura de vilosidades e profundidade 

de criptas intestinais foram submetidas à análise de variância. Em todas as análises adotou-se 

5% de probabilidade. A utilização do extrato de goiaba não influenciou o desempenho das 

aves nem a qualidade físico-química dos ovos. No experimento 2 não houve diferença 

estatística para percentagem de eclosão total e percentagem de eclosão/férteis, janela de 

eclosão e escore de qualidade das codornas neonatas entre os quatro níveis de inclusão do 

extrato. A dispersão dos nascimentos no tratamento com 0,0% de inclusão de extrato de 

goiaba foi menor do que as demais dispersões. Ao nível 0,3% de inclusão, o extrato de goiaba 

promoveu melhorias no desenvolvimento intestinal das codornas neonatas. No experimento 3, 

a inclusão do extrato de goiaba foi capaz de padronizar a dispersão dos nascimentos em 

ambos os períodos de armazenamento e promover a manutenção do desenvolvimento 

intestinal das codornas neonatas oriundas de ovos armazenados por nove dias. Conclui-se que 

o uso do extrato de goiaba não afetou o desempenho produtivo das matrizes e auxiliou na 

padronização das janelas de eclosão bem como no desenvolvimento intestinal das codornas 

neonatas. 

 

Palavras-chave: ácido elágico, dispersão, eclosão, incubação, ovo, saúde intestinal. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this essay was to evaluate the use of guava extract processing as an 

antioxidant additive on the diet of Japanese quail matrices about the parameters on the 

matrices fertile performance on posture phase and the newborn quail parameters in the quality 

and internal health resulted from the eggs of these matrices. Three experiments were done in 

the School of Veterinary and Animal Science in the Federal University of Goiás (EVZ/UFG) 

and in all three of them, it was adopted the completely randomized design (CRD). In the first 

experiment, 384 Japanese quail matrices were used, 288 being females and 96 males, 

distributed in 4 groups, following the level of guava extract inclusion on the diet of the 

matrices, with a recurrence of 6 times each group, in a total of 12 females and 4 males in each 

recurrence. The levels of guava extract inclusion were 0,0%, 0,3%, 0,6% and 0,9%. In the 

second experiment, it were collected 162 eggs from each group during three days and at the 

end of the third day they were put in the incubator, in a total of 648 eggs. In the third 

experiment, 432 eggs were collected and put in the incubator in a factorial arrangement that 

considered two periods of preincubation storage – 216 eggs with nine days and 216 eggs with 

3 days – and the four levels of guava extract inclusion on the diet of the matrices.  The 

performance data results were submitted to the variance analysis and the quality data of the 

eggs were submitted to the regression analysis. The newborn quails quality parameters were 

submitted to the regression analysis. The hatch window were submitted to the Tukey’s test, 

the embryo diagnosis and the score percentage were assessed by Fisher’s exact test, the villus 

height analysis and intestinal crypt depth were submitted to the variance analysis. It was 

adopted in all the analysis 5% of probability. The use of guava extract has not influenced 

neither the birds’ performance nor the physicochemical quality of the eggs. In the second 

experiment, there was no statistical difference to the percentage of total hatch and the 

percentage of hatch/fertile, hatch window and the quality score of the newborn quails among 

the four levels of extract inclusion. The birth dispersal in the group with 0,0% of guava 

extract inclusion was lower than the other dispersions. 0,3% level of inclusion, the guava 

extract promoted improvements in the newborn quails intestinal health. In the third 

experiment, the guava extract inclusion was able to standardize the birth dispersal in both 

storage periods and promote the maintenance of the newborn quails resulted from the eggs 

stored for nine days. This study concludes that the use of the guava extract has not affected 

the matrices’ fertile performance and helped to standardize the hatch window as well as 

promoting intestinal health of the newborn quails.  

 

Keywords: dispersal, egg, ellagic acid, hatching, incubation; intestinal health. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um grande produtor mundial de frutas, produz mais de 41 mil toneladas 

por ano. Dessa produção, quase 300 toneladas são goiabas
1
, que podem ser destinadas ao 

processamento ou consumo na forma in natura. 

O processamento da goiaba é benéfico por agregar valor ao produto, no entanto 

também produz processamentos que podem poluir o meio ambiente. Mas, processamentos 

podem conter parte das características nutricionais da fruta in natura, que é rica em fibras e 

vitamina C, contém altos teores de açúcares, vitamina A e vitaminas do complexo B, como a 

niacina e a tiamina, além de expressivos teores de fósforo, potássio, ferro e cálcio e 

compostos fenólicos antioxidantes
2, 3

. 

A coturnicultura é uma atividade em constante crescimento devido ao aumento do 

consumo de ovos e carne, ao rápido retorno financeiro, ao baixo investimento de capital, à 

utilização de pequenas áreas físicas, e ao baixo custo de mão de obra e instalação, por isso, a 

criação de codorna possui grande possibilidade de se adaptar e crescer nas condições de 

exploração doméstica
4
.
 
A melhoria dos aspectos reprodutivos e da qualidade das codornas 

neonatas pode tornar a atividade ainda mais viável.  

Ovos de codornas são os seus óvulos para reprodução. Ovos com bons parâmetros 

de qualidade física e química, apresentando boa estrutura de membranas e conservação são 

ovos que podem resultar em codornas neonatas de melhor qualidade. Porém, devido à 

constituição dos ovos, estes são susceptíveis à perda de qualidade por peroxidação lipídica. 

Compostos fenólicos são antioxidantes primários capazes de atuar na manutenção 

da qualidade dos ovos das codornas, interrompendo o processo de peroxidação lipídica, 

favorecendo assim, a incubação dos ovos e o nascimento de codornas que apresentem 

parâmetros de qualidade mais satisfatórios. 

É possível que a utilização de um aditivo antioxidante na ração de matrizes de 

codornas, tanto machos quanto fêmeas, possa influenciar a qualidade dos espermatozoides e 

dos óvulos, melhorando a qualidade do embrião e da codorna recém-nascida. Essa melhoria 

pode resultar em melhor desempenho das aves nas próximas fases de criação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Coturnicultura 

Coturnicultura é uma atividade da avicultura que destina-se à criação de codornas, 

tanto para produção de carne quanto para produção de ovos e tem apresentado 

desenvolvimento acentuado por adequar-se às tecnologias de produção, passando de atividade 

de subsistência para tecnificada com resultados promissores aos investidores
5
. 

As codornas são aves pertencem à família das Faisânidas, sendo consideradas 

galináceas. As espécies mais conhecidas de codornas no Brasil são as Coturnix coturnix 

coturnix (codornas europeias/selvagens) e as Coturnix Coturnix japonica (codornas 

japonesas/domésticas)
6. 

A criação de Codornas Japonesas vem se destacando nos últimos anos devido ao 

aumento da procura por uma alimentação mais saudável, por parte dos consumidores, bem 

como pelo rápido retorno financeiro aos produtores, devido ao pequeno investimento inicial 

na atividade e rápido ciclo produtivo das aves, que em 45 dias atingem a maturidade sexual, 

aliado ao baixo consumo de ração tanto para produzirem ovos quanto para atingirem o peso 

de abate
7
. 

Machos e fêmeas de codornas japonesas apresentam diferenças morfológicas. Os 

machos são menores que as fêmeas, apresentam-se em coloração marrom mais escuro, 

possuem bico mais longo e encurvado, que lhes ajuda a permanecer sobre as fêmeas e a 

posicioná-las no momento da cópula. As fêmeas apresentam peso de cerca de 180g, e os 

machos, cerca de 140g. Fêmeas em fase de postura possuem a região da cloaca mais evidente 

e avermelhada, em relação à cloaca dos machos.  

Os ovos de codornas pesam em média de 10 a 12g, correspondentes a cerca de 8% 

do peso corporal da fêmea. A postura regular pode chegar a 80%
7
.
 

Outras características marcantes das codornas japonesas são: o baixo intervalo 

entre gerações, com o período de incubação dos ovos de codorna de 16 à, no máximo, 18 dias; 

rusticidade, permitindo que a ave sobreviva a altas temperaturas; e docilidade e sociabilidade, 

favorecendo o alojamento. 

A produção de ovos de codorna chegou a 447,5 milhões de dúzias em 2015, maior 

registro da produção nos últimos anos. Em relação a 2014, o aumento da produção foi de 

13,9%
8
. 

Os ovos de codornas crus são compostos por 75% de umidade, 0,9% de cinzas, 

9,5% de lipídeos, 12,5% de proteínas e 135kcal por 100g de albúmen e gema. Separando-se 
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albúmen e gema, essas proporções nutricionais são alteradas. Gemas de ovos de codornas 

possuem 54,4% de umidade, 1,5% de cinzas, 22,9% de lipídeos e 14% de proteínas, num total 

de 263 Kcal por 100g de gema. Já o albúmen sozinho disponibiliza 85,8% de umidade, 0,7% 

de cinzas, 0,3% de lipídeos, 11,7% de proteínas e 50kcal por 100g de albúmen
9
. 

2.2. Ovos 

Diversos fatores podem alterar a constituição dos ovos quanto às porcentagens de 

gema, albúmen e casca, tais como: idade das aves, tamanho dos ovos, alimentação das aves, 

estado sanitário das aves. É importante salientar que a idade das aves influencia somente o 

tamanho dos ovos e não a composição química deles
10

. 

O ovo é constituído por casca, membrana da casca, gema e albúmen. Possui 

também outras partes como o disco germinativo, as calazas, a câmara de ar, a cutícula e as 

membranas da casca
11

. 

A câmara de ar é formada após a postura do ovo, devido à contração do conteúdo 

interno do mesmo pela diferença de temperatura do interior da galinha para o ambiente 

externo. Essa câmara é localizada entre as membranas externa e interna, na extremidade maior 

do ovo. Quanto mais velho o ovo fica, maior fica a sua câmara de ar
12

. A câmara de ar é muito 

importante no desenvolvimento embrionário, pois é onde os embriões podem respirar na fase 

final do seu desenvolvimento. 

A gema possui importância nutricional e funcional. Do ponto de vista nutricional, 

a gema possui mais gordura do que água, possui proteína, vitaminas e minerais. Quanto à 

funcionalidade, a mais importante é a capacidade de formar emulsão, fazendo uma mistura 

estável de gordura e água. A gema do ovo é envolvida pela membrana vitelina. Ela evita que a 

gema se rompa e, quanto mais velho o ovo, mais frágil essa membrana se torna
12

. 

Tamanha quantidade de nutrientes como gorduras e a presença da membrana 

vitelina, tornam importante a possível existência de um sistema antioxidante no ovo, para 

maior conservação dessas estruturas.  

A qualidade interna se refere aos parâmetros que se pode avaliar na gema e no 

albúmen dos ovos, enquanto que a qualidade externa refere-se às avaliações da casca dos 

ovos. 

Independente da linhagem das aves, os ovos aumentam de tamanho com o 

aumento da idade da galinha
13

. 

Para avaliação da qualidade do ovo fresco, pode-se utilizar a Unidade Haugh, um 

cálculo que considera a altura do albúmen e o peso do ovo. Quanto mais alto é o albúmen, 
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maior será o resultado da Unidade Haugh, indicando maior qualidade do ovo. A medida 

também pode ser utilizada para estimativa da qualidade de armazenamento do ovo
14

. 

Outra forma de analisar a qualidade interna dos ovos é através dos cálculos de 

índice de gema e índice de albúmen. Esses métodos avaliam indiretamente a qualidade das 

membranas que sustentam gemas e albumens, bem como o estado mais ou menos liquefeito 

dos mesmos, pois consideram a altura da estrutura divido pelo diâmetro que a mesma 

apresenta. Dessa forma, quanto maior for a altura da gema, por exemplo, maior será o 

resultado do índice de gema, e melhor é a qualidade do ovo nesse quesito.  

A cor das gemas dos ovos é um aspecto visual muito observado pelos 

consumidores. No caso de ovos comerciais, no entanto, esse parâmetro não tem relação com 

os teores de nutrientes da gema, mas sim com os alimentos consumidos pelas aves de 

postura
15

. 

Quanto à casca, a avaliação da qualidade indica a possibilidade de armazenamento 

do ovo, considerando sujeira, trincas e espessura da casca; possível problema nutricional da 

ave, percebido visualmente através de pontos ásperos na casca ou espessura muito pequena; 

idade da ave, através da espessura e proporção de casca no ovo. A cor da casca é influenciada 

pela linhagem ou raça da ave. 

Os ovos das aves contém alto teor de lipídios, essenciais para o desenvolvimento 

do embrião, por serem fontes de energia, ácidos graxos e vitaminas lipossolúveis
16

. No 

desenvolvimento embrionário, os lipídios presentes na gema sofrem insaturações adicionais 

no fígado e formam ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (PUFAs)
16

. Os PUFAs são 

muito susceptíveis à oxidação e estes estão em concentrações elevadas nos tecidos 

embrionários, assim como nas membranas dos espermatozoides
17

. Os PUFAs possuem duplas 

ligações que formam radicais livres quando se juntam com o Oxigênio metabólico, dando 

origem aos peróxidos
16

.  

Na fase final de incubação, existe elevado consumo de oxigênio pelo embrião, 

podendo causar estresse oxidativo e prejuízos ao desenvolvimento embrionário
18

. O que torna 

o embrião suscetível à danos oxidativos é a produção de radicais livres em muitos tecidos 

durante seu desenvolvimento
19

.  

O desenvolvimento embrionário das aves é a etapa da vida do animal que mais 

demanda proteção antioxidante
20

. No nascimento das aves existe elevada presença de PUFAs 

nos tecidos, associada ao aumento da presença do oxigênio e ao alto metabolismo, 

dificultando o controle do sistema antioxidante
17

. 
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A presença de antioxidante no ovo pode proporcionar melhor desenvolvimento 

embrionário. 

 

2.3. Espermatozoides 

Outro aspecto importante a ser considerado na coturnicultura são os 

espermatozoides, que são células especializadas constituídas de várias estruturas de 

membranas
21

. 

O sistema reprodutivo das fêmeas é dividido em ovários, infundíbulo, mágno, 

ístimo, útero, vagina e cloaca. Os espermatozoides ficam armazenados nas glândulas 

hospedeiras útero-vaginais por um período de até 120hs, e devem se deslocar por movimentos 

ascendentes até as glândulas infundibulares, onde permanecem viáveis por até 96hs, para 

penetrar nos óvulos e realizar a fertilização
22

.  

As mitocôndrias são responsáveis por produzir energia para o deslocamento dos 

espermatozoides
21

. O Ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa são etapas finais resultantes do 

metabolismo de obtenção de energia, que têm por consequência a liberação de um 

biometabólito altamente reativo ao oxigênio (ROS) 
23

. Um sistema antioxidante é crucial para 

a manutenção da integridade da membrana espermática e para as propriedades fisiológicas 

incluindo fluidez de membrana, flexibilidade e permeabilidade necessária para o processo de 

fertilização
21

. 

 

2.4. Goiaba  

A goiabeira (Psidium guajava L.) ocupa lugar de destaque entre as frutas tropicais 

brasileiras devido ao seu aroma e sabor peculiar, e seu elevado valor nutricional. Além de ser 

consumida in natura, a goiaba é utilizada na indústria de processamento
2. 

A goiaba é uma fonte importante de fibras e vitamina C, contém altos teores de 

açúcares, vitamina A e vitaminas do complexo B, como a niacina e a tiamina, além de 

expressivos teores de fósforo, potássio, ferro e cálcio
2
. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, disponibiliza 

várias instruções normativas (IN) que regem o processamento da goiaba, como a IN Nº 01, de 

7 de Janeiro de 2000
24

, que fixa padrões de identidade e qualidade para poupas de frutas;  a IN 

Nº 12, de 4 de Setembro de 2003
25

,  que fixa padrões de identidade e qualidade para sucos 

tropicais; a IN Nº 19, de 19 de Julho de 2013
26

, que fixa complementos de padrões de 

identidade e qualidade para bebidas não alcoólicas, como refrigerantes e chás. 
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O processamento da goiaba confere benefícios, pois diversifica os produtos a 

partir de uma mesma matéria prima, aumenta a durabilidade da matéria prima goiaba e agrega 

valor à mesma. Além disso, os resíduos desse processamento também são nutritivos e podem 

ser reutilizados. 

O processamento da goiaba produz resíduos que podem ser aproveitados nas 

rações para animais, contendo elevados teores de vitaminas e compostos fenólicos totais
27

, 

que, entre outras funções, são bons antioxidantes. O processamento do resíduo e elaboração 

de um extrato rico em compostos fenólicos pode gerar um produto com grande potencial 

como aditivo antioxidante nas rações das aves. 

Melo et al.,
3
 em seus estudos com processamentos agroindustriais de goiaba, 

constataram a presença de ácidos fenólicos e atividade antioxidante nesse material, e 

sugeriram que esses compostos fenólicos possuem alta capacidade de sequestro de radicais 

livres, e por isso, são fontes de antioxidantes. 

Em um estudo com goiaba, mamão e manga, foi verificado que a goiaba 

apresentou maior teor de compostos fenólicos, com conteúdo 45% superior ao encontrado no 

mamão e 60% superior ao conteúdo da manga
27

. Oliveira et al.,
27

 observaram também que a 

goiaba apresentou 2,1 vezes maior poder antioxidante para a retira de radicais livres, quando 

comparada à manga e ao mamão. 

Na verificação de atividade antioxidante in vitro, o processamento de poupa de 

goiaba apresentou os melhores resultados, em comparação às poupas de outras cinco frutas
28

. 

Os compostos fenólicos presentes na goiaba são antioxidantes que possuem 

propriedades de óxido-redução, os quais podem desempenhar um importante papel na 

absorção e neutralização de radicais livres, quelando o oxigênio ou decompondo peróxidos
29

. 

O uso do extrato de resíduo de goiaba como antioxidante zootécnico nas rações 

para codornas pode reduzir custos e apresentar resultados favoráveis, sendo uma alternativa 

aos antioxidantes sintéticos. 

 

2.5. Antioxidante 

Antioxidantes são substâncias que retardam o aparecimento de alterações 

oxidativas nos alimentos
30

. São compostos aromáticos que contém no mínimo uma hidroxila, 

que podem ser sintéticos ou naturais, tais como organosulfurados, fenólicos e terpenos
31

. 

Existem diversas classificações possíveis para os antioxidantes. Antioxidantes 

primários, que são compostos fenólicos que podem remover ou inativar radicais livres 

formados durante algumas reações; sinergistas, que são compostos com pouca atividade 



24 

 

antioxidante, mas que podem aumentar a atividade dos antioxidantes primários; os 

removedores de oxigênio, que capturam oxigênio do meio indisponibilizando-o para reações 

de autoxidação; antioxidantes biológicos, que são enzimas capazes de remover oxigênio ou 

compostos reativos de um sistema alimentício; agentes quelantes, que complexam íons 

metálicos que catalisam a oxidação lipídica; e antioxidantes mistos, que incluem compostos 

de plantas e animais
31

. 

Radicais livres são substâncias químicas altamente reativas que contenham um ou 

mais elétrons desemparelhados. A formação desses compostos ocorre pela perda ou ganho de 

um elétron, resultando em pelo menos um elétron desemparelhado. Tal processo de formação 

pode ocorrer durante processos oxidativos biológicos, assim formados por compostos 

endógenos. ou oriundos do metabolismo de compostos exógenos
32

. 

Os compostos fenólicos, como ácido elágico, por exemplo, são antioxidantes 

primários naturais. Eles atuam doando hidrogênio que é abstraído com facilidade pelo radical 

livre, formando radicais inertes, que são espécies inativas para reações em cadeia
31

. 

Compostos fenólicos vêm sendo estudados como aditivos antioxidantes em 

substituição aos antioxidantes sintéticos para conservação de alimentos.  

Membranas celulares contêm grandes quantidades de ácidos graxos 

poliinsaturados, que são estruturas que possuem duplas ligações entre os carbonos. A 

deterioração oxidativa dos lipídeos poliinsaturados é definida como peroxidação lipídica. O 

processo de peroxidação lipídica ocorre em três etapas: iniciação, propagação e terminação
32

.  

As membranas das camadas constituintes dos ovos e as membranas dos 

espermatozóides são cruciais para a manutenção da qualidade dos mesmos. Desse modo, um 

sistema antioxidante para interromper o processo de peroxidação lipídica, evitando que este 

chegue em fase de propagação, é muito importante para a qualidade dos ovos e para a 

reprodução dos animais, garantindo a boa qualidade dos gametas. 

  

 

 

 

 

 

 



25 

 

3. OBJETIVO 

 

Objetivou-se avaliar o uso do extrato de resíduo de goiaba (Pisidium guajava L.) 

como um antioxidante zootécnico nas dietas de matrizes de codornas japonesas (Coturnix 

japônica) em fase de postura, e verificar desempenho produtivo das matrizes em fase de 

postura, qualidade de ovos, incubação e parâmetros de qualidade e desenvolvimento intestinal 

das codornas neonatas. 
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CAPÍTULO 2 – DESEMPENHO PRODUTIVO E QUALIDADE DE OVOS DE 

CODORNAS JAPONESAS ALIMENTADAS COM EXTRATO DE RESÍDUO DE 

GOIABA 

 

RESUMO 

 

Foi realizado um experimento na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal 

de Goiás, objetivando-se avaliar desempenho de matrizes e qualidade de ovos das matrizes de 

codornas japonesas alimentadas com quatro níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba 

nas rações, como um antioxidante zootécnico. Foram alojadas 384 codornas japonesas, sendo 

96 machos e 288 fêmeas, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e seis repetições. Os tratamentos foram: 0,0%; 0,3%; 0,6%; e 0,9% de inclusão do 

extrato de goiaba. As rações foram isonutritivas e ofertadas à vontade durante todo o período 

experimental. O experimento teve duração de 12 semanas. Não houve diferença estatística 

para o desempenho das codornas (P>0,05). Para qualidade de ovos, as variáveis altura de 

gema e albúmen, diâmetro de gema e albúmen, índice de gema e albúmen e unidade Haugh 

apresentaram melhores resultados no tratamento 0,0% de inclusão de extrato de goiaba. 

Conclui-se que o extrato de resíduo de goiaba não alterou o desempenho das codornas e não 

melhorou a qualidade dos ovos. 

 

Palavras-chaves: aditivo, albúmen, antioxidante, gema, matrizes  
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CHAPTER 2 – PERFORMANCE AND EGG’S QUALITY OF JAPANESE QUAILS 

FED WITH GUAVA EXTRACT PROCESSING 

 

ABSTRACT 

 

An experiment was done in the School of Veterinary and Zootechny in the Federal University 

of Goiás, with the objective to evaluate the matrixes performance and the egg’s quality of the 

Japanese quail matrixes fed with four levels of guava extract processing inclusion in the 

rations, as an antioxidant. It was contained 384 Japanese quails, 96 males and 288 females, 

distributed using the completely randomized design with four treatments and six recurrences. 

The treatments were 0,0%; 0,3%; 0,6; e 0,9% of guava extract inclusion. The rations were 

isonutritive and offered freely during all the experimental period. The experiment lasted for 

12 weeks. There was no statistical difference to the quail’s performance (P>0,05). For the 

egg’s quality, the yolk and the albumen’s height variables, yolk and albumen’s diameter, yolk 

and albumen’s index and Haugh unit showed better results in the 0,0% guava extract 

inclusion treatment. In conclusion, the guava extract processing hasn’t altered the quail’s 

performance and hasn’t improved the egg’s quality. 

 

Keywords: additive, albumen, antioxidant, matrixes ,yolk 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Coturnicultura é a criação de codornas para produção de ovos, carne ou para 

reprodução. É uma atividade que exige pouco investimento inicial e apresenta rápido retorno 

do capital, pois, aos 45 dias de idade as codornas já atingem a maturidade sexual e iniciam a 

fase de postura. 

Na criação de codornas, a avaliação de parâmetros de desempenho zootécnico se 

faz necessária. Parâmetros como consumo de ração, produção de ovos, viabilidade, 

temperatura da granja, entre outros, devem ser diariamente monitorados.  

A média de peso dos ovos de codorna é de 10 a 12g e a postura regular chega até a 

80%
1
. A qualidade de ovos é outro aspecto a ser monitorado e avaliado. A qualidade de ovos 

pode ser dividida em interna, que se trata dos parâmetros que se pode avaliar na gema e no 

albúmen dos ovos; e a qualidade externa, que se trata das análises realizadas nas cascas dos 

ovos. 

Para avaliação de ovos in natura, pode-se utilizar parâmetros como Unidade 

Haugh
2
, índice de gema e albúmen, cor

3
 que é muito observada pelo consumidor, peso, 

gravidade específica, entre outros, que indicam a qualidade das estruturas de membranas dos 

ovos e possibilidade de armazenamento, através da mensuração de algumas estruturas, tais 

como: altura de gema e albúmen, diâmetro de albúmen, peso de gema e albúmen, pH. 

Ovos de codornas frescos apresentam em sua constituição 22,9% de lipídios
4
. 

Parte desses lipídeos são ácidos graxos poliinsaturados, que podem sofrer peroxidação 

lipídica
5
.  O uso de um aditivo antioxidante zootécnico pode ajudar a preservar esses lipídeos, 

evitando tal deterioração. 

A goiaba é uma fruta que pode ser processada para diversos fins e seu 

processamento produz resíduos que podem ser aproveitados nas rações para animais e que são 

ricos em compostos fenólicos
6
. 

O ácido elágico é o antioxidante presente no extrato de resíduo de goiaba e é um 

composto fenólico. Os compostos fenólicos são antioxidantes primários naturais que atuam 

doando hidrogênio para ser abstraído pelo radical livre a fim de formar um radical inerte, 

evitando as reações em cadeia
7
. 

Objetivou-se estudar o uso do extrato de resíduo de goiaba como antioxidante 

zootécnico nas rações de codornas japonesas para avaliação da qualidade físico-química dos 

ovos e desempenho produtivo das codornas. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Local 

O experimento foi realizado na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Federal de Goiás, em Goiânia, para avaliação do desempenho das matrizes na fase de postura 

e qualidade de ovos. O experimento ocorreu entre Outubro de 2015 à Janeiro de 2016. 

O experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA. 

Protocolo número: 052/15, anexo 1. 

 

2.2. Estrutura física 

A estrutura física do aviário onde foi realizado o experimento foi de alvenaria, 

piso de cimento com calhas nas laterais para escoamento de água e fechamento com 

cortinas laterais e porta. O aviário possuía caixa d’água externa e quatro baterias 

compostas por seis gaiolas sobrepostas de arame galvanizado. Cada gaiola foi equipada 

com bebedouros tipo nipple atendendo a oito codornas cada, comedouros tipo calhas por 

toda a extensão frontal da gaiola, bandeja para contenção de excretas e grade para coleta 

dos ovos, abaixo do comedouro. 

 

2.3. Delineamento 

Foram utilizadas 384 matrizes de codornas japonesas, machos e fêmeas, 

distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e seis 

repetições por tratamento, sendo 12 fêmeas e quatro machos por repetição, totalizando 288 

fêmeas e 96 machos. Cada repetição foi alojada em uma gaiola, e a mesma constituiu uma 

unidade experimental. O experimento teve duração de 12 semanas. 

Os tratamentos foram definidos de acordo com o nível percentual de inclusão do 

extrato de resíduo de goiaba nas rações: 0,0% de nível de inclusão, 0,3% de nível de inclusão, 

0,6% de nível de inclusão, e 0,9% de nível de inclusão. 

2.4. Rações 

As rações foram isonutritivas e foram formuladas de acordo com recomendações 

de Rostagno et al., (2011)
8
 (Tabela 1). O amido de milho foi utilizado como ingrediente inerte 

na formulação para ser substituído pelo extrato de resíduo de goiaba.  
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TABELA 1 - Composição centesimal das rações experimentais desconsiderando a inclusão de extrato 

de resíduo de goiaba 

Composição alimentar (%)  

Milho grão  54,681 

Farelo de soja  32,621 

Extrato de goiaba  0,000 

Amido  0,900 

Óleo de soja  1,470 

Calcário  5,780 

DL-Metionina  0,352 

L-Lisina HCL  0,189 

L-Triptofano  0,006 

Núcleo*  4,000 

TOTAL 100,000 

Composição calculada 

E. Metabolizável Kcal/Kg  2,800 

Sódio %  0,188 

Cálcio %  3,099 

Fósforo Disponível %  0,406 

Proteína Bruta %  19,94 

Lisina dig %  1,083 

Met. + Cist. Dig. %  0,888 

Treonina Dig. %  0,662 

Triptofano Dig. %  0,227 

*Núcleo: Níveis de garantia por quilograma do produto: cálcio – 189,65 g; sódio – 37,5 g; 

fósforo – 75 g; flúor – 750 mg; vitamina A – 225.000 UI; vitamina D3 – 70.000 UI; vitamina E – 

1.125 UI; vitamina K3 – 50 mg; vitamina B1 – 82,5 mg; vitamina B2 – 212,5 mg; vitamina B6 – 125 

mg; vitamina B12 – 500 mcg; ácido pantotênico – 375 mg; niacina – 875 mg; ácido fólico – 37,5 mg; 

biotina – 5 mg; colina – 4.875 mg; cobre – 225 mg; ferro – 1.1325 mg; manganês – 2.500 mg; iodo – 

22,5 mg; zinco – 750 mg; selênio – 12,5 mg; fitase – 15.000 FYT; bacitracina de zinco – 550 mg; 

metionina 28,7 g. 
 

O extrato de resíduo de goiaba contém 2,13% de concentração de ácido elágico e 

foi obtido na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, 

produzido pelo setor de inovação de bioprodutos. É um produto líquido que foi pulverizado 

no milho triturado no momento do preparo dos macroingredientes para fabricação das rações. 

O extrato foi incluído em cada ração em substituição parcial ou total ao amido da fórmula 

(tabela 2). 

 

TABELA 2 - Substituições de amido por extrato de resíduo de goiaba nas rações experimentais 

Tratamento Amido na ração (g) Extrato na ração (inc %)* 

0,0 900 0,0 

0,3 600 0,3 

0,6 300 0,6 

0,9 000 0,9 

*Inc%: inclusão em percentagem 
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Ração e água foram ofertados à vontade durante todo o período experimental. 

Os pesos inicial e final das codornas foram aferidos, individualmente, no primeiro 

e no último dia do experimento, respectivamente. 

 

2.5. Parâmetros avaliados 

Consumo de ração: para melhor controle dessa variável, o experimento foi 

dividido em quatro ciclos consecutivos de 21 dias. No primeiro dia do ciclo, a ração produzida 

no dia anterior era colocada em cada balde correspondente, e ao final do 21° dia, as sobras de 

cada balde e comedouro correspondente foram pesadas e descartadas, para que não houvesse 

consumo de ração produzida há um período maior que 22 dias. O consumo de ração foi obtido 

pela diferença do peso inicial de ração nos baldes e o peso final das mesmas, dividido pelo 

número de codornas nas unidades experimentais correspondentes a cada balde, levando-se em 

consideração a mortalidade/unidade experimental. 

Produção de ovos: diariamente, às 8h, a produção de ovos foi aferida por unidade 

experimental e todos os ovos foram recolhidos. 

Mortalidade: diariamente, às 8he 17h todas as unidades experimentais foram 

monitoradas para verificação da possível presença de codornas mortas bem como da 

ocorrência de casos de prolapso de cloaca. Em casos de prolapso de cloaca, a codorna era 

descartada e contabilizada na variável mortalidade. As carcaças foram descartadas em fossa 

séptica. 

Temperatura (°C): diariamente, às 8h, as temperaturas máxima e mínima das 

últimas 24h foram verificadas no termômetro digital.  

Os manejos de oferta de ração e esgotamento dos canos de água para retirada da 

água que se aqueceu nos mesmos, foram realizados diariamente às 8h e às 17h. Os manejos de 

abertura e fechamento de cortinas, para melhor controle de temperatura do aviário, ocorriam 

nesses mesmos horários, respectivamente. Diariamente, às 8h, todas as bandejas de excretas 

foram higienizadas. 

 

2.6. Análise de qualidade dos ovos 

Ao final de cada ciclo de 21 dias, 288 ovos foram analisados durante três dias 

consecutivos, 96 ovos por dia. Para seleção desses 96 ovos/dia, foram coletados quatro 

ovos/repetição x seis repetições x quatro tratamento.  

Os ovos foram coletados no dia da análise, no horário padrão do manejo (8h) e 

imediatamente analisados.  
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 Os parâmetros avaliados foram:  

Peso do ovo, gravidade específica, altura de gema, altura de albúmen, diâmetro de 

gema, diâmetro maior e menor de albúmen para obtenção de média ponderada, coloração de 

gema, peso de gema, pH de gemas, pH de albúmen. Após secagem das cascas ao ar livre por 

72h, as cascas foram pesadas; dois pontos de espessura das cascas foram mensurados através 

de paquímetro digital; o peso do albúmen foi obtido pela subtração: (peso da gema + peso da 

casca) - peso do ovo inteiro; e os parâmetros Unidade Haugh (UH), índice de gema (IG) e 

índice de albúmen (IA) foram avaliados através da verificação da relação entre alguns dados, 

conforme modelos a seguir (Seibel e Soares 2003
9
; e Tilki e Saatci 2004

10
): 

- UH= 100 x log (altura do albúmen (mm) + 7.57 - 1.7 x peso do ovo (g)
0.37

);  

- Índice de albúmen= altura do albúmen (mm) / diâmetro do albúmen (mm); e 

- Índice de gema= altura da gema (mm) / diâmetro da gema (mm). 

 

2.7. Análises estatísticas 

Os resultados dos dados de desempenho foram submetidos à análise de variância e 

os dados de qualidade de ovos foram submetidos à análise de regressão. Adotou-se 5% de 

probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nas primeiras 9 semanas de experimento no aviário, os valores médios de 

temperatura máxima e mínima registrados variaram entre 34°C de temperatura máxima e 

22°C de temperatura mínima. Nas últimas 3 semanas do período experimental no aviário, a 

temperatura máxima registrada não ultrapassou os 30°C e a mínima permaneceu em 22°C. A 

diminuição da temperatura máxima nesse período deve-se às alterações decorrentes da 

chegada do período chuvoso. Apesar dessa diminuição de temperatura máxima, nenhuma 

variável foi alterada por esse fator, já que durante todo o período experimental as codornas 

estiveram fora da zona de conforto térmico que varia entre 18 a 22° C
11

. 

Os resultados de consumo de ração (CR), porcentagem de produção de ovos 

(PrO%), conversão alimentar Kg/dúzia (CA1), conversão alimentar kg/massa de ovos (CA2), 

massa de ovos (MO), variação de peso das fêmeas (VPF) e variação de peso dos machos 

(VPM) das codornas na granja estão apresentados na tabela 3. 
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TABELA 3 – Desempenho produtivo das matrizes de codornas Japonesas no aviário de postura 

alimentadas com diferentes níveis de inclusão do extrato de resíduo de goiaba. consumo de ração 

(CR), porcentagem de produção de ovos (PrO%), conversão alimentar Kg/dúzia (CA1), conversão 

alimentar kg/massa de ovos (CA2), massa de ovos (MO) variação de peso das fêmeas (VPF) e 

variação de peso dos machos (VPM) 

 

 

A utilização do extrato de goiaba não influenciou o desempenho das aves. A 

massa de ovos também não foi alterada entre os tratamentos, consequentemente não houve 

influencia do extrato de resíduo de goiaba nos resultados da conversão alimentar por kg de 

ração consumida e da conversão alimentar pela massa de ovos.  

Os resultados de qualidade de ovos estão apresentados na tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variável Níveis Valor de P EP(±)  CV(%) 

0,0% 0,3% 0,6% 0,9%  

CR 22,380 22,735 22,035 22,381 0,3595 0,2685 2,94 

PrO% 96,184 96,204 93,508 94,551 0,2431 1,0752 2,77 

CA1 0,380 0,391 0,394 0,390 0,2262 0,0047 2,98 

CA2 2,625 2,664 2,762 2,685 0,0699 0,0346 3,16 

MO 2,791 2,788 2,515 2,736 0,0662 0,0555 5,02 

VPF 0,233 1,366 3,083 3,683 0,8577 3,1375 367,42 

VPM 4,866 5,066 6,833 0,250 0,4297 2.8660 165,02 
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TABELA 4 – Qualidade de ovos férteis oriundos de matrizes de codornas japonesas alimentadas com 

diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba na ração. peso do ovo 

(PO), gravidade específica (GE), altura de gema (AG), altura de albúmen (AA), 

diâmetro de gema (DG), diâmetro de albúmen (DA), cor da gema (CG), pH 

gema (pHg), pH albúmen (pHa), peso da gema (PG), peso da casca (PC), peso 

do albúmen (PA), porcentagem de gema (%G),  porcentagem de casca (%C), 

porcentagem de albúmen (%A), espessura de casca (EC), unidade houg (UH), 

índice de gema (IG) e índice de albúmen (IA) 

  

As variáveis altura de gema e altura de albúmen foram maiores com 0% de extrato 

de goiaba. Esse resultado difere do previsto na pesquisa, pois esperava-se que o uso do 

antioxidante melhorasse a integridade das membranas que compões os ovos, tornando-as mais 

firmes e, consequentemente, resultando em ovos que apresentassem maiores alturas de gema e 

albúmen. 

As variáveis índice de gema e índice de albúmen são diretamente influenciadas 

pelas variáveis altura de gema e altura de albúmen, respectivamente, e também diferiram do 

esperado na pesquisa. Quanto maior os resultados de índice de gema e de albúmen, melhor é a 

qualidade do ovo nesse quesito. 

A regressão linear resultante dessa análise indica que a ração sem inclusão de 

extrato de resíduo de goiaba apresentou melhores valores, diferentemente do previsto na 

pesquisa, pois era esperado que o uso do antioxidante resultasse em ovos com melhor 

Variável Níveis Modelo R2 

0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 

PO 12,084 12,233 11,914 12,112 NS  

GE 1,071 1,072 1,072 1,072 NS  

AG 11,514 11,082 11,178 10,970 Y=11,416-0,511X 43% 

AA 4,597 4,293 4,093 4,074 Y=4,523-0,576X 39% 

DG 24,340 24,709 24,526 24,395 NS  

DA 40,230 40,889 41,852 40,228 Y=40,086+6,024X-6,339X2 28% 

CG 5,560 5,550 5,913 5,537 Y=5,505+1,010X-1,014X2 25% 

pHg 6,160 6,152 6,160 6,195 NS  

pHa 9,092 9,148 9,110 9,084 NS  

PG 3,631 3,696 3,535 3,599 NS  

PC 0,978 1,010 0,968 0,991 NS  

PA 7,523 7,593 7,394 7,570 NS  

%G 29,827 30,029 29,693 29,495 NS  

%C 8,114 8,222 8,133 8,141 NS  

%A 62,134 61,634 62,088 62,0465 NS  

EC 0,205 0,208 0,211 0,208 NS  

UH 89,458 87,444 86,488 86,386 Y=88,970-3,391X 39% 

IG 0,473 0,449 0,458 0,448 Y=0,467-0,021X 32% 

IA 0,115 0,106 0,097 0,102 Y= 0,112-0,015X 29% 
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qualidade de membranas e consequente com albúmen mais alto, resultando em maiores 

valores para UH. No entanto, os valores de UH para todos os tratamentos ficaram dentro do 

padrão AA, que é o padrão ótimo de qualidade segundo USDA 2000
13

, indiciando que não 

houve perda na qualidade dos ovos nesse aspecto. Unidade Haugh (UH) é um parâmetro de 

avaliação da qualidade do albúmen dos ovos, geralmente utilizado como um indicador de 

qualidade de armazenamento. Ele considera a altura do albúmen e o peso dos ovos inteiros e, 

quanto maiores os resultados de UH, melhor é a qualidade dos ovos 
12

. 

Segundo Araújo et al. (2009)
14

, a qualidade da casca influencia a condutância dos 

gases e umidade nos ovos, e, consequentemente, afeta a perda de umidade dos ovos na 

máquina de incubação. Não ter diferença estatística nos parâmetros gravidade específica, 

espessura e percentagem de casca evidencia a padronização, nestes quesitos, dos ovos 

incubados. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O uso do extrato de resíduo de goiaba como antioxidante zootécnico na dieta de 

matrizes de codornas japonesas não afetou o desempenho produtivo das codornas e não 

melhorou a qualidade dos ovos. 
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CAPÍTULO 3 – PARÂMETROS DE INCUBAÇÃO E QUALIDADE DE CODORNAS 

NEONATAS ORIUNDAS DE OVOS DE MATRIZES DE CODORNAS JAPONESAS 

ALIMENTADAS COM EXTRATO DE RESÍDUO DE GOIABA 

 

RESUMO 

 

Foi realizado um experimento de incubação na escola de veterinária e zootecnia da 

Universidade de Federal de Goiás. Objetivou-se avaliar parâmetros de incubação, 

desenvolvimento intestinal e qualidade de codornas neonatas oriundas de ovos de matrizes de 

codornas japonesas alimentadas com quatro níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba 

nas rações, como um antioxidante zootécnico: 0,0%; 0,3%; 0,6%; e 0,9%. Foram incubados 

648, num total de 162 ovos por nível de inclusão. A incubadora é de estágio único e foi 

regulada para manter temperatura de 37°C e umidade de 65%. O período de incubação durou 

412 horas e a janela de eclosão teve duração de 40 horas, num total de dez monitoramentos. 

Não houve diferença (P>0,05) para os parâmetros de incubação, janela de eclosão e 

embriodiagnóstico. Para qualidade de codornas neonatas, não houve diferença (P>0,05) para 

escore de qualidade. O desenvolvimento intestinal apresentou melhores resultados ao nível de 

0,03% de inclusão em todas as variáveis analisadas. Conclui-se que a inclusão de extrato de 

resóduo de goiaba nas rações das matrizes de codornas japonesas não influenciou a qualidade 

das codornas neonatas, porém melhorou o desenvolvimento intestinal das mesmas, ao uso de 

0,3% de inclusão do extrato. 

 

Palavras-chaves: antioxidante, criptas, escore, incubadora, vilosidades 
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CHAPTER 3 – INCUBATION PARAMETERS AND NEWBORN QUAIL’S QUALITY 

RESULTED FROM THE EGGS OF JAPANESE QUAIL’S MATRIXES FED WITH 

GUAVA EXTRACT PROCESSING 

 

ABSTRACT 

 

An incubation experiment was done in the School of Veterinary and Zootechny in the Federal 

University of Goiás. The objective was to evaluate the incubation parameters, intestinal 

development and the newborn quail’s quality resulted from the eggs of Japanese quail 

matrixes fed with four levels of guava extract processing inclusion in the rations, as an 

antioxidant: 0,0%; 0,3%; 0,6%; e 0,9%. It was 648 incubations eggs, with 162 eggs for each 

inclusion level. It is a single stage incubator and it was adjusted to maintain the temperature at 

37°C and the humidity at 65%. The incubation period lasted 412 hours and the hatch window 

lasted 40 hours, in a total of 10 observations. There was no difference (P>0,05) in the 

incubation parameters, hatch window and the embryo diagnosis. For the newborn quail’s 

quality, there was no difference (P>0,05) in the quality score. The intestinal development 

showed better results at the 0,03% level of inclusion in all the analyzed variables. In 

conclusion, the guava extract processing inclusion in the Japanese quail’s matrixes rations 

hasn’t influenced the newborn quail’s quality but it improved the intestinal development of 

the newborn quails, when using 0,3% of extract inclusion. 

 

Keywords: antioxidant, crypts, incubator, score, villus 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento embrionário de codornas japonesas pode variar entre 16 e 18 

dias. O ovo é o gameta feminino e o espermatozoide, o masculino.  

Os ovos de codornas crus apresentam 9,5% de lipídios em sua composição e, 

avaliando isoladamente a gema, esta possui 22,9% de lipídios
1
. Durante o desenvolvimento 

embrionário, o embrião utiliza os lipídios e demais nutrientes presentes na gema do ovo, que 

passa a ser chamada de saco vitelino, para nutrir-se. Porém, durante o desenvolvimento 

embrionário, esses lipídios recebem insaturações adicionais no fígado e formam os ácidos 

graxos poliinsaturados de cadeia longa (PUFAs)
2
, que tornam-se presentes em alta 

concentração nos tecidos embrionários e são susceptíveis à oxidação
3
. Além disso, na fase 

final do desenvolvimento embrionário, o embrião tem consumo elevado de oxigênio
4 

e 

produção de radicais livres em muitos tecidos, o que o torna susceptível a danos oxidativos
5.  

A maior demanda de proteção antioxidante da vida de um animal é o seu 

desenvolvimento embrionário
6
. 

Os espermatozoides também apresentam altas proporções de PUFAs nas suas 

membranas
3
. Além disso, os espermatozoides precisam deslocar-se pelo aparelho reprodutor 

das fêmeas e devem manter-se viáveis até o momento da penetração no óvulo
7
. As 

mitocôndrias produzem energia para os espermatozoides
8
, porém, a consequência do 

metabolismo de obtenção de energia é a liberação de um biometabólito altamente reativo ao 

oxigênio (ROS)
9
. 

É crucial que haja um sistema antioxidante para auxiliar na integridade das 

membranas espermáticas, ajudando a preservar a fluidez, flexibilidade e permeabilidade 

necessárias ao processo de fertilização
8
. 

Antioxidantes são capazes de retardar o acontecimento de processos oxidativos 

devido aos radicais livres
10

, que são substâncias químicas que contém um ou mais elétrons 

desemparelhados, tornando-os altamente reativos
11

. 

Existem várias classificações para os antioxidantes, dentre elas estão os 

antioxidantes primários, que agem doando hidrogênio para o radical livre, tornando-o um 

radical inerte
12

. Os compostos fenólicos, por exemplo o ácido elágico, são antioxidantes 

primários naturais
12

. 

A goiaba é uma fruta que possui altos teores de vitamina C, fibras, vitamina A, 

vitaminas do completo B e minerais como ferro, cálcio, fósforo e postássio
13

. Além disso, 

possui maior atividade antioxidante, quando comparada a outras cinco frutas
14

. Os compostos 
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fenólicos presentes na goiaba atuam na oxido-redução, quelando oxigênio ou decompondo 

peróxidos
15

. 

Os resíduos de processamento da goiaba apresentam compostos fenólicos totais e 

vitaminas, e podem ser utilizados nas rações para animais
16

. 

Objetivou-se estudar o uso do extrato de resíduo de goiaba como antioxidante 

zootécnico nas rações de matrizes de codornas japonesas para avaliar parâmetros de 

incubação, qualidade, escore de qualidade e desenvolvimento intestinal das codornas 

neonatas. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Local 

O experimento foi realizado no aviário experimental da Escola de veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. O experimento ocorreu em 

Dezembro de 2015. 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA. 

Protocolo número: 052/15, anexo 1. 

2.2. Delineamento  

Foram selecionados e coletados para incubação 648 ovos oriundos de matrizes de 

codornas japonesas alimentadas com quatro diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo 

de goiaba nas rações: 0,0%; 0,3%; 0,6% e 0,9%, através do seguinte delineamento 

inteiramente casualizado: quatro tratamentos x seis repetições x nove ovos por repetição x três 

dias de coleta = 648 ovos. A seleção dos ovos descartava ovos pontudos, redondos e de casca 

perfurada e/ou suja. Ao final de cada dia de coleta os ovos foram armazenados à temperatura 

ambiente (de 30 à 34°C) em local arejado.  

O extrato de resíduo de goiaba contém 2,13% de ácido elágico e foi desenvolvido 

pelo setor de inovação de bioprodutos, na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de 

Goiás. 

Após 24h da última coleta os ovos foram pesados, identificados numericamente 

na casca e incubados.  

2.3. Incubação 

Os ovos foram incubados em máquina de estágio único no setor de avicultura da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia. 

Diariamente, às 8h e às 17h, a temperatura e a umidade relativa do ar foram aferidas através 

de mensuração em equipamento termohigrômetro, que foi zerado imediatamente após a 

observação das 8h, e a máquina de incubação foi monitorada e regulada para que fosse 

mantida com média de 37,5°C de temperatura e 65% de umidade relativa do ar. A sala da 

máquina de incubação era de alvenaria, com piso lavável e rodapés arredondados que 

favorecem a higienização do ambiente; possuía uma janela e uma porta e foi equipada com 

dois exaustores na extremidade oposta à janela, possibilitando a utilização de sistema de 

ventilação por pressão negativa.  
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A máquina de incubação possuía, primeiramente, três bandejas de grade que 

permitiam ventilação, apropriadas para a incubação de ovos de codorna. No período de três 

dias antecedentes à eclosão, essas bandejas foram substituídas por quatro bandejas de tela, 

apropriadas para nascimento, sem alterar o delineamento de distribuição dos ovos na 

máquina. Os ovos foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, em iguais 

proporções nas bandejas, de modo a anular a interferência de possíveis pontos de variação de 

temperatura dentro da máquina de incubação. 

O modelo de distribuição dos ovos nas três bandejas de incubação foi: 18 ovos por 

tratamento e por dia de coleta foram colocados aleatoriamente em uma mesma bandeja, e o 

processo foi repetido nas três bandejas.  Dessa forma, cada bandeja alocou 216 ovos, sendo 18 

ovos/tratamento x quatro tratamento x três dias de coleta. 

O período de incubação totalizou 408h. Ao final das primeiras 360h, os ovos 

foram inseridos individualmente em sacos de material filó fechados com arames, contendo 

junto ao ovo uma placa com o respectivo número de identificação presente na casca do 

mesmo, e transferidos para as bandejas de nascimento. 

Para maior espaço e conforto aos animais, o nascimento acontece em quatro 

bandejas, sendo necessário retirar quantidades proporcionais de ovos em cada uma das três 

bandejas de incubação para formar a quarta bandeja de nascimento. O modelo de 

transferência e distribuição dos ovos nas quatro bandejas de nascimento foi: 13 ovos por 

tratamento foram retirados de cada bandeja de incubação e transferidos para formar a quarta 

bandeja de nascimento. Na primeira bandeja de incubação, esses 13 ovos por tratamento 

foram subdivididos em quatro ovos do primeiro dia de coleta, quatro ovos do segundo dia de 

coleta e cinco ovos do terceiro dia de coleta. Na segunda bandeja de incubação, foram 

selecionados cinco ovos do primeiro dia de coleta, quatro ovos do segundo e quatro ovos do 

terceiro dias de coleta. Na terceira bandeja de incubação, foram selecionados quatro ovos do 

primeiro dia de coleta, cinco ovos do segundo dia de coleta e quatro ovos do terceiro dia de 

coleta. 

As bandejas de incubação foram ordenadas uma abaixo da outra, sendo a primeira 

sobra a segunda, e esta sobre a terceira. Os ovos que permaneceram nas três bandejas de 

incubação foram transferidos para as outras três respectivas bandejas de nascimento, 

respeitando-se a ordem em que as bandejas estavam na máquina. A quarta bandeja de 

nascimento foi, portanto, inserida imediatamente abaixo da terceira. As três primeiras 

bandejas de nascimento alojaram 164 ovos e a quarta bandeja de nascimento alojou 154 ovos. 
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A partir de 360h de incubação, os ovos começaram a ser monitorados para a 

verificação do início da janela de eclosão, que compreende desde o momento do nascimento 

da primeira codorna até a última hora pré-determinada para monitoramento, independente do 

tratamento. A janela de eclosão iniciou-se com o nascimento da primeira codorna às 372h de 

incubação. Após essa verificação, os monitoramentos aconteceram a cada quatro horas 

ininterruptamente até o final da janela de eclosão que durou 40h, para o controle da taxa de 

eclosão. Esse manejo se dava pela abertura da máquina de incubação, retirada das bandejas de 

nascimento uma a uma ordenadamente, contagem das codornas nascidas, anotação do número 

do ovo, horário de nascimento e número da bandeja e retirada da casca de dentro do saco de 

filó, para marcação de que a codorna já havia sido contada, evitando ocorrência de 

recontagem em outro monitoramento.  40h após o início da janela de eclosão, os 

monitoramentos foram finalizados e as codornas que nasceram após esse período foram 

desconsideradas do controle de taxa de eclosão (adaptado de Calil)
17

 e da análise de escore de 

qualidade. 

No quarto, quinto e sexto monitoramentos da janela de eclosão, 208 codornas 

neonatas foram selecionadas para necropsia, que ocorreu ao final do décimo monitoramento. 

Elas receberam um novo arame de fechamento no saco de filó, com cor diferente dos demais, 

e foram devolvidas à sua respectiva bandeja, onde ficaram até o momento da necropsia. 

Foram selecionadas aleatoriamente 52 codornas neonatas por tratamento, sendo retiradas 13 

de cada bandeja de nascimento, subdivididas em quatro oriundas de ovos do primeiro dia de 

coleta, quatro do segundo e cinco do terceiro dias de coleta, totalizando, então, as 208 

codornas neonatas. 

 

2.4. Necrópsia 

Para a necropsia, as codornas foram avaliadas quanto ao peso, medida e escore de 

qualidade e imediatamente eutanasiadas. As carcaças foram posicionadas em decúbito dorsal, 

a pele era cortada e removida, a articulação coxo-femural era desarticulada, os músculos 

abdominais e a região das costelas foram cortados permitindo levantar a região peitoral 

através do osso esterno e acessar as vísceras na cavidade tóraco-abdominal das aves
18

. Nas 

208 carcaças foram aferidos os pesos do resíduo do saco vitelino e do intestino total com o 

pâncreas e coletados o baço, a bursa de fabrícius e um segmento do duodeno para pesagem e 

confecção de lâminas histológicas do duodeno. Essas três vísceras de uma mesma carcaça 

foram armazenadas em potes plásticos contendo solução de formol a 10% de concentração e 

os resíduos das carcaças da necropsia foram descartados em fossa séptica. Os potes foram 
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identificados com o número correspondente ao número do ovo da codorna neonata respectiva 

às vísceras contidas no mesmo. Posteriormente, a solução de formol dos potes foi substituída 

por álcool 70%. O formol descartado foi encaminhando ao setor de patologia da unidade para 

incineração.  

 

2.5. Variáveis estudadas 

As variáveis estudadas foram: peso do ovo, aferido em balança de precisão; peso da 

codorna neonata, aferido em balança de precisão; comprimento da codorna neonata, aferido 

em régua graduada em milímetros; escore de qualidade (adaptado de Tonna et al., 2003)
19

; 

peso do intestino, aferido em balança de precisão imediatamente após a eutanásia; peso do 

resíduo do saco vitelino, aferido em balança de precisão imediatamente após a eutanásia; 

percentagem de codorna no ovo; percentagem de intestino na codorna; percentagem de 

resíduo do saco vitelino na codorna; peso líquido da codorna, através da subtração do peso do 

resíduo do saco vitelino do peso total da codorna neonata; eclodibilidade, tanto para ovos 

totais quanto para ovos férteis; janela de eclosão; escore, em percentagem; e 

embriodiagnóstico dos ovos não eclodidos (adaptado de Araújo et al., 2015)
20

. 

As codornas que nasceram após o período da janela de nascimentos foram 

chamadas de não vendáveis e desconsideradas das análises posteriores. 

Todos os ovos não eclodidos foram submetidos ao embriodiagnóstico, no qual os 

ovos foram abertos e avaliados quanto à presença ou ausência de embrião. Se ausente, 

avaliava-se a fertilidade ou infertilidade do ovo, se presente avaliava-se a existência ou não de 

fungos ou bactérias, a possível perda excessiva ou diminuta de umidade, o posicionamento do 

embrião no ovo para registro de casos de inversão e, caso não existisse nenhum desses fatores, 

o embrião foi classificado, recebendo uma avaliação de número um a quatro, que indicava em 

qual fase de desenvolvimento ele parou. Um era registrado para embriões que apresentavam 

apenas o sistema cardíaco e sanguíneo formado; dois era registrado aos embriões que já foram 

visíveis, porém pequenos e com o saco vitelino ainda quase todo fora da cavidade abdominal; 

três para embriões que apresentavam cerca de metade do saco vitelino fora da cavidade 

abdominal e quatro era registrado para embriões que haviam absorvido quase 100% do saco 

vitelino (adaptado de Araújo et al., 2015)
20

 figura 1. 
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Todas as codornas que nasceram na janela de eclosão foram pesadas em balança de 

precisão, receberam um escore de qualidade (ver quadro 1
21

) e tiveram seu comprimento 

mensurado através do uso de uma régua graduada em centímetros e milímetros. 

 

QUADRO 1 – Variáveis e suas definições e escores para avaliar a qualidade de pintos neonatos 

Variável Definição Características Escore 

Atividade 

Verificada quando se coloca o pintainho 

de costas. Um rápido retorno à posição em 

pé é definida como boa. Se permanecer 

deitado, é definida como fraca. 

Bom 

 

Médio 

 

Fraco 

16 

 

8 

 

0 

Penugem 

A aparência deve ser limpa e seca. Se 

estiver úmida e suja, ou ambos são cotada 

como ruim. 

Limpa e seca 

Úmida ou suja 

Suja e úmida 

12 

6 

0 

Olhos 

Coloca-se o pintainho em pé e observam-

se seus olhos, o brilho e a extensão que 

ocupa a pálpebra sobre o olho. 

Abertos e brilhantes 

Abertos e sem brilho 

Fechados 

10 

5 

0 

Umbigo 

Examina-se a área do umbigo e ao redor 

dele, verificando-se o seu fechamento e 

sua cor. Se a cor for diferente da cor da 

pele, registra-se como de má qualidade. 

Fechado e limpo 

 

Não completamente fechado, 

coloração normal 

 

Não fechado e coloração 

anormal 

12 

 

 

6 

 

 

0 

Membrana 

Remanescente 

Na área do umbigo, avalia-se o tamanho 

de uma possível membrana remanescente. 

O tamanho será classificado como sem 

membrana, pequena ou grande. 

Sem membrana 

 

Pequena 

 

Grande 

12 

 

6 

 

0 

Abdômen 

Examina-se o abdômen do pintainho 

visualmente. Se estiver grande (balofo) é 

classificado como ruim. 

Normal 

Médio 

Distendido 

12 

6 

0 

Pernas 

O pintainho é colocado em pé para 

determinar se permanece firme nessa 

posição. A conformação dos dedos e a 

articulação do joelho são examinadas. 

Pernas/dedos e articulações 

normais 

Uma perna/dedos e 

articulações afetadas 

Duas pernas/dedos e 

articulações afetadas 

10 

 

5 

 

  0 

Canelas 
Observa-se o brilho e a cor da canela. A 

normal deve ser avermelhada e brilhante. 

Brilhante avermelhada 

Brilhante pálida 

Opaca, pálida 

16 

8 

0 

Araújo (2013)
21

, adaptado de Tona (2003)
19

. 
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FIGURA 1 – Embriodiagnóstico: fases de 

desenvolvimento embrionário e o 

posicionamento invertido.  

Fonte: Arquivo pessoal. 
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2.6.  Análises estatísticas 

As variáveis de peso e comprimento da codorna neonata, peso do ovo, escore de 

qualidade, peso de intestino, peso do resíduo do saco vitelino, peso do resíduo do saco 

vitelino e percentagens correspondentes a essas variáveis foram submetidas à análise de 

regressão. Adotou-se α=0,05.  

A janela de eclosão foi submetida ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Embriodiagnóstico e percentagem de escore foram avaliados pelo teste exato de 

Fisher, adotando-se 5% de probabilidade. 

As análises de altura de vilosidades e profundidade de criptas intestinais foram 

submetidas à análise de variância. Adotou-se 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na tabela 1 estão apresentados os resultados de percentagem de eclodibilidade dos 

ovos. 

TABELA 1 – Eclodibilidade dos ovos oriundos de matrizes alimentadas com diferentes níveis de 

inclusão de extrato de resíduo de goiaba 

Nível de inclusão Eclosão total (%) Eclosão/férteis(%) 

0,0 77,44 93,30 

0,3 79,88 94,06 

0,6 72,56 87,42 

0,9 76,92 92,68 

Valor de P* 0,4276 0,4721 

CV (%)** 7,9547 6,9387 

EP*** ±3,05 ±3,19 

P* = Valor de probabilidade referente ao teste de Tukey, com nível de significância de 5% 

CV(%)** = coeficiente de variação 

EP***= erro padrão 

  

Não houve diferença estatística para percentagem de eclosão total e percentagem 

de eclosão/férteis com a inclusão do extrato de goiaba na ração. A inclusão de um sistema 

antioxidante poderia melhorar a eclosão dos ovos por ajudar a minimizar as perdas de 

qualidade dos componentes dos ovos por oxidação durante o desenvolvimento embrionário. 

Possivelmente, os cuidados com os ovos desde a coleta no campo até o momento da 

incubação influenciaram tais resultados, pois os ovos incubados foram coletados e 

selecionados com os mesmos critérios, a fim de minimizar os fatores como qualidade e 

integridade externa dos ovos; armazenados pelo mesmo período de tempo; sob as mesmas 
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condições de conservação e foram de matrizes de mesma idade, tanto machos quanto fêmeas, 

submetidas às mesmas condições de manejo.  

Os resultados da janela de nascimento (horas) estão apresentados na tabela 6. 

TABELA 2 - Janela de nascimento de codornas oriundas de ovos de matrizes submetidas a diferentes 

níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba 

Níveis de inclusão Janela (h) 

0 24 

0,3 28 

0,6 25 

0,9 27 

P* 0,939 

CV(%)** 38,59 

P* = Valor de probabilidade referente ao teste de Tukey, com nível de significância de 5% 

CV(%)** = coeficiente de variação 

 

Não houve diferença estatística na janela de eclosão entre os quatro níveis de 

inclusão do extrato. Isto se deve, provavelmente, ao fato de os ovos serem de mesmo tempo e 

condição de armazenamento. Deve-se também, possivelmente, ao fato de que máquinas de 

incubação em estágio único permitem maior controle de temperatura e umidade, devido ao 

fato de os embriões se desenvolverem na mesma idade em todo o período de incubação. 

Na figura 2 está apresentada a dispersão de nascimentos das codornas neonatas 

oriundas de ovos de matrizes de codornas japonesas alimentadas com diferentes níveis de 

inclusão de extrato de resíduo de goiaba. 
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FIGURA 2 – Dispersão de nascimentos (%) das codorninhas oriundas de ovos de 

matrizes submetidas a diferentes níveis de extrato de resíduo de goiaba  

 

A dispersão dos nascimentos no tratamento com 0,0% de inclusão de extrato de 

goiaba foi menor do que as demais dispersões. A concentração dos nascimentos facilita o 

manejo e promove a conservação da qualidade das codornas neonatas, pois segundo Calil 

(2010)
22

, uma janela de nascimento ampla piora a qualidade dos pintos devido à desidratação 

e estresse calórico, além de prejudicar a formação do sistema gastrointestinal devido à demora 

no recebimento da dieta. No entanto, não houve diferença significativa para as horas das 

janelas de nascimentos entre os níveis de inclusão de extrato de goiaba na ração, corroborando 

para a conservação da qualidade das codornas neonatas.  

Em situação de incubatório comercial, onde comumente adota-se a prática de 

manejo de abrir a máquina de incubação apenas uma vez para a retirada dos neonatos, janelas 

de eclosão maiores podem resultar em parte dos neonatos permanecendo mais tempo dentro 

da máquina e, consequentemente, desperdiçando parte de sua energia.  

Na tabela 3 estão apresentados os resultados de embriodiagnóstico de ovos não 

eclodidos oriundos de matrizes alimentadas com diferentes níveis de inclusão de extrato de 

resíduo de goiaba. 
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TABELA 3 - Embriodiagnósticos de ovos não eclodidos oriundos de matrizes de codornas japonesas 

alimentadas com diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba 

Diagnóstico Níveis de inclusão Valor de P 

 0,0 0,3 0,6 0,9  

Inferteis (%) 3,81ab 2,14b 4,74a 2,59b 0,0231* 

Fase 1 (%) 3,65 2,59 1,21 2,75 0,2314 

Fase 2 (%) 0,16 1,21 0,60 1,37 0,5681 

Fase 3 (%) 0,60 0,00 2,43 0,00 0,4581 

Fase 4 (%) 1,21 1,21 1,21 0,77 0,9231 

Bicados vivos (%) 2,75 1,98 2,14 1,98 0,9133 

Bicados mortos (%) 0,60 0,00 0,00 0,60 0,9812 

Contaminados (%) 0,00 00 00 00 1,0000 

Invertidos (%) 0,00 0,00 0,82 0,00 0,7123 

Embriodiagnótico pelo teste Exato de Fisher (P<0,05) 

*Médias seguidas por letras diferentes na linha são estatisticamente diferentes pelo exato de Fisher 

(P<0,05). 

 

Não houve diferença estatística na mortalidade para as fases de desenvolvimento 

embrionário dentre os níveis de inclusão do extrato, bem como nas variáveis bicado vivo, 

bicado morto, contaminados e invertidos. No entanto, em uma avaliação indireta, nota-se que 

os níveis de inclusão do extrato influenciaram a fertilidade dos ovos, sendo possível verificar 

diferença estatística entre os níveis de inclusão de extrato na variável ovos inférteis. 

Os resultados dos parâmetros de incubação e qualidade das codornas neonatas 

estão apresentados na tabela 4. 

 

TABELA 4 – Parâmetros de incubação e qualidade das codornas neonatas oriundas de ovos de matrizes 

alimentadas com diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba. Peso do 

ovo (PO), peso da codorna neonata (PC), comprimento da codorna neonata (CC), peso 

do resíduo do saco vitelino (PR), peso líquido da codorna (PL), peso do intestino (PI), 

percentagem de codorna no ovo (%CO), percentagem de peso líquido da codorna 

(%PL), percentagem de resíduo do saco vitelino na codorna neonata (%RC) E 

percentagem de intestino na codorna neonata (%IC) 

 Níveis de inclusão (%)  

Variável 0,0 0,3 0,6 0,9 Valor P* CV(%)** EP(±) 

PO (g) 11,78 ab 12,04 a 11,51 b 11,73 b 0,0001 7,5198 0,08 

PC (g) 7,86 b 8,11 a 7,61 c 7,90 ab 0,0001 9,0406 0,06 

CC (g) 9,87 9,90 9,89 10,02 0,1323 5,5306 0,05 

PR (g) 0,51 0,61 0,52 0,52 0,1557 47,1424 0,04 

PL (g) 7,53 ab 7,73 a 7,36 b 7,64 ab 0,0073 7,2895 0,08 

PI (g) 0,39 0,36 0,37 0,37 0,7312 32,3442 0,02 

%CO 69,24 ab 69,41 a 67,93 b 69,44 ab 0,0428 4,4021 0,43 

%PL 64,86 64,41 63,48 65,04 0,0613 4,8266 0,44 

%RC 6,27 7,24 6,54 6,32 0,3141 43,2098 0,41 

%IC 4,84 4,41 4,69 4,49 0,4802 32,1751 0,21 

P* = Valor de probabilidade referente ao teste de Tukey, com nível de significância de 5% 

CV(%)** = coeficiente de variação 
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A utilização de até 3% de extrato de goiaba na ração promoveu aumento do peso 

do ovos e das codornas neonatas, consequentemente.  

Não houve diferença estatística no comprimento da codorna, peso do resíduo do 

saco vitelino na percentagem de peso líquido da codorna neonata. Tais resultados indicam que 

o consumo de nutrientes do vitelo, o desenvolvimento de massa corporal das codornas e a 

demanda de nutrientes não foram influenciados pelos tratamentos. O comprimento de pintos 

de um dia é relacionado com a sua massa corporal livre da gema, servindo como parâmetro 

indicativo do desenvolvimento embrionário pela transformação dos nutrientes do vitelo em 

massa corporal
23

. 

Na tabela 5 estão apresentados, em percentagem, os resultados da avaliação de 

escore de qualidade das codornas neonatas. 

TABELA 5 – Resultados, em percentual, da avaliação da qualidade das codornas neonatas oriundas de 

ovos de matrizes alimentadas com diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de 

goiaba 

Escore 
Níveis de inclusão 

P* 
0 0,3 0,6 0,9 

< 70  0,00 0,00 0,00 0,00 0,719 

71-75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,719 

76-80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,752 

81-85 2,40 0,79 3,23 0,00 0,910 

86-90 14,40 11,90 6,45 10,26 0,212 

91-95 15,20 26,98 22,58 19,66 0,247 

96-100 67,20 60,32 67,74 70,09 0,447 

*Valores de probabilidade referentes ao teste Exato de Fisher (P<0,05) 

 

Não houve diferença estatística para o escore de qualidade com a utilização do 

extrato de goiaba na ração das codornas matrizes. 

Não ter havido diferença estatística para a janela de eclosão é um fator que pode 

ter colaborado com tal resultado, devido ao fato de que não houve perda desnecessária de 

energia das codornas neonatas dentro da máquina de incubação. 

Era esperado que a inclusão do extrato com propriedades antioxidantes 

melhorasse a qualidade das codornas neonatas, como uma avaliação indireta da melhoria da 

qualidade dos espermatozoides e da conservação da qualidade das gorduras das gemas dos 

ovos das codornas matrizes. Possivelmente a qualidade dos ovos pode ter influenciado tal 

resultado, pois, como visto no primeiro experimento, algumas variáveis indicaram que a ração 

sem extrato de goiaba resultou em ovos de qualidade superior ou equiparada, comparando-se 

com os ovos das matrizes que receberam os diferentes níveis de inclusão do extrato. Nessas 
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condições, resultados de parâmetros que avaliam a qualidade dos ovos sobre a possiblidade de 

conservação dos mesmos e de estruturação de proteínas e gorduras, como Unidade haugh, 

alturas de gema e albumén e índices de gema e de álbumén, indicaram como melhor o 

tratamento de 0,0% de inclusão do extrato. 

Na tabela 6 estão apresentados os resultados de altura de vilosidade (AV), 

profundidade de cripta (PC) e relação vilo:cripta (micrômetros) de segmentos de duodeno das 

codornas neonatas. 

 

TABELA 6 – Resultados das análises de altura de vilosidades (AV), profundidade de criptas (PC) e 

relação vilo:cripta (em micrômetros) de segmentos do duodeno de codornas neonatas 

oriundas de ovos de matrizes alimentadas com diferentes níveis de inclusão de extrato 

de resíduo de goiaba na dieta 

Variável Níveis de inclusão % Valor 

de P 

Erro 

Padrão 

C.V (%)
1 

0,0 0,3 0,6 0,9 

AV
 

224,900 b 
 

241,7641 a 243,5021 a 246,6725 a 0.0345 ±5,67 19,09 

PC
 173,585 b 201,9945 a 207,7042 a 209,7479 a <0.001 ±4,23 17,15 

V:C
 1,2936 a 1,2119 ab 1,1891 b 1,1883 b 0,0427 ±0,03 19,51 

CV(%)
1
: coeficiente de variação 

 

Um sistema antioxidante efetivamente capaz de proteger a integridade das 

membranas das vilosidades do duodeno, bem como promover o seu desenvolvimento, pode 

melhorar a saúde intestinal dos animais. Os níveis 0,3%, 0,6% e 0,9% de inclusão do extrato 

apresentaram maiores resultados para altura de vilosidades e profundidade de criptas, no 

entanto, as relações vilo:cripta dos níveis 0,0% e 0,3% apresentaram os maiores resultados, 

quando comparadas aos demais níveis de inclusão.  

A relação da altura de vilosidades dividida pela profundidade das criptas, segundo 

Kuzmuk et al., (2005)
24

, está diretamente relacionada com a capacidade que o intestino 

delgado tem de absorver nutrientes. 

Tal resultado pode contribuir para animais adultos com melhor desenvolvimento e 

produtividade, por terem mais condições de absorção dos nutrientes das dietas devido à 

melhoria das vilosidades e das criptas do duodeno em decorrência ao uso do antioxidante 

zootécnico presente no extrato do processamento da goiaba. 
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4. CONCLUSÃO 

 

O nível 0,3% de inclusão de extrato de resíduo de goiaba na ração apresentou, 

simultaneamente, os melhores resultados de altura de vilosidade, profundidade de cripta e 

relação vilo:cripta. O uso do extrato de resíduo de goiaba não interferiu nas demais variáveis 

estudadas. 
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CAPÍTULO 4 – PARÂMETROS DE INCUBAÇÃO, DESENVOLVIMENTO 

INTESTINAL E QUALIDADE DE CODORNAS NEONATAS ORIUNDAS DE OVOS 

DE MATRIZES DE CODORNAS JAPONESAS ALIMENTADAS COM EXTRATO 

DE RESÍDUO DA GOIABA E ARMAZENADOS POR DIFERENTES PERÍODOS 

 

RESUMO 

 

Foi realizado um experimento de incubação na escola de veterinária e zootecnia da 

Universidade de Federal de Goiás. Objetivou-se avaliar parâmetros de incubação, 

desenvolvimento intestinal e qualidade de codornas neonatas oriundas de ovos de matrizes de 

codornas japonesas alimentadas com quatro níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba 

como um antioxidante zootécnico (0,0%; 0,3%; 0,6%; e 0,9%) e armazenados pré abate por 

dois períodos diferente: três e nove dias, constituindo um delineamento em esquema fatorial 

2x4. Foram incubados 432 ovos, 216 ovos por período de armazenamento (54 ovos/nível de 

inclusão de extrato/período de armazenamento). A incubadora é de estágio único. A 

temperatura foi 37°C e umidade 65%. O período de incubação durou 432 horas. Não houve 

diferença (P>0,05) para os parâmetros de incubação, janela de eclosão e embriodiagnóstico. 

Para qualidade de codornas neonatas, não houve diferença (P>0,05) para escore de qualidade. 

O nível de inclusão 0,9% equiparou o desenvolvimento intestinal de codornas neonatas 

oriundas de ovos de nove dias de armazenamento às oriundas de ovos armazenados por três 

dias. Conclui-se que a inclusão do extrato nas rações das matrizes de codornas japonesas não 

influenciou a qualidade das codornas neonatas. O desenvolvimento intestinal foi melhor à 

inclusão de 0,9%. 

 

Palavras-chaves: antioxidante, criptas, escore, incubadora, vilosidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

CHAPTER 4 – INCUBATION PARAMETERS, INTESTINAL DEVELOPMENT AND 

NEWBORN QUAIL’S QUALITY RESULTED FROM THE EGGS OF JAPANESE 

QUAIL’S MATRIXES FED WITH GUAVA EXTRACT PROCESSING AND STORED 

IN DIFFERENT PERIODS 

  

ABSTRACT 

 

An incubation experiment was done in the School of Veterinary and Zootechny in the Federal 

University of Goiás. The objective was to evaluate the incubation parameters, intestinal 

development and the newborn quail’s quality resulted from the eggs of the Japanese quail 

matrixes fed with four levels of guava extract processing as an antioxidant (0,0%; 0,3%; 

0,6%; e 0,9%) and stored pre-slaughter for two different periods: three and nine days, 

representing a design in factorial scheme 2x4. It was 432 incubated eggs, 216 eggs each 

storage period (54 eggs/level of extract inclusion/storage period). It is a single stage incubator. 

The temperature was 37°C and the humidity 65%. The incubation period lasted 432 hours. 

There was no difference (P>0,05) in the incubation parameters, hatch window and embryo 

diagnosis. For the newborn quail’s quality, there was no difference (P>0,05) in the quality 

score. The 0,9% inclusion level equated the intestinal development of the newborn quails 

resulted from the eggs with nine days of storage to the ones resulted from the eggs with three 

days of storage. In conclusion, the extract inclusion in the Japanese quail’s matrixes rations 

hasn’t influenced the newborn quail’s quality. The intestinal development was better in the 

0,9% inclusion level. 

 

Keywords: antioxidant, crypts, incubator, score, villus 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A reprodução de codornas ocorre através da fertilização do óvulo pelo 

espermatozoide, e todo o desenvolvimento embrionário ocorre no interior do ovo fertilizado. 

Os ovos de codornas apresentam elevados teores de lipídios em suas composição. 

A gema, que durante o desenvolvimento embrionário passa a ser o saco vitelino, possui 

22,9% de lipídios
1
. Há também grande concentração de ácidos graxos poliinsaturados nas 

membranas que compõe os ovos. Esses lipídeos poliinsaturados podem sofrer peroxidação 

lipídica, que causa a deterioração oxidativa
2 

e provoca danos à qualidade físico química dos 

ovos. O uso de um sistema antioxidante pode retardar a perda de qualidade física química dos 

ovos, quando estes são estocados por até nove dias
3
. 

Os lipídios presentes na gema do ovo, bem como os demais nutrientes, são 

utilizados pelo embrião para nutrir-se durante o seu desenvolvimento, mas, durante o 

metabolismo embrionário, esses lipídios recebem insaturações e tornam-se ácidos graxos 

poliinsaturados de cadeia longa (PUFAs)
4
, que são susceptíveis à oxidação e passam a estar 

presentes em altas concentrações nos tecidos do embrião
5
. 

O consumo de oxigênio, bem como a produção de radicais livres em muitos 

tecidos são elevados na fase final do desenvolvimento embrionário, tornando os embriões 

susceptíveis aos danos oxidativos
7
. 

O desenvolvimento embrionário provoca a maior demanda de proteção 

antioxidante de toda a vida de um animal
8
. 

Espermatozoides são os gametas reprodutores masculinos. São constituídos por 

várias membranas e estas apresentam elevados teores de PUFAs
5
. Para fertilizar os óvulos, os 

espermatozoides necessitam percorrer praticamente todo o aparelho reprodutor das fêmeas e 

precisam estar aptos à fertilização quando penetrarem os óvulos
9
. Para realizar tais atividades, 

os espermatozoides necessitam de energia, que é obtida através do metabolismo nas 

mitocôndrias
10

. Esse metabolismo, no entanto, libera um biometabólito altamente reativo ao 

oxigênio (ROS)
11

, tornando necessário um sistema antioxidante para preservar as 

características fisiológicas das membranas, tais como fluidez, permeabilidade e 

flexibilidade
10

. 

Radicais livres são reativos ao oxigênio por apresentarem elétrons 

desenparelhados
2
. Antioxidantes podem doar hidrogênio e minimizar os processos oxidativos 

dos radicais livres
12

. 
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Antioxidantes primários transformam os radicais livres em radicais inertes através 

da doação de moléculas de hidrogênio
13

. Um exemplo de antioxidante primário natural é o 

ácido elágico
13

. 

A goiaba é rica em vitaminas, fibras, minerais
14

 e apresenta elevada atividade 

antioxidante
15

, atuando na oxido-redução, através da decomposição peróxidos ou quelando 

oxigênio
16

. As Vitaminas e os compostos fenólicos se mantém nos resíduos do processamento 

de goiaba, e esses resíduos podem ser utilizados nas rações para animais
17

. 

Objetivou-se estudar o uso do extrato de resíduo de goiaba como antioxidante 

zootécnico nas rações de matrizes de codornas japonesas para avaliar parâmetros de 

incubação, qualidade, escore de qualidade e desenvolvimento intestinal das codornas neonatas 

oriundas de ovos armazenados por dois períodos distintos. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Local 

Foi realizado um experimento na Escola de veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, no aviário experimental da unidade. O 

experimento ocorreu em Janeiro de 2016. 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA. 

Protocolo número: 052/15, anexo 1. 

2.2. Delineamento 

O experimento consistiu em um delineamento fatorial que considerava dois 

períodos de armazenamento de ovos pré incubação, nove e três dias, e quatro níveis de 

inclusão do extrato de resíduo de goiaba nas rações de matrizes de codornas japonesas: 0,0%; 

0,3%; 0,6% e 0,9%. O extrato de resíduo de goiaba contém 2,13% de ácido elágico e foi 

desenvolvido pelo setor de inovação de bioprodutos, na Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal de Goiás. 

Foram coletados e armazenados 432 ovos em dois períodos, 216 ovos por nove 

dias e 216 ovos por três dias. Ambos entraram na máquina de incubação no mesmo momento. 

A coleta de ovos para realização do experimento ocorreu em dois dias. No 

primeiro dia, 216 ovos foram selecionados, coletados e armazenamos em local arejado à 

temperatura ambiente e, seis dias depois, o mesmo procedimento de coleta de ovos foi 

realizado e mais 216 ovos foram coletados e armazenados junto aos ovos da primeira coleta. 

A seleção descartava ovos desformes, sujos e ou trincados. Ao completar nove dias de 

armazenamento dos primeiros ovos e, consequentemente, três dias de armazenamento dos 

demais, os 432 ovos foram pesados, identificados e incubados. 

 

2.3. Incubação  

Os ovos já pesados, identificados através de numeração na casca e selecionados 

foram alojados na máquina de incubação de estágio. A máquina foi programada para manter 

temperatura de 37,5°C e unidade relativa do ar de 65%. Diariamente esses dados eram 

aferidos atrás de termohigrômetro digital. O Delineamento foi inteiramente casualizado. Cada 

uma das três bandejas de incubação alocou 144 ovos, sendo: 18 ovos/tratamento x quatro 

tratamentos x dois dias de coleta= 144 ovos/bandeja x três bandejas= 432 ovos. 
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A incubadora possui inicialmente três bandejas de incubação, devido à 

necessidade de espaço para realização da viragem dos ovos. Para a eclosão, os ovos são 

transferidos para quatro bandejas de nascimento, que não realizam viragem, conservando o 

delineamento e a distribuição inicial. 

O período de incubação durou 432hs, e, a partir de 360 horas de incubação os 

ovos foram transferidos para as bandejas de nascimento. Os ovos foram colocados 

individualmente em saquinhos de filó que continham uma placa com o respectivo número do 

ovo. A transferência ocorreu de modo a formar as quatro bandejas de nascimento sem perder 

o delineamento inteiramente casualizado e a distribuição da incubação. 

O modelo de transferência e distribuição dos ovos nas bandejas de nascimento foi: 

retirada de nove ovos/tratamento de cada uma das três bandejas de incubação para montagem 

da quarta bandeja de nascimento, alternando, nas bandejas de incubação, em quatro ovos 

coletados no primeiro dia e cinco no segundo dia na primeira bandeja, cinco ovos coletados 

no primeiro dia e quatro no segundo dia na segunda bandeja e quatro ovos coletados no 

primeiro dia e cinco no segundo dia na terceira bandeja, de modo que a quarta e a segunda 

bandejas de nascimento apresentaram 27 ovos de cada tratamento, sendo 14 ovos do primeiro 

dia de coleta e 13 do segundo, e as primeira e terceira bandejas de nascimento apresentaram 

27 ovos de cada tratamento, sendo 13 do primeiro dia de coleta e 14 do segundo dia de coleta 

de ovos para incubação. A ordem inicial das bandejas na incubadora foi mantida e a quarta 

bandeja foi colocada imediatamente abaixo da terceira. 

Após a transferência dos ovos para as bandejas de nascimento, a incubadora 

passou a ser observada a fim de registrar o início da janela de eclosão, que compreende desde 

o nascimento da primeira codorna até o final do período estipulado no projeto. A janela de 

eclosão teve início com o nascimento da primeira codorna às 392hs de incubação, e duração 

de 40h, monitorada a cada quatro horas para registro de nascimentos. Ao final das 40h, os 

monitoramentos foram encerrados e as codornas nascidas após esse período foram descartadas 

do controle de taxa de eclosão (adaptado de Calil 2009)
18 

e de escore de qualidade. 

As codornas que nasceram foram após o período da janela de nascimentos foram 

chamadas de não vendáveis e desconsideradas das análises posteriores. 

 

2.4. Necrópsia 

Todas as codornas foram submetidas à aferição de peso, medida e escore de 

qualidade, então foram imediatamente eutanasiadas. Para pesagem foram coletados baço, 

Bursa de Fabrícius, resíduo do saco vitelino e intestino total com pâncreas. Segmentos do 
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duodeno foram utilizados para confecção de lâminas histológicas. O material foi identificado 

e conservado em álcool 70%, após ter ficado em formol 10% por três dias. 

 

2.5. Variáveis estudadas 

As variáveis estudadas foram: peso do ovo, aferido em balança de precisão; peso 

da codorna neonata, aferido em balança de precisão; comprimento da codorna neonata, 

aferido em régua graduada em milímetros; escore de qualidade, adaptado de Tonna et al., 

(2003)
19

; peso do intestino, aferido em balança de precisão imediatamente após a eutanásia; 

peso do resíduo do saco vitelino, aferido em balança de precisão imediatamente após a 

eutanásia; percentagem de codorna no ovo; percentagem de intestino na codorna; 

percentagem de resíduo do saco vitelino na codorna; peso líquido da codorna, através da 

subtração do peso do resíduo do saco vitelino do peso total da codorna neonata; 

eclodibilidade, tanto para ovos totais quanto para ovos férteis; janela de eclosão; escore, em 

percentagem; e embriodiagnóstico dos ovos não eclodidos, adaptado de Araújo et al. (2015)
20

. 

Após a janela de eclosão, os ovos não eclodidos foram analisados por 

embriodiagnóstico. Os ovos foram abertos e, se não contivessem embrião, a fertilidade do ovo 

era avaliada; se houvesse embrião, avaliava-se ocorrência de bactérias, fungos, 

posicionamento do mesmo no ovo, e perda diminuta ou excessiva de umidade do ovo. 

Descartando-se a ocorrência de todos os aspectos supracitados, o embrião passava por uma 

classificação numérica que representava em qual fase do desenvolvimento embrionário ele 

parou, variando de um a quatro, na qual um era conferido a embriões que tivessem apenas 

sistema cardíaco formado; dois tratava-se de embriões com corpo visível porém pequenos, 

apresentando o saco vitelino praticamente todo fora da cavidade abdominal; três aos embriões 

que apresentassem cerca de metade do saco vitelino para fora do cavidade abdominal; e 

quatro para os embriões que haviam englobado quase todo o saco vitelino na cavidade 

abdominal (adaptado de Araújo et al., 2015)
20

 figura 1. 
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FIGURA 1 – Embriodiagnóstico: fases de 

desenvolvimento embrionário e o 

posicionamento invertido.  

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Todas as codornas foram pesadas, medidas e receberam um escore de qualidade 

(quadro 1)
21

: 

QUADRO 1 – Variáveis e suas definições e escores para avaliar a qualidade de pintos neonatos 

Variável Definição Características Escore 

Atividade 

Verificada quando se coloca o pintainho 

de costas. Um rápido retorno à posição em 

pé é definida como boa. Se permanecer 

deitado, é definida como fraca. 

Bom 

 

Médio 

 

Fraco 

16 

 

8 

 

0 

Penugem 

A aparência deve ser limpa e seca. Se 

estiver úmida e suja, ou ambos são cotada 

como ruim. 

Limpa e seca 

Úmida ou suja 

Suja e úmida 

12 

6 

0 

Olhos 

Coloca-se o pintainho em pé e observam-

se seus olhos, o brilho e a extensão que 

ocupa a pálpebra sobre o olho. 

Abertos e brilhantes 

Abertos e sem brilho 

Fechados 

10 

5 

0 

Umbigo 

Examina-se a área do umbigo e ao redor 

dele, verificando-se o seu fechamento e 

sua cor. Se a cor for diferente da cor da 

pele, registra-se como de má qualidade. 

Fechado e limpo 

 

Não completamente fechado, 

coloração normal 

 

Não fechado e coloração 

anormal 

12 

 

 

6 

 

 

0 

Membrana 

Remanescente 

Na área do umbigo, avalia-se o tamanho 

de uma possível membrana remanescente. 

O tamanho será classificado como sem 

membrana, pequena ou grande. 

Sem membrana 

 

Pequena 

 

Grande 

12 

 

6 

 

0 

Abdômen 

Examina-se o abdômen do pintainho 

visualmente. Se estiver grande (balofo) é 

classificado como ruim. 

Normal 

Médio 

Distendido 

12 

6 

0 

Pernas 

O pintainho é colocado em pé para 

determinar se permanece firme nessa 

posição. A conformação dos dedos e a 

articulação do joelho são examinadas. 

Pernas/dedos e articulações 

normais 

Uma perna/dedos e 

articulações afetadas 

Duas pernas/dedos e 

articulações afetadas 

10 

 

5 

 

  0 

Canelas 
Observa-se o brilho e a cor da canela. A 

normal deve ser avermelhada e brilhante. 

Brilhante avermelhada 

Brilhante pálida 

Opaca, pálida 

16 

8 

0 

Araújo (2013)
21

, adaptado de Tona (2003)
19

. 
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2.6. Análises estatísticas 

As variáveis de peso e comprimento da codorna neonata, peso do ovo, escore de 

qualidade, peso de intestino, peso do resíduo do saco vitelino, peso do resíduo do saco 

vitelino e percentagens correspondentes a essas variáveis foram submetidas à análise de 

regressão. Adotou-se α=0,05.  

A janela de eclosão foi submetida ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Embriodiagnóstico e percentagem de escore foram avaliados pelo teste exato de 

Fisher, adotando-se 5% de probabilidade. 

As análises de altura de vilosidades e profundidade de criptas intestinais foram 

submetidas à análise de variância. Adotou-se 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados da eclodibilidade (em percentagem) considerando-se ovos totais 

incubados e percentagem de ovos férteis incubados estão apresentados na tabela 1. 

 

TABELA 1 – Eclodibilidade dos ovos oriundos de matrizes alimentadas com diferentes níveis de 

inclusão de extrato de resíduo de goiaba e armazenados por diferentes períodos  

Nível de inclusão Eclosão total (%) Eclosão/férteis(%) 

0,0 75,21 94,12 

0,3 70,40 89,10 

0,6 72,32 91,66 

0,9 73,90 92,27 

Dias de armazenamento   

Nove 74,28 92,44 

Três 71,63 91,12 

Valor de P   

Níveis 0,819 0,844 

Dias 0,486 0,743 

Níveis x dias 0,810 0,883 

CV(%) 14,487 12,241 

RG NS NS 

EP 3,74 3,97 

P* = Valor de probabilidade referente ao teste de Tukey, com nível de significância de 5% 

CV(%)** = coeficiente de variação 

RG = regressão  

EP = erro padrão 

 

Não houve interação dos níveis de inclusão do extrato e dias de armazenamento 

dos ovos. Não houve diferença estatística entre os níveis de inclusão do extrato de goiaba na 

ração, mostrando não ter havido influência mesmo na eclodibilidade dos ovos. No entanto, 
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também não houve diferença estatística dentre os dias de armazenamento dos ovos, o que 

permite inferir que o uso do extrato de resíduo de goiaba como aditivo antioxidante na dieta 

das codornas matrizes ajudou a conservar a qualidade e viabilidade dos ovos embrionados, 

pois, após nove dias de armazenamento, os ovos apresentaram resultados estatisticamente 

semelhantes aos ovos armazenados por apenas três dias. 

Na tabela 2 estão apresentados os resultados da janela de nascimentos, em horas. 

Houve interação entre os níveis de inclusão do extrato e o tempo de armazenamento pré 

incubação dos ovos para a janela de nascimento (em horas). Não houve diferença estatística 

dentre os níveis de inclusão do extrato e dentre os dias de armazenamento dos ovos. 

 
TABELA 2 – Janela de nascimento de codornas oriundas de ovos de matrizes alimentadas com 

diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba na dieta e armazenados por 

dois diferentes períodos  

Janela (h) 

Níveis de inclusão Janela (h) 

0 20,5 

0,3 21,0 

0,6 24,0 

0,9 24,5 

 

Dias de armazenamento Janela (h) 

3 23,75 

9 21,25 

 -------------------- P
1
 ---------------------- 

Níveis de inclusão 0,598 

Dias de armazenamento 0,338 

Níveis de inclusão x Dias de armazenamento 0,049 

         ------------------- CV (%)
2
 ---------------- 

 32,15 
1
Valor da probabilidade da análise de variância 

2
CV(%)=Coeficiente de variação 

 

TABELA 3 – Desdobramento da interação de níveis de inclusão x dias de armazenamento da janela de 

nascimento de codornas oriundas de ovos de matrizes alimentadas com diferentes níveis 

de inclusão de extrato de resíduo de goiaba na dieta e armazenados por dois diferentes 

períodos 

Níveis de Inclusão 
Dias de armazenamento 

3 9 

0 26Aa 15Bb 

0,3 26Aa 26Ba 

0,6 27Aa 22Ba 

0,9 26Aa 22Ba 

Médias seguidas por letras diferentes minúscula na linha e maiúscula na coluna são estatisticamente 

diferentes pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade 
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Desdobrando a interação, nota-se que todos os níveis de inclusão de extrato 

apresentaram resultados estatisticamente semelhantes, independente do período de 

armazenamento dos ovos, exceto o nível de 0% de extrato de resíduo de goiaba dos ovos 

armazenados por maior período de tempo, que diferiu estatisticamente dos demais 

apresentando um período de horas de eclosão menor. Portanto, o menor nível de inclusão do 

extrato na ração das matrizes já é capaz de alterar a janela de nascimento das codornas 

japonesas, auxiliando na padronização do tempo de nascimento. Essa padronização facilita o 

manejo de retirada das codornas e evita que os animais que nasceram primeiro aguardem por 

um período de tempo maior para receberem ração e água e desperdicem energia 

permanecendo interior da máquina. 

Verificou-se com o desdobramento da interação, que, independente do nível de 

inclusão de extrato nas rações das matrizes, as codornas neonatas oriundas de ovos 

armazenados por nove dias eclodiram em menor período de tempo, em relação aos ovos 

armazenados por três dias. Possivelmente, o fato de ovos mais velhos apresentarem 

membranas mais desestruturadas pode ter contribuído para tal resultado, que corroborou com 

a perda de qualidade das codornas neonatas em alguns aspectos que serão apresentados 

adiante. 

Nas figuras 2 e 3 está presentada a dispersão dos nascimentos das codornas 

neonatas. Na figura 2 estão apresentados os resultados para codornas neonatas oriundas de 

ovos armazenados por nove dias; na figura 3 estão os resultados das codornas neonatas 

oriundas de ovos armazenados por três dias. 
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FIGURA 2 – Dispersão de nascimentos de codornas oriundas de ovos de matrizes submetidas a 

diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba na dieta e 

armazenados durante nove dias 

 

 
FIGURA 3 – Dispersão de nascimentos de codornas oriundas de ovos de matrizes submetidas a 

diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba na dieta e armazenados 

durante três dias 

 

Nas tabelas 4 e 5 estão apresentados os resultados de embriodiagnóstico dos ovos 

não eclodidos ao final do período da janela de nascimentos. Na tabela 4 estão descritos os 

resultados do embriodiagnóstico para ovos armazenados por nove dias antes da incubação; na 

tabela 5 estão os resultados para ovos armazenados por três dias pré incubação. 
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TABELA 4 – Embriodiganóstico de ovos de codornas após o processo de incubação, armazenados por 

nove dias e oriundos de codornas matrizes alimentadas com diferentes níveis de inclusão 

de extrato de resíduo de goiaba 

Diagnóstico Níveis de inclusão Valor de P 

0,0 0,3 0,6 0,9 

Inferteis (%) 4,62 1,62 1,62 0,69 0,0231* 

Fase 1 (%) 2,77 0,92 0,69 1,62 0,1719 

Fase 2 (%) 0,00 0,46 0,92 0,46 0,6541 

Fase 3 (%) 0,00 0,92 0,46 0,69 0,7761 

Fase 4 (%) 0,69 0,23 0,92 0,69 0,8231 

Bicados vivos (%) 0,00 0,00 1,38 0,00 0,9833 

Bicados mortos (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0000 

Invertidos (%) 0,0 0,69 0,23 0,23 0,7123 

 

TABELA 5 - Embriodiganóstico de ovos de codornas após o processo de incubação, armazenados por 

três dias e oriundos de codornas matrizes alimentadas com diferentes níveis de inclusão 

de extrato de resíduo de goiaba na dieta 

Diagnóstico Níveis de inclusão Valor de P 

0,0 0,3 0,6 0,9 

Inferteis (%) 2,31 2,31 2,31 2,41 1,0000 

Fase 1 (%) 1,38 0,92 0,69 0,92 0,6517 

Fase 2 (%) 0,00 0,23 0,46 0,00 0,7719 

Fase 3 (%) 0,00 0,00 0,23 0,00 0,7761 

Fase 4 (%) 0,00 0,46 0,46 0,46 0,9122 

Bicados vivos (%) 0,00 0,00 0,23 0,00 0,9910 

Bicados mortos (%) 0,00 0,46 0,23 0,23 0,9333 

Invertidos (%) 0,0 0,00 0,00 0,23 0,8811 

  

Não houve diferença estatística dentre os níveis de inclusão do extrato nas rações 

das matrizes, bem como dentre os dois períodos de armazenamento dos ovos pré incubação, 

para as variáveis fases de desenvolvimento embrionário e ovos bicados. 

Os resultados dos parâmetros de incubação e qualidade das codornas neonatas 

estão apresentados na tabela 6. 
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TABELA 6 – Parâmetros de incubação e qualidade das codornas neonatas oriundas de ovos de matrizes alimentadas com diferentes níveis 

de inclusão de extrato de resíduo de goiaba e armazenados por diferentes períodos. Peso do ovo (PO), peso da codorna neonata 

(PC), comprimento da codorna neonata (CC), peso do resíduo do saco vitelino (PR), peso líquido da codorna (PL), peso do 

intestino (PI), percentagem de codorna no ovo (%CO), percentagem de peso líquido da codorna (%PL), percentagem de resíduo 

do saco vitelino na codorna neonata (%RC) E percentagem de intestino na codorna neonata (%IC) 
 

 Níveis de inclusão Dias de 

armazenamento 

Valor de P*   

 0,0 0,3 0,6 0,9 nove três Níveis Dias N x D CV(%)** EP(±) 

PO (g) 12,08 a 11,99 ab 11,71 b 11,94 ab 11,80 12,06 0,038 0,007 0,554 6,90 0,09 

PC (g) 8,16 a 8,13 ab 7,87 b 8,10 ab 7,91 8,21 0,085 0,0006 0,699 9,38 0,09 

CC (g) 12,07 a 11,99ab 11,71 b 11,94 ab 11,80 12,05 0,038 0,007 0,554 16,90 0,12 

PR (g) 0,66 0,63 0,58 0,63 0,67 0,56 0,948 0,097 0,500 42,73 0,07 

PL (g) 7,71 7,53 7,28 7,18 7,46 7,39 0,856 0,116 0,327 7,71 0,16 

PI (g) 0,37 0,32 0,34 0,35 0,34 0,35 0,252 0,638 0,314 21,30 0,02 

%CO 67,76 67,52 67,91 67,43 67,77 67,64 0,926 0,961 0,441 4,40 0,83 

%PL 62,39 62,45 62,90 62,06 62,25 62,84 0,908 0,360 0,411 5,409 0,94 

%RC 7,88 7,48 7,38 8,04 8,15 7,07 0,934 0,108 0,425 39,34 0,84 

%IC 4,40 3,94 4,33 4,42 4,15 4,44 0,529 0,150 0,400 19,61 0,23 

P* = Valor de probabilidade referente ao teste de Tukey, com nível de significância de 5% 

CV(%)** = coeficiente de variação 

NxD = interação níveis x dias de armazenamento 

EP = erro padrão 
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As variáveis PO, PC e CC apresentaram diferença estatística tanto para os níveis 

de inclusão quanto para os dias de armazenamento, porém não houve interação destes fatores. 

Independente do nível de inclusão do extrato nas rações das codornas matrizes, codornas 

neonatas oriundas de ovos armazenados por nove dias pré incubação apresentaram médias de 

comprimento e peso corporal menores que as médias das codornas neonatas oriundas de ovos 

armazenados por três dias pré incubação. O mesmo ocorreu com o peso dos ovos, que foi 

aferido no momento da incubação.  

Quanto maior o período de armazenamento do ovo, mais peso ele perde. Isso se 

deve à perda de umidade e trocas de gases que ocorrem pela casca do ovo ao longo dos dias. 

Com o passar dos dias, também, os lipídios presentes no ovo sofrem oxidação, bem como as 

proteínas que mantém as estruturas de partes do ovo perdem parcialmente a sua conformação. 

Segundo Wolanski et al. (2006)
22

, o comprimento de pintos de um dia é 

relacionado com a sua massa corporal livre da gema, servindo como parâmetro indicativo do 

desenvolvimento embrionário pela transformação dos nutrientes do vitelo em massa corporal. 

Codornas neonatas oriundas de ovos armazenados por nove dias pré incubação 

apresentaram como resultados um menor comprimento, quando comparadas às codornas 

oriundas de ovos armazenados por dias pré incubação. Apresentaram também uma tendências 

de o resíduo do saco vitelino ser maior que o resíduo do saco vitelino de codornas oriundas de 

ovos armazenados por três dias pré abate. Aliando-se esses resultados aos resultados 

encontrados por Wolanski et al. (2006)
22

, nota-se que o maior período de armazenamento 

contribui para a perda de qualidade das codornas neonatas nesses parâmetros supracitados.   

Não houve diferença estatística para a variável percentagem de codorna no ovo, 

obtida pela relação dos dados peso do ovo e peso bruto da codorna neonata. Segundo 

Meijerhof (2010)
23

, quanto menor for a relação percentual de peso do pinto neonato e peso do 

ovo no momento da incubação, menos gema foi utilizada pelo embrião, prejudicando a síntese 

de massa corporal. Desse modo é possível inferir que, apesar de as codornas neonatas 

oriundas de ovos armazenados por nove dias pré incubação terem apresentado menor peso 

corporal bem como serem originárias de ovos mais leves em relação aos armazenados por 

apenas três dias pré incubação, elas não tiveram prejuízos na qualidade nesse aspecto 

analisado. 

Não houve diferença estatística nos demais parâmetros estudados, mostrando que 

o uso do extrato de resíduo de goiaba como aditivo antioxidante nas rações das codornas 

matrizes contribuiu para a manutenção parcial da qualidade das codornas neonatas. 
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Nas tabelas 7 e 8 estão apresentados os resultados de escore de qualidade, em 

percentual, das codornas neonatas segundo o teste exato de fisher. Estão apresentados na 

tabela 7 os resultados de escore de qualidade de codornas neonatas oriundas de ovos de 

matrizes submetidas a diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba na dieta e 

armazenados por nove dias. Estão apresentados na tabela 8 os resultados das codornas 

oriundas de ovos de mesma origem que os supracitados, porém armazenados por três dias. 

 
TABELA 7 – Resultados em percentual da avaliação da qualidade das codornas neonatas oriundas de 

ovos de matrizes alimentadas com diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de 

goiaba na dieta e armazenados por nove dias 

 

SCORE 

Níveis de inclusão  

P* 0 0,3 0,6 0,9 

< 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,748 

71-75 0,00 2,94 0,00 0,00 0,625 

76-80 2,44 0,00 0,00 0,00 0,807 

81-85 4,88 0,00 2,50 0,00 0,854 

86-90 12,20 2,94 5,00 5,41 0,678 

91-95 14,63 17,65 22,50 16,22 0,809 

96-100 65,85 76,47 70,00 78,38 0,965 

*Valores de probabilidade referentes ao teste Exato de Fisher (P<0,05) 

 
TABELA 8 – Resultados em percentual da avaliação da qualidade das codornas neonatas oriundas de 

ovos de matrizes alimentadas com diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de 

goiaba na dieta e armazenados por três dias 

 

SCORE 

Níveis de inclusão  

P* 0 0,3 0,6 0,9 

< 70 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

71-75 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

76-80 2,56 2,56 0,00 0,00 1 

81-85 0,00 2,56 0,00 0,00 1 

86-90 2,56 10,26 10,53 10,81 0,637 

91-95 17,95 20,51 15,79 8,11 0,514 

96-100 76,92 64,10 73,68 81,08 0,427 

*Valores de probabilidade referentes ao teste Exato de Fisher (P<0,05) 

  

Não houve diferença nos resultados de escore de qualidade entre os níveis de 

inclusão do extrato dentro de cada período de armazenamento dos ovos, assim como no 

primeiro experimento de incubação deste trabalho.  

Na tabela 9 estão apresentados os resultados de altura de vilosidade, profundidade 

de cripta e relação vilo:cripta (em micrômetros) de segmentos de duodeno das codornas 

neonatas. 
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TABELA 9 – Altura de vilosidades, profundidade de criptas e relação vilo:cripta (em micrômetros) de 

segmentos do duodeno de codornas neonatas oriundas de ovos de matrizes alimentadas 

com diferentes níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba e armazenados por 

diferentes períodos 

Níveis de inclusão Altura de Vilosidades 
Profundidade de 

Crípta 

Relação 

vilo:cripta 

0 239,0610 a 207,8755 a 1,1585 

0,3 202,2174 b 194,5599 b 1,2109 

0,6 233,7088 a 170,5196 c 1,2153 

0,9 244,8747 a 218,5479 a 1,1322 

Dias de armazenamento  

3 230,4199 198,9747 1,1738 

9 229,5110 196,7767 1,1847 

      ------------------------------- P
1
 ----------------------------- 

Níveis de inclusão <0,001 <0,001 0,1437 

Dias de armazenamento 0.8732 0,6534 0,706 

Níveis de inclusão x Dias 

de armazenamento 
<0,001 <0,001 0,1225 

  ---------------------------- CV (%)
2
 ------------------------- 

 16,08 16,06 16,00 
1
Valor da probabilidade da análise de variância 

2
CV(%)=Coeficiente de variação 

 

TABELA 10 – Desdobramento da interação de níveis de inclusão x dias de armazenamento de altura 

de vilosidades (AV) e profundidade de criptas (PC) (em micrômetros) de segmentos do 

duodeno de codornas neonatas oriundas de ovos de matrizes alimentadas com diferentes 

níveis de inclusão de extrato de resíduo de goiaba e armazenados por diferentes períodos  

NÍVEIS DE 

INCLUSÃO
 

DIAS DE ARMAZENAMENTO
 

AV
 

PC
 

3 9 3 9 

0 235,4731 Aa 242,6488 Aa 200,259 Aa 215,492 Ab 

0,3 222,3541 Aa 182,0806 Bb 196,8844 Aa 144,1547 Bc 

0,6 227,3691 Aa 240,0486 Aa 190,3094 Aa 198,8103 Ab 

0,9 236,4832 Aa 253,2662 Aa 208,4461 Aa 228,6497 Aa 

Médias seguidas por letras diferentes minúscula na linha e maiúscula na coluna são estatisticamente 

diferentes pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.  

 

A interação dias de armazenamento x níveis de inclusão mostra que a 

profundidade de cripta de segmentos de duodeno de codornas neonatas oriundas de ovos 

armazenados por três dias não foi afetada pela inclusão do extrato de goiaba na dieta das 

matrizes. Codornas neonatas oriundas de ovos armazenados por nove dias tiveram redução 

nos valores de profundidade de cripta de segmentos do duodeno, exceto as oriundas de ovos 

de maior nível de inclusão de extrato de goiaba na dieta das matrizes, que tiveram a 

profundidade de cripta equiparada às codornas neonatas oriundas de ovos armazenados por 

três dias (P<0,05).  
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A relação vilo:cripta não foi afetada por nenhum dos tratamentos. A relação 

vilo:cripta está diretamente relacionada com a capacidade que o intestino delgado tem de 

absorver os nutrientes
25

. 

O maior nível de inclusão do extrato de resíduo de goiaba foi capaz de manter o 

desenvolvimento intestinal das codornas neonatas oriundas de ovos armazenados por nove 

dias equiparado ao desenvolvimento intestinal das codornas neonatas oriundas de ovos 

armazenados por apenas três dias. Tal resultado justifica-se pelo fato de que um sistema 

antioxidante pode preservar a integridade de membranas evitando a oxidação das estruturas 

lipídicas que as compõem, preservando o desenvolvimento intestinal das codornas neonatas e 

podendo promover melhor aproveitamento dos nutrientes das rações.  
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4. CONCLUSÃO 

 

O uso do extrato de resíduo de goiaba como antioxidante zootécnico nas rações de 

matrizes de codornas japonesas auxiliou na padronização da eclodibilidade e da janela de 

nascimento a partir de 0,3% de inclusão, quando comparados nove e três dias de 

armazenamento de ovos; e equiparou o desenvolvimento intestinal das codornas neonatas 

oriundas de ovos armazenados por nove dias às oriundas de ovos armazenados por três dias, 

quando utilizado 0,9% de inclusão. 

Codornas oriundas de ovos armazenados por nove dias pré incubação 

apresentaram menor peso e comprimento em relação às codornas oriundas de ovos 

armazenados por três dias. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Caso o objetivo da inclusão do extrato de resíduo de goiaba nas rações das 

codornas seja a produção de ovos para fins alimentícios ou a melhoria de aspectos de 

desempenho produtivo das codornas, conclui-se que faz-se desnecessário o uso do produto. 

Caso o objetivo da inclusão do extrato de resíduo de goiaba nas rações das 

codornas seja a incubação de ovos frescos ou com até três dias de armazenamento, o nível 

0,3% de inclusão melhorou aspectos do desenvolvimento intestinal de codornas neonatas do 

primeiro experimento de incubação, podendo ser utilizado como possível promotor de 

crescimento. Um novo estudo com a criação dessas aves até a fase adulta se faz necessário 

para confirmação. 

Caso o objetivo da inclusão do extrato de resíduo de goiaba nas rações das 

codornas seja a incubação de ovos armazenados por até nove dias ou conservação de ovos 

férteis, a inclusão de 0,9% de extrato de resíduo de goiaba auxiliou na manutenção de alguns 

aspectos de qualidade, padronização da eclodibilidade e na profundidade de cripta de 

segmentos do duodeno das codornas neonatas oriundas de ovos armazenados por nove dias 

pré inclubação, sugerindo que o extrato pode ser utilizado para fins de conservação de ovos 

férteis. Mais estudos se fazem necessários. 

A concentração de ácido elágico no extrato de resíduo de goiaba pode ser um fator 

determinante nos resultados. Sugere-se revisão do produto e, se possível, aumento da 

concentração dos teores de antioxidante no mesmo. Mais estudos sobre o assunto são 

necessários.  Sugere-se também, concentrar o produto para facilitar a utilização do mesmo. 
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ANEXO 

1. FICHA DE APROVAÇÃO NA COMISSÃO DE ÉTICA - CEUA 

 


