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Introdução 

Os embriões das aves se desenvolvem com o suporte de nutrientes armazenados pelas fêmeas 

reprodutoras. A deposição de nutrientes no folículo é mais pronunciada na semana que antecede a 

ovulação. Sob o ponto de vista nutricional, a contribuição do macho neste processo é irrelevante. Após a 

fecundação, o embrião terá êxito em seu desenvolvimento se todos os nutrientes aportados pela mãe 

estiverem disponíveis em quantidade e forma. Limitações na disponibilidade de nutrientes, seja por 

quantidade ou pela forma em que se apresentam, levam ao fracasso da incubação devido a limitações no 

crescimento ou a morte do embrião. 

Macroscopicamente o ovo fértil é composto por três partes: a casca, a gema e o albúmen, pois 

nutrientes específicos são mobilizados para o embrião a partir de cada um destes. Casca, gema e albúmen 

possuem uma composição típica, entretanto, são suscetíveis a alterações na dieta da reprodutora. Outra 

via para disponibilizar nutrientes ao embrião é a utilização da injeção in ovo, que pode usar equipamentos 

de vacinação in ovo. 

Após a eclosão as aves apresentam limitações na utilização de ingredientes, mais do que de 

nutrientes. Estas limitações se relacionam principalmente ao uso de gorduras. No período de adaptação da 

alimentação materna para exógena, as aves respondem positivamente a alimentos de alta digestiblidade. A 

superação das limitações às secreções enzimáticas depende da apresentação prévia do substrato alimentar 

diferenciado às vilosidades intestinais. 

 

Composição do Ovo e Desenvolvimento Embrionário 

A casca dos ovos é composta por duas partes principais: uma matriz constituída por fibras protéicas 

e massas de colunas de cristais de carbonato de cálcio. Os minerais são depositados sobre a matriz cuja 

estrutura é feita de colágeno (Simkiss, 1968). Os principais componentes da casca são: cálcio (98,2%), 

magnésio (0,9%) e fósforo (0,9%) (Romanoff & Romanoff, 1949). O cobre se apresenta em quantidades 

apreciáveis em comparação com os demais micro elementos (Richards, 1997) e cumpre um papel 

fundamental na manutenção estrutural do colágeno, principal componente da matriz. 

A albumina, ou clara, é composta por quatro camadas protéicas distintas e água (Romanoff & 

Romanoff, 1949), sendo lipídios e minerais frações mínimas. As proteínas da albumina apresentam uma 
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grande diversidade, ainda que o principal componente seja a ovoalbumina (54%). Estas são de alto valor 

biológico, entretanto, apresentam características secundárias que podem interferir de várias formas em 

sua utilização pelo embrião. A ovoalbumina é um inibidor enzimático capaz de ligar-se a micro-minerais 

como o ferro, manganês, zinco, cobre entre outros. A ovoalbumina é uma fosfoglicoproteína, ou seja, 

contém fosfato e carboidratos em sua molécula (Nisbet et al., 1981). Outra proteína da albumina também 

pode ligar-se à metais, como a ovotransferrina. A proteína ovomucóide tem ação de antitripsina e a 

lisozima tem ação antimicrobiana. Inibidores importantes de vitaminas são a ovoflavoproteína, que inibe a 

riboflavina, e a avidina, que representa apenas 0,05% da albumina ligando-se a biotina e tornando-a 

indisponível (Powrie & Nakai, 1985). 

Sob o ponto de vista nutricional, a gema é a fração mais rica do ovo. Os componentes de maior 

proporção na matéria seca da gema são: proteínas e lipídios, majoritariamente na forma de lipoproteínas 

de densidade muito baixa (VLDLs). Os lipídios presentes na gema são 65% triglicerídios, 23,3% fosfolipídios 

e 5,2% colesterol (Privett et al., 1962). Os fosfolipídios predominantes são a fosfatidilcolina (73%) e a 

fosfatidiletanolamina (15%). Os principais ácidos graxos componentes da gema são o palmítico e o 

esteárico (30 e 38%), totalizando 30% dos triglicerídeos, mas estes valores são maiores nas frações 

fosfolipídicas chegando a 49% no caso da fosfatidilcolina. Várias proteínas fazem parte da gema. A 

vitelogenina é produzida no fígado em resposta a estrógenos e somente está presente nas aves em 

períodos reprodutivos. A vitelogenina produz duas proteínas que contém fósforo: a fosvitina e a 

lipovitelina. A fosvitina contém 10% de fósforo e também contém ferro ligado, e as lipovitelinas contêm 

cerca de 20% de lipídios, dos quais 60% são fosfolipídios. As livetinas são proteínas componentes do plasma 

da gema, ao contrário das proteínas anteriormente citadas que fazem parte dos grânulos. Estas podem ser 

divididas em α-, β- e γ-livetinas, correspondendo às proteínas séricas das aves: α-livetinas são albuminas 

séricas, β-livetinas são glicoproteínas e γ-livetinas são γ-globulinas que correspondem às IgG, comumente 

chamadas imunoglobulinas da gema ou IgY (Yolk) (Leslie & Clem, 1969). 

Os carboidratos estão presentes de forma incipiente, ou seja, em não mais do que 1%, dos quais 

0,3% é glicose livre. Os carboidratos não livres estão majoritariamente ligados à proteínas e lipídios 

(Romanoff & Romanoff, 1949). A gema possui ao redor de 1,1% de cinzas, sendo os elementos de maior 

concentração de fósforo, cálcio e potássio. 

O ovo é uma estrutura suficientemente completa para permitir o desempenho integral de um novo 

ser vivo capaz de exercer a plenitude das atividades inerentes a sua espécie. Todos seus constituintes são 

postos à disposição pela mãe, portanto, a disponibilidade de matéria prima que permita sua síntese 

representa um fator limitante no desenvolvimento do embrião. 

 

 

 

 



Tabela 1. Composição do albúmen, gema e ovo integral. 

Componente % Proteína % Lipídio % Carboidrato % Cinzas 

Albumina 9,7 – 10,6 0,03 0,4 – 0,9 0,5 – 0,6 

Gema 15,7 – 16,6 31,8 – 35,5 0,2 – 1,0 1,1 

Ovo Integral 12,8 – 13,4 10,5 – 11,8 0,3 – 1,0 0,8 – 1,0 

Compilado de vários autores por: Li-Chan et al. (1995). 

                                                                                                                                                                                                                           

A Nutrição Materna Transferida ao Ovo e ao Embrião 

 A base bioquímica da transferência de nutrientes dos tecidos da reprodutora para o ovário e o 

oviduto implica a sínteses e exportação de proteínas com capacidade de ligar-se a nutrientes específicos. O 

embrião desenvolve mecanismos específicos de mobilização de vitaminas e minerais armazenados no ovo e 

também implica a síntese e transporte de proteínas com capacidade de ligação específica. A dieta materna 

é a origem dos nutrientes para o embrião. Estes, por outra parte, são parcialmente modificados pelo 

metabolismo do próprio embrião. As diferenças existentes entre absorção, metabolismo e deposição de 

nutrientes dependem da genética (Lillie et. al, 1951). Deficiências marginais podem afetar mais 

pronunciadamente algumas aves dentro de um lote assim como também provocar mortalidade 

embrionária até o final da incubação (Wilson, 1997). Segundo Leeson et al. (1979), mortalidades 

embrionárias na segunda semana de incubação sugerem deficiências nutricionais na dieta das mães pois 

normalmente a mortalidade é muito baixa neste período. Segundo Wilson (1997), à medida que as 

deficiências ou os excessos nutricionais se tornam mais severos progressivamente, os efeitos sobre o 

desempenho do embrião se apresentam em momentos anteriores do seu desenvolvimento. 

 Atualmente no se espera deficiências graves nas dietas de reprodutoras. Entretanto, existem 

fatores envolvidos na produção de pintinhos que podem afetar a maximização da produção das mães e o 

desempenho da progênie. Uma prática generalizada na formulação de alimentos para reprodutoras é a não 

utilização de subprodutos de origem animal com o fim de reduzir os riscos microbiológicos. O impacto 

destas dietas exclusivamente vegetais potencialmente reduz a disponibilidade de vários nutrientes. Este é o 

caso de nutrientes de baixa inclusão que têm maior disponibilidade nas farinhas de origem animal, por 

exemplo, os micro-minerais e as vitaminas.  As dietas das reprodutoras recebem suplementos de vitaminas 

e minerais superiores às de frangos de corte, entretanto, esta prática frequentemente está associada a 

utilização de suplementos baratos de baixa qualidade e biodisponibilidade. 

 A eficiência da transferência de vitaminas da dieta para os ovos é considerada muito alta para a 

vitamina A, alta para riboflavina, ácido pantotênico, biotina, e vitamina E; média para o colecalciferol; e 

baixa para as vitaminas K, tiamina, e ácido fólico (Naber, 1993). Um aumento simples nos níveis de 

suplementação pode não dar a resposta esperada, já que as demandas de cada vitamina são diferentes 

podendo ser afetadas por condições específicas da dieta ou pela forma molecular da mesma. Por exemplo, 

deficiências de vitamina A são improváveis em dietas práticas, entretanto, Dersch & Zile (1993) sugeriram 
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que o ácido trans-retinóico é uma forma biológicamente ativa desta vitamina para exigências de 

desenvolvimento cardiovascular normal sendo necessária para o embrião antes da incubação. 

 Biotina e riboflavina são vitaminas com características importantes a considerar, já que possuem 

fatores inibidores presentes nos ovos e que afetam sua disponibilidade para o embrião em 

desenvolvimento, respectivamente a avidina e a ovoflavoproteína depositadas junto com a albumina. Estas 

duas vitaminas se encontram entre as causas mais comuns de deficiência nutricional do embrião afetando a 

eclodibilidade (Leeson et al., 1979). Os embriões respondem muito bem a suplementação destas vitaminas 

através da injeção do ovo durante a incubação (Couch et al., 1949; Robel & Christensen, 1987). A vitamina 

B12 é crítica nas dietas maternas produzidas exclusivamente com vegetais, pois está ausente nos mesmos, 

sendo essencial para a eclosão embriões normais (Leeson et al., 1979). A niacina tem baixa disponibilidade 

em vegetais, especialmente no milho e apresenta diferenças importantes na sua utilização dependendo da 

genética (Leeson et al, 1979). O ácido fólico é uma das vitaminas mais críticas para os animais em 

reprodução, pois seu requerimento é maior para a eclodibilidade quando comparado com para a produção 

de ovos (Taylor, 1947). Além disto, o armazenamento prolongado de ovos férteis pode levar a uma 

deficiência de ácido fólico (Whitehead et al., 1985). A vitamina E tem sido relacionada com a eficiência 

reprodutiva em várias espécies e também com a resposta imune em aves. Haq et al. (1994) observou uma 

melhoria nos títulos de anticorpos na progênie devida à suplementação dietética de vitamina E. 

 Deficiências de minerais específicos podem ser rapidamente induzidas em embriões em 

desenvolvimento quando as reprodutoras recebem quantidades insuficientes destes minerais. Estes, em 

consequência, produzem ovos com quantidades reduzidas dos mesmos (Richards & Steele, 1987). 

Deficiências de micro minerais conduzem a um crescimento reduzido, desenvolvimento anormal de todos 

os órgãos e, em casos extremos, à morte do embrião (Savage, 1968). Os níveis de micro minerais nos ovos 

são variáveis, já que as quantidades depositadas em ovos dependem da forma química do mineral e da 

quantidade administrada à reprodutora (Naber, 1979). De forma geral, maiores concentrações de micro 

minerais são depositadas na gema, sendo depositadas quantidades menores no albúmen e na casca.  

O selênio é um mineral cuja deposição segue padrões diferentes, sendo superior no albúmen 

quando se apresenta na forma orgânica, enquanto que as formas inorgânicas são preferencialmente 

depositadas na gema (Latshaw, 1975). Independentemente da localização, as formas orgânicas levam a 

uma deposição superior quando se consideram as concentrações totais no ovo (Richards, 1997). Zinco e 

ferro têm uma distribuição similar, pois a maior parte dos mesmos se deposita na fração granular da gema. 

O cobre é majoritariamente depositado nas membranas da casca, casca e albúmen comparado com sua 

presença na gema. Desta forma, a transferência de micro minerais da mãe para o ovo envolve duas 

possibilidades: a partir do ovário para a gema e a partir do oviduto para o albúmen, membranas e casca 

(Richards, 1997). 

 Zinco, ferro e cobre presentes na gema estão primariamente ligados à vitelogenina. Esta 

lipoproteína é depositada na gema em crescimento sendo processada enzimaticamente para produzir 



lipovitelina e fosvitina (Shen et al., 1993). Ambas possuem a capacidade de ligar micro-minerais, pois 90% 

do ferro é ligado à fosvitina (Greengard et al., 1964) e 90% do zinco à lipovitelina (Tupper et al., 1954). Esta 

última também liga cobre (McFarlane, 1932). Na fração granulosa da gema também se apresentam 

acúmulo de manganês (Grau et al., 1979). 

 Existem diferenças importantes entre embriões a partir de ovos provenientes de matrizes em início 

de produção ou de idades mais avançadas. As mortalidades de embriões de reprodutoras jovens são, em 

geral, superiores. Ao avaliar o conteúdo lipídico do saco vitelino se observou que houve uma quantidade 

superior, cerca de 50% dos lipídeos restantes no saco vitelino de embriões originários de reprodutoras 

jovens, enquanto embriões provenientes de reprodutoras mais maduras possuíam níveis superiores de 

lipídeos no plasma e fígado aos 19 dias de incubação (Yafei & Noble, 1990). Esta diferença demonstra a 

efetividade reduzida na absorção destas substâncias com aves mais jovens. 

 

Nutrição In ovo 

 A introdução de nutrientes em ovos férteis por injeção durante o período de incubação já foi feita 

em tempos passados. Ovos produzidos por reprodutoras que consumiram dietas deficientes em biotina 

produziram embriões saudáveis quando foi administrada biotina via injetável durante o período 

compreendido entre 72 e 96 horas (Couch et al., 1948). Entretanto, recentemente tem havido um interesse 

crescente pela utilização de máquinas de vacinação in ovo para introduzir nutrientes conjuntamente com 

vacinas administradas durante a transferência de ovos da incubadora ao nascedouro. Neste período, os 

embriões ingerem líquido amniótico, criando a possibilidade para a introdução de nutrientes específicos 

através do contato com os enterócitos e direcionando sua diferenciação celular. Tako et al. (2004) 

observaram que a administração de nutrientes em âmnios via injeção in ovo conduziu a um estímulo no 

desempenho intestinal das aves. Foi observado um aumento na longitude das vilosidades e uma melhoria 

na capacidade para digerir dissacarídeos. Em outro estudo, Tako et al. (2005) observaram que a introdução 

de Zinco-Metionina em embriões de 17 dias de idade acelerou o desempenho intestinal de frangos de corte 

melhorando sua funcionalidade. Foi observada melhoria na atividade bioquímica das enzimas dos 

enterócitos e dos transportadores, assim como na área superficial das vilosidades intestinais no momento 

da eclosão em comparação com as aves que não receberam Zinco-Metionina (Figura 1). 
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Figura 1. Efeito da administração intra amniótica de Zn-Metionina sobre a área superficial das vilosidades 

intestinais nos dias 17, 18, e 19, na eclosão e 7 dias depois (Tako et al. (2005)). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrição e Imunologia Materna e seus Efeitos sobre a Progênie 

 As reservas nutricionais contidas no saco vitelino representam cerca de 10% do peso vivo das aves 

no momento da eclosão. Além disto, dos resíduos depositados na gema, o conteúdo presente no saco 

vitelino também apresenta resíduos de albumina. Este conteúdo é a primeira experiência digestiva das 

aves, sendo importante para a futura diferenciação dos enterócitos (Freeman & Vince, 1974). O conteúdo 

do saco vitelino está constituído principalmente por água, gordura e proteína, que são absorvidos 

diretamente via membrana do saco vitelino através de fagocitose não específica (Murakami et al., 1992; 

Noble & Cocchi, 1990). As aves alimentadas imediatamente depois da eclosão utilizam as reservas do saco 

vitelino muito mais rápido que as aves que não recebem alimento. A utilização das reservas nutricionais do 

saco vitelino é realizada quase completamente ao terceiro dia pós-eclosão (Vieira & Moran, 1999) e 

corresponde a 50% da energia e 43% da proteína requerida pela ave em seu primeiro dia de vida 

(Murakami et al., 1988). Estruturalmente, as frações lipídicas e protéicas presentes no conteúdo do saco 

vitelino são mais favoráveis à síntese celular e à manutenção da imunidade passiva que à atenção das 

demandas energéticas, pero são oxidadas na ausência de energia via oral. 

A proteção contra os desafios microbiológicos após a eclosão é outra função importante do saco 

vitelino na transição à vida independente. Essa função é cumprida através da ação das imunoglobulinas IgA 

y IgG depositadas originalmente no albúmen e na gema que permanecem mescladas no conteúdo do saco 

vitelino. Estes componentes de imunidade passiva de origem materna constituem uma proteção 

importante especialmente contra aqueles microorganismos presentes no ambiente de cria das matrizes. 

A nutrição mineral da fêmea reprodutora é importante não apenas para a produção de ovos, mas 

também para o enriquecimento dos mesmos que possuem as matérias primas para o desenvolvimento do 

embrião. Desde o primeiro dia de vida, o embrião utiliza nutrientes depositados pela madre em várias 

partes do ovo diretamente o a través de modificações de seu próprio metabolismo. A proteína é obtida 

diretamente da gema por absorção via direta do saco vitelino ou, na segunda semana de incubação quando 



o albúmen passa a ser ingerido em um processo que mistura também contendo residual da gema. A 

utilização de minerais se realiza a partir da gema e, mais tardiamente a partir da casca. Dentre os macro 

minerais, a gema é uma fonte principal de fósforo, ainda que a casca seja a principal fonte de cálcio. Os 

minerais são removidos da casca através de um metabolismo intenso que abarca a produção de ácido 

carbônico e enzimas. Neste processo, é removida também, grande quantidades de micro minerais, 

especialmente zinco e cobre. 

A otimização da nutrição com micro-minerais não necessariamente envolve quantidades maiores 

dos mesmos. Teoricamente, existe uma competição entre cátions de origem salina à medida que estes têm 

aumentado sua concentração no ambiente intestinal. Na nutrição de reprodutoras pesadas há outro 

obstáculo devido a uma maior presença de ácido fítico nestas dietas, pois usualmente não contêm 

ingredientes de origem animal, de maior disponibilidade mineral. O ácido fítico é um potente quelante de 

cátions e apresenta níveis muito altos no farelo de soja (Tabla 2). As exigências de zinco para produção de 

ovos são notavelmente inferiores comparadas às exigências para eclodibilidade (Savage, 1968). Hudson et 

al. (2004) comprovaram que a inclusão de Zinco-Aminoácido em dietas de reprodutoras pesadas melhorou 

várias características dos ovos produzidos, tais como, o aumento da gravidade específica, redução de ovos 

quebrados, aumento no número de ovos incubáveis e também um maior número de ovos incubáveis por 

fêmea. Houve um aumento significativo na quantidade de zinco depositada no conteúdo do ovo. Após a 

incubação foi verificado que a suplementação com zinco-aminoácido reduziu a mortalidade embrionária 

inicial. Esta informação é muito importante, já que a mortalidade embrionária aumentada tem relação com 

deficiências nutricionais. Neste estudo, também foi verificado que a imunidade das reprodutoras, medida 

através de títulos para a doença de New Castle também pela resposta humoral por fitohemaglutinação, 

teve um aumento de intensidade (Tabelas 3 e 4). O zinco é um mineral cuja relação com a imunidade é 

ampla, sendo, por exemplo, importante na modulação da resposta de animais jovens (Kidd et al., 1992). 

Virden et al. (2003) observaram que frangos de corte provenientes de reprodutoras pesadas que 

receberam suplementação de zinco e manganês-aminoácido apresentaram redução na mortalidade inicial 

após o alojamento (Tabela 5). Em outro estudo, Virden et al., (2004) observaram resposta positiva na 

capacidade funcional cardíaca da progênie de matrizes pesadas que receberam suplementações com zinco 

e manganês-aminoácido. As aves também apresentaram melhoria na imunidade cutânea. 

 

Tabela 2. Efeito do ácido fítico sobre a disponibilidade de zinco para produção de ovos e eclodibilidade. 

% Ácido Fítico na Dieta Zinco, ppm % Produção de ovos % Eclodibilidade 

1,0 0 55,5 32,6 

1,0 110 57,6 75,8 

0,5 0 64,2 43,7 

0,5 110 63,7 74,1 

Nenhum 110 58,8 76,6 

Savage (1968) 

 



Tabela 3. Características de qualidade e de produção de ovos de reprodutoras pesadas consumindo 

diferentes suplementações de zinco. 

Dieta* Ovos/ 
ave/dia, 
% 

Gravidade 
Específica 

Ovos 
quebrados, 
% 

O 
incubáveis,  
% 

Zn no 
ovo,  
ppm 

Ovos 
incubáveis/ 
Fêmea 

Pintos/ 
Fêmea 
Alojada 

P < 0,05 0,01 0,001 0,001 0,05 0,05 0,05 

ZnSO4 56,6 b 1,0805 b  8,0 a 90,3 c 56,0 b 137,1 b 106,4 ab 

ZnAA 56,7 ab 1,0814 a 7,3 b 91,3 b 62,8 a 138,4 ab 105,1 b 

ZnAA + 

ZnSO4 

57,3 a 1,0820 a 6,6 c 92,1 a 61,4 ab 140,4 a 108,7 a 

* Reprodutoras receberam uma de 3 dietas com 160 ppm de Zinco: apenas  ZnSO4, apenas ZnAA 

(Complexo Zinco-Aminoácido AvailaZn), ou metade de ZnSO4 e metade ZnAA. 

Hudson et al. (2004). 

 

Tabela 4. Medidas de imunidade de reprodutoras pesadas recebendo dietas com 160 ppm de zinco a partir 

de diversas fontes e eclosão às 65 semanas de idade. 

 

Dieta* Título DNC** 
(2,5 log 2) 

FHG*** 
(mm) 

P < 0,001 0,05 

ZNSO4 4,5 b 0,97 b 

ZnAA 5,1 a 1,12 a 

ZnAA + ZnSO4 4,6 b   1,04 ab 

* Reprodutoras receberam uma de 3 dietas com 160 ppm de Zinco: apenas ZnSO4, apenas ZnAA (Complexo 

Zinco-Aminoácido AvailaZn), ou metade de ZnSO4 e metade ZnAA (AvailaZn). 

**Títulos para Doença de New Castle determinados cada 6 semanas. 

*** Medidas tomadas nas barbelas às 26, 44 e 62 semanas de idade. 

Hudson et al. (2004). 

 

Tabela 5. Ganho de peso e viabilidade da progênie de reprodutoras pesadas consumindo dietas 

suplementadas com diferentes fontes de zinco e manganês, 0 a 34 dias de idade. 

Dieta* Ganho de Peso, g Viabilidade, % 

P < 0,754 0,0035 

Controle 1.407 98,0 b 

ZnI – MnI 1.373 97,9 b 

ZnAA – MnI 1.312   99,2 ab 

ZnAA – MnAA 1.403 100,0 a 

*ZnI- ZnSO4, MnI-MnSO4, ZnAA (Complexo Zinco-Aminoácido AvailaZn), MnAA (Complexo Manganês-

Aminoácido AvailaMn). 

Virden et al. (2003) 
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