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RESUMO 

A nutrição ou alimentação in ovo é uma técnica que consiste na inoculação de 

soluções contendo nutrientes e/ou compostos dentro do ovo, disponibilizando ao 

embrião nutrientes de origem exógena antes do processo de eclosão. Os principais 

objetivos da alimentação in ovo são aumentar a reserva energética do organismo e 

acelerar o desenvolvimento entérico do neonato, melhorando os processos de 

digestão e absorção dos nutrientes, podendo refletir em melhor desempenho das 

fases posteriores. Diante disso, esse trabalho teve por objetivo desenvolver soluções 

nutritivas a base de putrescina e avaliar seus efeitos sobre eclodibilidade,

morfofisiologia intestinal e desempenho zootécnico de frangos de corte na fase inicial. 

Foram avaliadas quatro soluções nutritivas com concentrações de putrescina (0,05%; 

0,1%; 0,15% e 0,2%), e um grupo controle (sem inoculação), totalizando cinco 

tratamentos de 144 ovos cada, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado 

na incubadora. A inoculação das soluções estéreis ocorreu aos 17 dias de incubação e 

posteriormente os ovos foram transferidos para os nascedouros. Após o nascimento, 

330 aves foram alojadas de acordo com seu respectivo tratamento, totalizando 5 

tratamentos de 6 repetições com em média 11 aves cada. Para avaliar os níveis de 

putrescina foi utilizado o modelo de regressão polinomial, ANOVA e Tukey quando 

detectada diferença significativa. A eclodibilidade (%) foi reduzida a medida que se 

aumentou os níveis inoculados de putrescina (P<0.01). O peso percentual de peito 

(após inoculação, nascimento e após nascimento) e intestino (após inoculação e ao 

nascimento) em relação ao peso do animal foram superiores ao grupo controle. Para 

as análises de histomorfometria intestinal, houve aumento linear (P<0.01) em resposta 

aos níveis de putrescina para altura de vilos e número de células caliciformes, no 

entanto a profundidade de cripta foi diminuida. No desempenho, só houve diferença 

significativa a conversão alimentar, sendo melhor para os animais do grupo controle 

(P=0.01). A putrescina apresentou efeitos de proliferação celular e se comportou como 

agente trófico no desenvolvimento das vilosidades intestinais, porém, apresentou 

toxicidade aos animais. A maior produção de muco para proteção do epitélio intestinal 

dos animais que receberam putrescina in ovo, resultou em pior conversão alimentar na

fase pré-inicial.

Palavras-chave: 1,4 amino-butano; Aminas biogênicas; Desenvolvimento intestinal 

Nutrição do embrião. 



ABSTRACT 

In ovo feeding is a technique that consists of inoculating solutions containing nutrients 

and/or compounds into the egg, providing to the embryo, nutrients of exogenous origin 

before the hatching process. The main objectives of the in ovo feeding are to increase 

the energy reserve of the organism and to accelerate the enteric development of the 

neonate, improving the processes of digestion and absorption of the nutrients, being 

able to reflect in a better performance of the later phases. The objective of this work 

was to develop nutritional solutions based on putrescine and to evaluate its effects on 

incubation rates, intestinal morphophysiology and breeding performance of broilers in 

the initial phase. Four nutrient solutions with putrescine concentrations (0.05%, 0.1%, 

0.15% and 0.2%) and a control group (without inoculation) were evaluated, totaling five 

treatments of 144 eggs each, distributed in a completely randomized design in the 

hatchery. Inoculation of the sterile solutions occurred at 17 days of incubation and later 

the eggs were transferred to the hatcher. After hatch, 330 birds were housed according 

to their respective treatments, totaling 5 treatments of 6 replicates with an average of 

11 birds each. To evaluate the levels of putrescina was used the polynomial regression 

model, ANOVA and Tukey test, when significant difference was detected. The 

hatchability (%) fell while the putrescine levels were increased in the treatments 

(P<0.01). The percentage weight of the breast (after inoculation, at hatch and after 

hatch) and intestine (after inoculation and at hatch) in relation to the weight of the 

animal were higher than the control group. For intestinal histomorphometry analyzes, 

there was a linear increase (P<0.01) in response to putrescine levels for villi height and 

number of goblet cells. In performance, there was no significant difference (P>0.05) for 

intake and mean weight gain and feed conversion was better for the control group 

(P=0.01). Putrescine showed effects of cell proliferation and behaved as a trophic 

agent in the development of intestinal villi, but presented toxicity to the animals. The 

higher production of mucus to protect the intestinal epithelium of the animals that 

received putrescina in ovo, resulted in worse feed conversion in the pre-initial phase. 

Keywords: 1,4-amino-butane; Biogenic amines; Embryo nutrition and Intestinal 

development. 
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1. INTRODUÇÃO

Devido ao constante progresso genético que vem ocorrendo nas linhagens 

avícolas, o tempo para o abate do frango de corte reduziu em aproximadamente 40% 

se comparada com as linhagens utilizadas na década de 50. Assim, o período de 

incubação se torna cada vez mais importante, representando cerca de 30% do ciclo de 

vida do animal. Diferentemente dos embriões mamíferos que tem disponibilidade de 

nutrientes de acordo com a necessidade, o desenvolvimento embrionário de aves é 

restringido pelo conteúdo de nutrientes presentes no ovo, onde o rápido crescimento 

das linhagens esbarra em uma maior exigência metabólica pelo embrião (SANTOS et 

al., 2007). Considerando o padrão fisiológico de um pintinho, as reservas de 

carboidratos são mínimas logo após a eclosão, ocorrendo uma relação inversa entre o 

peso da ave jovem e as reservas de glicogênio. O ovo é uma estrutura suficientemente 

completa para permitir o desenvolvimento de um novo ser vivo. Entretanto, as baixas 

concentrações de carboidratos livres, levam o embrião a produzir energia via 

gliconeogênese de origem protéica, que se torna indispensável para atender a 

demanda de glicose nos últimos dias de incubação, causando degradação de proteína 

muscular, e limitando energia para o desenvolvimento do sistema imune. No final do 

processo de incubação, a gema residual é gradualmente internalizada na cavidade 

abdominal do embrião, constituindo a única fonte de nutrientes após o nascimento até 

o acesso a alimentação exógena (NOY et al., 2001). Assim, a alimentação precoce do

embrião pela administração de nutrientes ainda durante o período embrionário pode 

ter efeitos positivos sobre o estado energético e nutricional do pintinho no período final 

da incubação e pós-eclosão. Algumas alternativas de alimentação precoce estão 

sendo estudadas, a fim de minimizar os efeitos das maiores exigências nutricionais 

durante o desenvolvimento embrionário, melhorando a resposta do animal na fase 

pós-eclosão. A nutrição in ovo é uma potencial técnica de alimentação precoce, que 

tem por objetivo aumentar os níveis de nutrientes disponível para o embrião, evitando 

a gliconeogênese de proteínas endógenas, melhorando o estado nutricional dos 

animais durante e pós-eclosão (CAMPOS et al., 2011). Uma gama de nutrientes vem 

sendo estudada com o objetivo da criação de uma solução ideal que pudesse ser 

comercializada. O uso de aminas biogênicas ainda não foi encontrado na literatura 

como um potencial componente na alimentação precoce, porém, estudos de Smith et 

al. (1990 e 2000) com frangos de corte e perus, revelaram que dietas exógenas 

suplementadas com níveis de putrescina, resultaram em maior taxa de crescimento, 
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maiores pesos percentuais de intestino em relação ao peso corporal do animal e aves 

mais pesadas na fase de crescimento. Esses resultados, aliados a estudos 

encontrados de Tabor et al. (1976) sobre a biossíntese e funções de aminas 

biogências, revelam que essas substâncias são potencias compostos a serem 

avaliados in ovo. Dentre as funções no organismo animal destes compostos, estão 

relacionadas à proliferação celular, síntese de DNA e RNA, síntese proteica, 

crescimento e diferenciação da mucosa intestinal. Dentre as aminas biogênicas, a 

putrescina é a que apresenta estrutura química menos complexa, e provavelmente de 

mais fácil assimilação pelo embrião, desta forma, seria a mais indicada para ser 

administrada in ovo. Diante desses fatos, o objetivo desta revisão foi estudar as 

possíveis contribuições que a putrescina pode oferecer como um componente numa 

alimentação precoce, de acordo com o que se sabe sobre os processos de 

desenvolvimento e nutrição do embrião durante a fase de incubação. 
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CAPÍTULO I 

1. REVISÃO DE LITERATURA

1.2 Nutrição do embrião de frango de corte 

Ao longo de 21 dias de desenvolvimento embrionário, ocorrem uma série de 

eventos físicos e fisiológicos que dão origem aos pintinhos de corte. Diversos fatores 

podem influenciar no desenvolvimento dos embriões, como as condições de

incubação, em relação ao controle de temperatura, umidade relativa, oxigenação e 

viragem adequada de acordo com cada etapa de desenvolvimento. Porém, além 

desses fatores o perfeito desenvolvimento do embrião dependerá da nutrição e 

condições das reprodutoras, as quais tem o papel de armazenar os nutrientes dentro 

do ovo, acentuadamente nas semanas que antecedem a ovulação (GONZALES, 2005;

LOPEZ et al., 1992). 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 de acordo com a dieta da 

reprodutora. 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 principais componentes da casca são o cálcio (98,2%), magnésio (0,9%), 

fósforo (0,9%) e o cobre, que se apresenta em quantidades apreciáveis em 

comparação com os demais microelementos e cumpre um papel fundamental na 

manutenção estrutural do colágeno, principal componente da matriz. A albumina é

composta por quatro camadas protéicas distintas e água, sendo lipídios e minerais 

frações mínimas. As proteínas da albumina apresentam uma grande diversidade, 

porém o principal componente é a ovoalbumina, ocupando 54% destas (Romanoff & 

Romanoff, 1949; Richards, 1997). 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, sendo a maior parte na forma de lipoproteínas de densidade muito 

baixa (VLDLs) (Vieira, 2004). Os lipídios presentes na gema são 65% triglicerídios, 

23,3% fosfolipídios e 5,2% colesterol (Privett et al., 1962). Estes componentes do ovo 

são fundamentais para fornecer o aporte para o crescimento de um animal saudável,

durante o desenvolvimento embrionário e pós-eclosão.

Ainda, ao longo do desenvolvimento embrionário ocorrerá o desenvolvimento 

dos anexos embrionários ou membranas extraembrionárias que apresentam funções 
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de proteção e nutrição. Entre estas membranas estão o saco vitelínico, o âmnio, o 

alantóide e o córion, como representado na figura 1. 

Figura 1. Membranas extraembrionárias de aves durante o desenvolvimento do 
embrião (Adaptado de Janaina Alves – slides aula de embriologia UFAC). 

O saco vitelínico é a membrana extraembrionária responsável pela nutrição do 

embrião, tendo em sua composição nutricional 32% de lipídeos, 17% de proteínas, 1% 

de carboidratos e 50% de água. Além de fornecer suporte nutricional, a membrana do

saco vitelino é o principal local de crescimento dos vasos sanguíneos, formação de 

células do sangue e de proliferação de células-tronco (FOYE, 2005). Depois da 

primeira semana de desenvolvimento embrionário, o epitélio de absorção e a densa 

rede de capilares, conhecidas como o sistema vascular vitelina, inclui completamente 

a gema. 

 A absorção do conteúdo nutritivo do saco vitelínico, por parte do embrião, 

ocorre por difusão do conteúdo para o sistema vascular vitelina (FOYE, 2005). Antes 

da eclosão, o saco vitelínico residual é internalizado na cavidade abdominal do animal, 

constituindo a única fonte de nutrientes após o nascimento até o fornecimento de 

alimentação exógena após o alojamento nos galpões de produção (NOY et al., 2001). 

O âmnio é a membrana que envolve o embrião, sendo que a camada interna de 

células secreta o fluido amniótico, o qual banha e protege o embrião contra choques 

mecânicos e térmicos. Pouco antes de eclodir, o embrião consome oralmente o fluido 

amniótico, o que fornece para o mesmo, água e nutrientes. A passagem do fluido 

amniótico pelo trato gastrintestinal inicia o desenvolvimento e ativação das enzimas de

borda em escova que posteriormente serão responsáveis pela absorção de nutrientes. 

O córion envolve todas as estruturas embrionárias e serve como uma membrana 
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protetora. O alantóide ou saco alantóide serve como um depósito para resíduos 

metabólicos. O alantóide aumenta de tamanho à medida que o embrião cresce e, 

eventualmente, funde-se com o córion e torna-se a membrana cório-alantóide. O 

alantóide funciona em conjunto com o córion para realizar as trocas gasosas (FOYE, 

2005). Nas aves, os nutrientes disponíveis para o embrião estão localizados no saco 

vitelínico e no albúmen, apresentando em sua composição nutricional 87% água e 

11% de proteína (FOYE, 2005a). Deste modo, a nutrição do embrião consiste 

basicamente em lipídeos, proteínas e baixas concentrações de carboidratos.  

No entanto, apesar do baixo teor de carboidratos disponível para o 

metabolismo embrionário, a glicose consiste na principal fonte de energia necessária 

para o desenvolvimento e crescimento do embrião (FOYE, 2005). Com isso, a 

gliconeogênese hepática é o principal mecanismo que o embrião utilizará para 

obtenção de glicose. Os percussores para o processo de gliconeogênese no fígado 

incluem aminoácidos, lactato (glicólise no músculo esquelético) e glicerol a partir da 

quebra dos triglicerídeos (YADGARY & UNI, 2012). No terço final da incubação, os 

estoques de glicogênio são rapidamente consumidos para fornecer energia necessária 

para o desenvolvimento final do embrião e para o nascimento. Com isso, os processos 

de gliconeogênese e beta-oxidação assumem papéis importantes no final do processo 

de incubação constituindo os principais mecanismos para obtenção de energia no 

metabolismo embrionário (YADGARY & UNI, 2012). 

O trato digestório das aves passa por alterações drásticas em sua estrutura 

antes da eclosão, coincidindo com a ingestão do fluido amniótico, o qual representa a 

primeira refeição dos pintinhos. O fluido amniótico é ingerido antes da bicagem interna 

da casca do ovo, podendo ter início ao 13º dia de incubação e se estendendo até o 

18º dia, preparando o trato gastrointestinal para a nutrição pós-eclosão 

(BOHORQUEZ, 2010). O início do desenvolvimento do trato gastrintestinal ocorre nas 

primeiras 96 horas de incubação (MACARI E GONZALES, 2003), entretanto, o 

intestino de um pintinho é fisiologicamente imaturo após o nascimento e estratégias de 

alimentação inicial devem considerar este atraso, principalmente pelas condições de 

estresse em que estes animais se encontram logo após a eclosão (LILBURN, 1998). 

Após o nascimento, consumindo uma dieta exógena, a base de carboidratos, as aves 

passam a ter rápido desenvolvimento estrutural e funcional do trato gastrintestinal, 

adaptando sua capacidade de digerir alimentos e assimilar os novos nutrientes. Esse 

desenvolvimento tem seu ápice entre o terceiro e o sétimo dia pós-eclosão, 

posteriormente sua taxa de crescimento é reduzida (MURAKAMI et al., 1992). Neste 

sentido, a possibilidade de preconizar o desenvolvimento intestinal das aves, 

proporcionaria uma taxa de crescimento maior e mais rápida, contribuindo para a 
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maturação fisiológica do intestino, antes mesmo do contato com a dieta exógena, 

possibilitando ao animal a máxima expressão do seu potencial genético pós-eclosão 

(UNI e FERKET, 2004). 

1.3 A nutrição in ovo
A nutrição in ovo consiste no fornecimento de nutrientes para o pintinho 

durante o seu desenvolvimento embrionário, com a finalidade de melhorar o aporte 

nutricional do embrião. Além disso, permite a introdução de nutrientes específicos em 

contato com as células do intestino, antes mesmo da eclosão, melhorando, assim, a 

capacidade de digestão de alimentos pelo neonato. Como essa técnica é recente, 

ainda pouco se sabe acerca das quantidades e dos tipos de nutrientes que podem ser 

utilizados na nutrição do embrião. Muitas vezes, os níveis e a composição dos 

nutrientes inoculados in ovo são omitidos (UNI et al., 2004). Os benefícios da 

inoculação de nutrientes tem potencial para se estender ao longo da vida produtiva 

dos frangos de corte. Os potenciais efeitos são o aumento da taxa de crescimento, 

melhora na conversão alimentar, redução da mortalidade pós-eclosão, melhoria da 

resposta imunitária a antígenos entéricos, redução da incidência de distúrbios no 

desenvolvimento ósseo, aumento do desenvolvimento muscular e maior rendimento 

de carne de peito. Esses benefícios podem refletir na redução dos custos da produção 

de carne de frango por encurtar o tempo de produção e diminuir as dificuldades de 

crescimento de frangos de corte, por permitir que os animais selecionados para rápida 

taxa de crescimento, consigam expressar seu máximo potencial genético (UNI e 

FERKET, 2004). Porém, o acesso do animal à alimentação exógena o mais rápido 

possível após a eclosão, é de extrema importância para que esses benefícios da 

alimentação do embrião se prolonguem nas fases de criação.  

Os primeiros estudos com nutrição in ovo foram realizados por Al-Murrani em 

1982, que em um de seus primeiros testes injetou uma mistura de aminoácidos 

semelhante ao perfil de aminoácidos do ovo. A inoculação foi realizada no saco 

vitelínico e resultou em aumento do peso vivo na eclosão até aos 56 dias de idade. No 

trabalho desenvolvido por Ohta et al. (1999), foi estudado o efeito da inoculação de 

aminoácidos em duas regiões do ovo, no saco vitelino e na câmara de ar, foi inoculado 

0,5 mL de solução de aminoácidos no dia 0 e 7 dias de incubação. Observou-se que a 

inoculação na câmara de ar teve efeito negativo sobre a eclodibilidade. Estudos 

desenvolvidos por Uni & Ferket (2004), com o intuito de aperfeiçoar a técnica de 

nutrição in ovo geraram uma patente da solução para esses pesquisadores (2003 

Patente EUA # 6.592.878 B2 “Melhoramento do desenvolvimento de espécies 

ovíparas por meio da nutrição in ovo”). Primeiramente, foi realizada a identificação dos 



7 

nutrientes com maior viabilidade de aplicação, que poderiam aumentar de forma direta 

ou indireta o crescimento das reservas energéticas do embrião. Assim, foi identificado 

que utilização de nutrientes na forma complexa não era viável, isso porque, os 

embriões não eram capazes de utilizar. Assim, esses autores concluíram que os 

nutrientes devem ser fornecidos na sua forma mais simples, como aminoácidos e 

açucares simples (glicose, maltose e sacarose).  

Após a criação da solução patenteada, Uni & Ferket (2004), procuraram 

identificar o volume e a osmolaridade ideal para inoculação da solução, além de qual o 

melhor estágio de desenvolvimento embrionário para aplicação da técnica. Assim, 

observou-se que para frangos de corte o estágio de desenvolvimento ideal para 

aplicação da técnica seria entre 17 e 18 dias de incubação (fase onde o embrião 

ingere o liquido amniótico). Quanto ao volume ideal, irá depender dos nutrientes que 

compõem a solução a ser inoculada, mas, de acordo com as pesquisas são usados 

volumes de solução entre 0,5 e 1 mL (quantidades maiores podem prejudicar o 

desenvolvimento embrionário), e osmolaridade de até 800 mOsm. Além disso, foi 

identificado o melhor local de aplicação da técnica como sendo o âmnio, desta forma o 

animal ingere naturalmente os nutrientes antes da eclosão, preparando seu TGI para 

aproveitar as dietas exógenas antecipadamente após a eclosão. O grau de respostas 

dos animais à inoculação da solução nutritiva poderá depender da genética, idade da 

matriz, tamanho dos ovos, das condições de incubação e dos nutrientes inoculados

(UNI e FERKET, 2004).

Estudos demonstram que há correlação positiva entre peso inicial e peso final 

em frangos de corte e, normalmente pintinhos que eclodem com maior peso inicial 

resultam em frangos com melhor desempenho e maior peso final de carcaça 

(LEANDRO et al., 2006; KADAM et al., 2008). Dessa forma, fica evidente que o 

desenvolvimento do pintinho na primeira semana pós-eclosão tem influência crucial 

sobre o desempenho final do lote. Nesse sentido, a alimentação in ovo pode trazer 

benefícios marcantes sobre o desempenho inicial e final das aves de corte modernas, 

estando na dependência do desenvolvimento de soluções nutritivas que comprovem 

sua eficácia.  
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1.4 Nutrientes com potencial de inoculação 
 

Os nutrientes a serem fornecidos ao embrião podem estar relacionados com 

diferentes funções no organismo animal, como o catabolismo e anabolismo protéico 

(beta-hidroxi-metil-butirato e aminoácidos: metionina, lisina, treonina, arginina e 

leucina), fontes de energia (sacarose, dextrina, maltose e glicose), ativação do sistema 

imunológico (vitamina E, cobre e probióticos), e/ou agentes tróficos da mucosa 

intestinal (glutamina, zinco e ácido butírico) (UNI e FERKET, 2004). 
Segundo Gonçalves et al. (2009), considerando que alguns nutrientes possuem 

a capacidade de influenciar eventos genéticos, contribuindo para a saúde e 

desenvolvimento dos animais, a suplementação destes nutrientes na fase embrionária 

possibilitaria melhores respostas metabólicas em um organismo em formação, 

favorecendo a expressão de genes para características de interesse em fases 

posteriores da vida produtiva desses animais.                            

Ainda que o ovo seja considerado completo em termos nutricionais, os percentuais de 

aminoácidos, carboidratos, vitaminas, minerais e lipídeos, são suficientes no terço 

inicial da incubação, mas, no terço final e durante a eclosão, não conseguem suprir as 

exigências nutricionais dessas aves (GONÇALVES et al., 2013). De acordo com Abed 

et al. (2011), o acesso imediato ao alimento e água logo após a eclosão, asseguram 

um ótimo desempenho de frangos de corte na idade de abate, visto que  estas aves 

não possuem potencial compensatório para crescimento retardo devido a um longo 

período de privação nutricional durante a fase neonatal. Contudo, o acesso a 

nutrientes poderá ocorrer já na fase embrionária, podendo evitar danos de períodos de 

privação.  

Nutrientes como a glicose, sacarose, dextrina, beta-hidroxi-beta-metilbutirato, 

alguns aminoácidos como glutamina e arginina, já tiveram seus efeitos comprovados 

em diversos trabalhos (TAKO et al, 2004; KORNASIO et al, 2011; SMINORV et al, 

2006). Porém, ainda há uma gama de nutrientes que devem ser estudados, isolados e 

em associação para o desenvolvimento de soluções que sejam viáveis de serem 

utilizados na indústria, sem prejudicar o desenvolvimento embrionário e estejam 

relacionadas à antecipação do desenvolvimento do embrião e possam contribuir para 

o desempenho durante toda a fase de criação desses animais.   

Os nutrientes utilizados nas soluções devem ser de alta pureza, estéreis e 

acompanharem a temperatura do ovo no momento da inoculação, pois em caso 

contrario o embrião ainda não tem o sistema imune maturo para defesa e esse 

processo pode comprometer o desenvolvimento da ave. 
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1.5 Aminas biogênicas 
 

As aminas biogênicas são bases orgânicas de baixo peso molecular e 

caracterizadas por apresentarem grupo amino em suas estruturas. São geralmente 

sintetizadas pela descarboxilação de aminoácidos livres (Figura 3), por aminação ou 

transaminação de aldeídos e cetonas (VIDAL-CAROU et al., 2009; STADNIK & 

DOLATOWSKI, 2010). As aminas podem ser classificadas segundo suas estruturas 

químicas em: Alifáticas (putrescina, cadaverina, espermina e espermidina), aromáticas 

(feniletilamina e tiramina) e heterocíclicas (histamina e triptamina), como representado 

na Figura 4 (GOMES et al, 2014). Segundo Bardócz et al. (1995), levando em 

consideração a via biossintética, as aminas ainda podem ser classificadas em 

biogênicas, quando são formadas pela descarboxilação de aminoácidos por enzimas 

microbianas (como a histamina, serotonina, tiramina, feniletilamina, triptamina, 

putrescina, cadaverina e agmatina), e em naturais, que apresentam origem endógena, 

resultando de processos metabólicos intracelulares, sendo essenciais para diversos 

organismos vivos, estando nos alimentos em concentrações não tóxicas (como a 

putrescina, agmatina, espermina, espermidina e histamina). Quando em quantidades 

elevadas no organismo (>50 ppm), podem causar toxicidade atuando como 

substâncias vasoativas ou psicoativas. As minas psicoativas (histamina, putrescina e a 

cadaverina) atuam nos transmissores nervosos do sistema nervoso central, enquanto 

que aminas vasoativas (tiramina, triptamina e a feniletilamina) atuam direta ou 

indiretamente sobre o sistema vascular (CARDOZO et al., 2013).  

Em níveis adequados, as aminas biogênicas apresentam papel importante 

nos eventos fisiológicos dos organismos de plantas, leveduras, bactérias e animais.  

Estudos envolvendo microrganismos evidenciaram que os mesmos apresentam 

requerimentos essenciais por diaminas ou poliaminas para seu crescimento. As 

concentrações de aminas e suas enzimas biossintéticas aumentam quando a taxa de 

crescimento aumenta. Estes aumentos normalmente precedem ou são simultâneos 

com aumentos nos níveis de RNA, DNA e síntese proteica. As poliaminas estão 

intimamente relacionadas com a síntese de ácidos nucleicos e proteínas. Alguns 

estudos mostram que as poliaminas catalisam ou controlam especificamente a 

biossíntese de ácidos nucleicos e são diretamente responsáveis pelo aumento da 

síntese macromolecular que ocorre durante o crescimento e neoplasia (TABOR et al, 

1976).  
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Figura 2. Formação das aminas biogênicas a partir de seus respectivos aminoácidos 
via descaboxilação (Adaptado de Alfaia, 2002). 

 

 
Figura 3. Classificação das aminas biogênicas segundo suas estruturas químicas 
(Researshgate, acessado em 2017).                 
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1.5.1 Putrescina: Biossíntese e Funções  
 

A putrescina ou 1,4 diamino-butano é a mais simples das aminas biogênicas. A 

molécula orgânica (NH2(CH2)4NH2) apresenta baixo peso molecular e é altamente 

solúvel em água (LUCK & BAYLIN, 1980; SEIDEL & SCEMAMA, 1997).  

A biossíntese da putrescina e da espermina foi primeiramente estabelecida em 

microrganismos. Estudos posteriores constataram que em animais o funcionamento 

era similar. Nas bactérias, a 1,4-diaminobutano pode ser formada pela 

descarboxilação da ornitina ou pela descarboxilação da arginina via agmatina. Ambas 

as enzimas biossintéticas são normalmente presente em Escherichia coli, embora a 

descarboxilação da ornitina seja usualmente a principal via de síntese. Já em tecidos 

animais, as aminas são derivadas somente via descarboxilação da ornitina, ao invés 

da descarboxilação por arginina como pode ocorrer nas bactérias (Figura 5).  

 
Figura 4. Biossíntese da putrescina, espermidina e espermina via descaboxilação da 

ornitina ou agmatina (Adaptado de TABOR et al, 1976). 

A descaboxilação da ornitina é descrita em tecidos de várias espécies, porém 

no tecido animal é a única via para formação de putrescina. A atividade desta enzima 

é extremamente baixa em tecidos quiescentes, mas, extremamente alta em células 

que precisam se proliferar rapidamente, ou em outras condições que envolvam síntese 

proteica. Em casos de hepatectomia, hipertrofia renal e cardíaca, crescimento 
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embrionário, exposição ao frio e outros estresses, administração de hormônios de 

crescimento, cortisona, insulina, glucagon e prolactina, por exemplo, os estudos 

mostraram que ocorreu um pico de atividade da ornitina descarboxilase de 4-24 horas 

após o estímulo e duraram apenas algumas horas, e em outros casos foram-se 

observados aumentos bifásicos com picos de 4h e 12 h após o estimulo (TABOR et 

al., 1976).  O aumento da atividade parece representar a síntese de nova proteína 

(RUSSEL et al., 1968). Na maioria dos casos, o aumento da ornitina descarboxilase é 

seguido por um aumento do teor de putrescina e, em conjunto aumentos da atividade 

da enzima adenosilmetionina descarboxilase. Isto, provavelmente explica estudos que 

observaram que as sínteses de poliaminas aumentam durante a regeneração do 

fígado e crescimento embrionário (MCCANN. P.P et al., 1975; RAIANA. A et al., 1975). 

O aumento precoce da ornitina descarboxilase observado após tantos estímulos, 

particularmente em condições associadas ao rápido crescimento ou à síntese proteica 

aumentada, implica fortemente em que esta enzima tenha uma importante função 

relacionada com o crescimento celular. O mecanismo do aumento da ornitina 

descarboxilase é provavelmente parcialmente explicado pela sua elevada taxa de 

rotatividade, isto é, a sua rápida síntese e degradação, ou o chamado turnover celular 

(TABOR et al., 1976).  

O aumento da ação da enzima ornitina descarboxilase frequentemente 

precede o aumento da síntese de DNA e RNA. Alguns pesquisadores sugerem que as 

poliaminas estão envolvidas na síntese desses ácidos nucleicos. Não há evidência de 

que haja um controle direto, porém, é provável que o aumento da ornitina 

descarboxilase, assim como o aumento do DNA e RNA, possa influenciar no controle 

de sistemas importantes para o crescimento celular (RUSSEL et al., 1973). 

 

1.5.2 A Putrescina em Estudos com Animais  
 

    Como esclarecido nos tópicos anteriores, as poliaminas independente se 

produzidas endógenamente ou fornecidas pela dieta, são necessárias para o processo 

de divisão celular, crescimento e diferenciação da mucosa intestinal, uma vez que 

estimulam reações fisiológicas que envolvem atividades anabólicas, como a síntese de 

ácidos nucléicos, de proteínas e modulam a expressão de genes importantes para 

proliferação das células (HEBY, 1986; WANG, et al., 1991). Devido a essas 

características das aminas biogênicas, aliadas a intensificação da produção animal na 

década de noventa, aumentou-se o número de estudos que avaliavam a resposta 

destes componentes na alimentação animal. 
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Estudos mais recentes mostraram que a redução na concentração celular de 

poliaminas como a putrescina inibem a proliferação celular e perturba a integridade do 

epitélio intestinal (JALADANKI & WANG, 2011). Em estudos com ratos, Bardócz et al. 

(1998) encontraram evidências que a putrescina tem função essencial na formação de 

succinato via GABA no intestino delgado e pode servir como fonte de energia 

metabolizável prontamente disponível, suprindo as necessidades metabólicas do 

tecido intestinal. Os mesmos autores afirmam que a substância pode ser absorvida por 

difusão passiva, transporte apical, e da via paracelular. Segundo Smith et al. (2000) e 

Vieira et al. (2006) a putrescina pode desempenhar papel importante no crescimento e 

estimular o desenvolvimento intestinal de frangos de corte, resultando em aumento na 

taxa de crescimento das aves. 

A adição de diferentes concentrações de putrescina purificada na dieta e seus 

efeitos fisiológicos sobre a taxa de crescimento corporal e o metabolismo de 

poliaminas em frangos de corte foram estudados por Smith et al. (1990). Os autores 

verificaram que a concentração de 0,2% putrescina ocasionou aumento na taxa de 

crescimento em comparação à dieta sem adição de putrescina, ao passo que níveis 

até 0,6% ocasionaram decréscimo na taxa de crescimento e níveis de 0,8 e 1,0% de 

putrescina foram considerados tóxicos. Ainda nesse mesmo estudo, os autores 

observaram que o fornecimento de dietas com níveis a partir de 0,4% de putrescina 

ocasionou aumento nas concentrações hepáticas e musculares de ornitina no fígado, 

rim e músculo. Desta forma os autores concluíram que o excesso de putrescina no 

tecido de frangos de corte pode ser tóxico para o organismo e prejudicar o 

desempenho desses animais, mas, pequenas doses fornecidas por meio da dieta, 

podem funcionar como promotores de crescimento.  

Os efeitos da suplementação de 0,2, 0,4 e 0,6% de putrescina purificada sobre o 

desenvolvimento intestinal na fase inicial de crescimento de perus foram avaliados por 

Smith et al. (2000). Os autores verificaram que as aves alimentadas com a ração 

suplementada com 0,2% de putrescina, apresentaram maior taxa de crescimento e 

peso percentual de duodeno, jejuno e íleo em relação ao peso corporal, sendo as aves 

mais pesadas àquelas alimentadas com 0,4% de putrescina no período inicial. Deste 

modo, os autores concluíram que as dietas suplementadas com putrescina podem 

promover o crescimento de perus no período inicial, e que este desenvolvimento 

precoce do trato intestinal, tende a influenciar o aumento das taxas de crescimento 

das aves no período de crescimento.  

 Até o presente momento, não há disponível na literatura trabalhos que avaliem os 

efeitos da inoculação de níveis crescentes de putrescina em ovos embrionados de 

aves comerciais. Diante disso e dos efeitos positivos da substância em outras fases da 
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criação das aves, se fez necessário à realização desta pesquisa para avaliar níveis de 

inclusão de putrescina e seus efeitos sem ocasionar toxicidade sobre o organismo 

animal. 
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CAPITULO II - PUTRESCINA COMO UM COMPONENTE NA NUTRIÇÃO IN
OVO DE FRANGOS DE CORTE 

RESUMO 
A nutrição ou alimentação in ovo, consiste na inoculação de soluções contendo 

nutrientes e/ou compostos dentro do ovo com funções especificas, resultando em 

maior reserva energética para o embrião e acelerando o desenvolvimento entérico 

antes mesmo da eclosão. Assim, esse trabalho teve por objetivo desenvolver soluções 

nutritivas a base de putrescina e após serem inoculadas in ovo, avaliar seus efeitos 

sobre índices de incubação, morfofisiologia intestinal e desempenho zootécnico de 

frangos de corte na fase pré-inicial. Foram avaliados tratamentos constituídos por 

quatro soluções nutritivas com diferentes concentrações de putrescina (0,05%; 0,1%; 

0,15% e 0,2%), e um grupo controle (sem inoculação), totalizando cinco tratamentos 

de 144 ovos cada, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado na 

incubadora. A inoculação das soluções estéreis ocorreu aos 17 dias de incubação e 

posteriormente os ovos foram transferidos para os nascedouros. Após a eclosão, 330 

aves foram alojadas em lotes mistos, de acordo com seu respectivo tratamento, 

totalizando 5 tratamentos de 6 repetições com em média 11 aves cada. Foram 

realizadas coletas de fígado, intestino e peito para mensuração da % de peso em 

relação ao peso do animal 24 horas após inoculação, ao nascimento e 24h após 

nascimento. Aos 2 dias após nascimento foram coletados intestinos de 4 animais por 

tratamento para a fabricação das lâminas histomorfologicas. Para avaliar os níveis de 

putrescina foi utilizado o modelo de regressão polinomial, ANOVA e Tukey quando 

detectada diferença significativa. A eclodibilidade (%) caiu a medida que se aumentou 

os níveis de putrescina nos tratamentos (P<0.01). O peso percentual de peito (após 

inoculação, nascimento e após nascimento) e intestino (após inoculação e ao 

nascimento) em relação ao peso do animal foram superiores ao grupo controle. Houve 

aumento linear (P<0.01) em resposta aos níveis de putrescina para altura de vilos e

número de células caliciformes. No desempenho aos 7 dias, a conversão alimentar foi 

maior para os animais do grupo controle (P=0.01). A putrescina estimulou efeitos de 

proliferação celular e se comportou como agente trófico no desenvolvimento das 

vilosidades intestinais, porém, apresentou toxicidade aos animais. A maior produção 

de muco para proteção do epitélio intestinal resultou em piores conversões 

alimentares na fase pré-inicial.

Palavras-chave: 1,4 amino-butano; aminas biogênicas, nutrição do embrião e 

desenvolvimento intestinal. 
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ABSTRACT 

The techinique of in ovo feeding, consists of inoculating solutions containing nutrients 

and/or compounds within the egg with specific functions, resulting in a greater energy 

reserve for the embryo and accelerating enteric development even before the hatching. 

Thus, this study aimed to develop nutrient solutions the basis of putrescine and after 

being inoculated in ovo, evaluate its effects on hatching rates, intestinal 

morphophysiology and growth performance of broilers in the initial phase. Four nutrient 

solutions with putrescine concentrations (0.05%, 0.1%, 0.15% and 0.2%) and a control 

group (without inoculation) were evaluated, totaling five treatments of 144 eggs each,

distributed in a completely randomized design in the hatchery. Inoculation of the sterile 

solutions occurred at 17 days of incubation and later the eggs were transferred to the 

hatcher. After hatch, 330 birds were housed according to their respective treatments, 

totaling 5 treatments of 6 replicates with an average of 11 birds each. Liver, intestine 

and breast samples were collected to measure the weight% in relation to the weight of 

the animal, 24 hours after inoculation, at hatch and 24 hours after hatch. At 2 days after 

hatch, intestines of 4 animals per treatment were collected for the manufacture of 

histomorphological slides. To evaluate the levels of putrescina was used the 

polynomial regression model, ANOVA and Tukey test, when significant difference was 

detected. The hatchability (%) fell while the putrescine levels were increased in the 

treatments (P<0.01). The percentage weight of the breast (after inoculation, at hatch 

and after hatch) and intestine (after inoculation and at hatch) in relation to the weight of 

the animal were higher than the control group. For intestinal histomorphometry 

analyzes, there was a linear increase (P<0.01) in response to putrescine levels for villi 

height and number of goblet cells. In performance, there was no significant difference 

(P>0.05) for intake and mean weight gain and feed conversion was better for the 

control group (P=0.01). Putrescine showed effects of cell proliferation and behaved as 

a trophic agent in the development of intestinal villi, but presented toxicity to the 

animals. The higher production of mucus to protect the intestinal epithelium of the 

animals that received putrescina in ovo, resulted in worse feed conversion in the pre-

initial phase. 

Keywords: 1,4-amino-butane; Biogenic amines; Embryo nutrition and Intestinal 

development. 
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INTRODUÇÃO 

Para que as aves alcancem desempenho elevado é necessário que sejam 

capazes de digerir e absorver eficientemente os nutrientes fornecidos pela dieta. Nos 

primeiros dias após a eclosão o trato digestório da ave ainda se encontra 

fisiologicamente imaturo. Este fato limita os processos de digestão e absorção dos 

nutrientes do alimento na fase inicial de crescimento, a qual é crucial para o 

desenvolvimento do animal. A maturidade fisiológica da mucosa intestinal é 

representada pelo aumento na produção e na atividade das enzimas pancreáticas e de 

borda em escova, aumento no número de transportadores de membrana e pelo 

desenvolvimento e amadurecimento dos enterócitos (UNI E FERKET, 2004; UNI E 

FERKET, 2010).  

Uma das formas de estimular o desenvolvimento precoce do trato gastrointestinal 

(TGI) é o fornecimento de nutrientes altamente digestíveis e/ou substâncias com 

efeitos benéficos antes do momento da eclosão, técnica essa que pode ser definida 

como alimentação ou nutrição in ovo. A nutrição in ovo, vem sendo testada com o 

intuito de disponibilizar determinadas substâncias e/ou nutrientes ao embrião antes do 

momento da eclosão, visando antecipar o desenvolvimento morfofuncional do TGI, 

aumentar as reservas de glicogênio (UNI E FERKET, 2004), reduzir a mortalidade pós-

eclosão, melhorar a qualidade dos recém-eclodidos, estimular a resposta imunológica, 

reduzir distúrbios no desenvolvimento ósseo, aumentar a taxa de crescimento, 

eficiência alimentar e rendimento de carcaça (UNI E FERKET, 2004; UNI E FERKET 

2010; KORNASIO et al. 2011).  Após o aperfeiçoamento da técnica da nutrição in ovo,

vários nutrientes vem sendo estudados, isolados e em conjunto, para o 

desenvolvimento de uma solução viável que possa ser utilizada comercialmente nos 

incubatórios das indústrias avícolas. Alguns nutrientes como o beta-hidroxi-metil-

butirato, aminoácidos, maltose e a sacarose, já tiveram seus efeitos relacionados ao 

desenvolvimento precoce do embrião. Em contrapartida, estudos com nutrientes como 

a putrescina não foram encontrados na literatura. O que demonstra que ainda há uma 

gama de nutrientes que devem ser estudados e avaliados, quanto a seus efeitos no 

desenvolvimento do embrião e da ave, após a inoculação dos mesmos in ovo. Diante 

disso e dos efeitos positivos da substância em outras fases da criação das aves, se 

fez necessário à realização desta pesquisa para avaliar níveis de inclusão de 

putrescina e seus efeitos sobre o desenvolvimento e estado nutricional do pintinho, 

sem ocasionar toxicidade sobre o organismo animal. 
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2 Material e métodos 
O ensaio experimental foi aprovado pelo comitê de ética de uso de animais da 

Universidade Federal do Paraná (Protocolo 049/2017). O período experimental teve 

duração de 28 dias, sendo os primeiros 21 dias, correspondentes ao processo de 

incubação e os 7 dias restantes, correspondentes ao procedimento de criação e 

manejo inicial das aves. Os ovos foram obtidos de um incubatório comercial localizado 

na região de Castro-PR. Todos os ovos utilizados foram oriundos de matrizes da 

linhagem Ross308 de 32 semanas de idade. O processo de incubação e inoculação 

das soluções nutritivas in ovo foi realizado no incubatório de espécies avícolas, situado 

na Fazenda Experimental do Canguiri-UFPR, Pinhais-PR. Após a eclosão, as aves 

foram transportadas até um galpão experimental, localizado na mesma fazenda 

experimental, e alojadas em boxes com dimensões de 1,5x1,5m equipados com 

bebedouros, comedouros tubulares, campanulas para aquecimento e cama de 

maravalha. 

2.1 Seleção e armazenagem dos ovos 
Os ovos foram fumigados com permanganato de potássio e formol antes de 

entrarem no incubatório. Após o período de fumigação os ovos foram transferidos para 

sala de armazenagem de ovos, e mantidos a uma temperatura de 18°C e tiveram um 

período de descanso de dois das. Nesta mesma sala, os ovos foram pesados 

individualmente para determinar a média de peso do lote. Foram selecionados 720

ovos entre 61.5±1.5 gramas, classificados como ovos de peso médio.  

2.2 Delineamento e tratamentos experimentais
Os ovos foram identificados e distribuídos em delineamento inteiramente 

casualizado em cinco tratamentos divididos em bandejas de incubação com 144 ovos 

cada, de modo que todos os tratamentos estivessem igualmente representados em 

cada bandeja dentro da incubadora. Cada bandeja foi considerada uma repetição, 

totalizando 8 repetições com 5 tratamentos de 18 ovos cada. Os grupos experimentais 

foram constituídos por quatro soluções nutritivas contendo diferentes concentrações 

de putrescina (0,05; 0,1; 0,15 e 0,2%) diluídas em solução fisiológica 0,9% e um grupo 

controle (sem inoculação). 

2.3 Fabricações das soluções nutritivas 
As soluções foram fabricadas utilizando equipamentos esterilizados e o 

procedimento ocorreu em capela de fluxo laminar para evitar a contaminação das 

soluções. A putrescina foi diluída em soro fisiológico 0,9% para compor os tratamentos 

0,05; 0,1; 0,15 e 0,2% (de putrescina em soro). Após a fabricação foram analisados o 
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pH e a osmolaridade das soluções com ajuda de um pHmetro (Gehaka-PG1800) e um 

osmômetro (VAPRO 5520), como podem ser observados os resultados na tabela 1. O

pH e osmolaridade podem afetar o desenvolvimento embrionário, desta forma é 

importante se conhecer a solução, antes que a mesma seja introduzida intra-ovo, afim 

de evitar mortalidade embrionária.  

Tabela 1. pH e osmolaridade (mmol/kg) das soluções inoculadas

Concentração Putrescina(%) pH solução Osmolaridade (mmol/kg)

0,20% 10,428 314

0,15% 10,346 300

0,10% 9,731 294

0,05% 8,244 255

 2.4 Procedimentos de Incubação e inoculação das soluções nutritivas 
 No dia da incubação dos ovos, os mesmos passaram por um período de pré-

aquecimento por 6 horas a temperatura de 27ºC. Após este período de pré-

aquecimento, os ovos foram transferidos para uma incubadora automática 

(Avicomave, Iracemópolis, Brasil) mantida a temperatura de 37,5°C e 55% de umidade 

relativa. A incubadora apresentava dois carrinhos de gavetas, onde os ovos foram 

distribuídos em 8 bandejas (4 bandejas em cada carrinho) com 144 ovos cada, de 

modo que todos os tratamentos estivessem igualmente representados em cada 

bandeja dentro da incubadora. Para assegurar que todos os ovos de cada bandeja 

fossem inoculados em momentos similares de desenvolvimento embrionário, as 

bandejas foram incubadas com intervalos de 60 minutos. 

Aos 12 dias de incubação foi realizada ovoscopia para a retirada dos ovos 

inférteis, com embriões mortos ou que apresentaram qualquer problema que pudesse 

prejudicar o processo de desenvolvimento embrionário dos outros ovos durante a 

incubação. No 17º dia de incubação as bandejas foram retiradas uma por vez da

incubadora, para a realização da inoculação das soluções nutritivas. Os ovos foram 

pesados, higienizados com álcool e foi realizada ovoscopia para detecção do 

posicionamento da câmera de ar e do embrião e em seguida perfurados com o auxílio 

de um furador de ovo. As soluções foram mantidas aquecidas em banho-maria a uma 

temperatura de 35°C. Foram inoculados o volume de 0,5 mL das soluções nutritivas 

diretamente no âmnion com auxílio de uma agulha descartável sem ponta conectada a 

uma seringa de 1,0 mL e uma lanterna para ajudar a localizar o posicionamento do 

embrião. Após a inoculação os ovos foram transferidos para o nascedouro 
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(Avicomave, Iracemópolis, Brasil), separados em gavetas de acordo com seu 

respectivo tratamento. Todo o procedimento ocorreu em sala higienizada com amônia 

quaternária e mantida a temperatura média de 32°C.  

2.5 Variáveis mensuradas 

2.5.1 Variáveis de Incubação 
Foram determinadas as variáveis de peso médio dos ovos antes da incubação, 

peso ao nascer dos pintainhos (penugem seca), relação peso do pinto e peso do ovo 

(peso médio ao nascer*100/peso médio do ovo), taxa de eclodibilidade (nº de ovos 

eclodidos*100/nº de ovos férteis) e taxa de mortalidade embrionária (nº de mortes 

embrionárias*100/nº de ovos férteis). O saco vitelino foi pesado ao nascimento para 

mensurar a relação entre saco vitelino e peso da ave (%). Ao final do período de 

nascimento foi realizado o embriodiagnóstico, no qual os ovos não eclodidos foram 

abertos individualmente classificando-se o período da morte do embrião em precoces 

(1 a 7 dias) médios (8 a 14 dias) e tardios (15 a 21 dias), segundo a classificação de

embriodiagnóstico do manual da linhagem. Durante o embriodiagnóstico, também foi 

possível detectar os ovos que sofreram erro de inoculação. 

2.5.2 Morfometria do trato gastrintestinal 
Para análise das variáveis morfométricas da mucosa intestinal quatro aves por 

tratamento foram pesadas e eutanasiadas por deslocamento cervical. Ao segundo dia 

após eclosão, foram coletadas amostras de aproximadamente 1,5cm do duodeno, do 

ponto médio entre a porção proximal descendente e a distal ascendente da alça 

intestinal; do jejuno, 4 cm acima do divertículo de Meckel; e do íleo, 4cm abaixo do 

divertículo de Meckel’s. As amostras dos segmentos intestinais foram seccionadas 

longitudinalmente, lavadas com solução tampão salina 0,4%, grampeadas pela 

extremidade e fixadas em formol 10% e posteriormente incluídas em parafina.  

Para a determinação da altura dos vilos, profundidade de cripta e número de 

células caliciformes foram realizados cortes histológicos com 5 μm de espessura, 

fixado em laminas e corados com hematoxilina-eosina (HE) e alcian blue (AB).  

As porções intestinais contidas nas laminas foram escaneadas através de 

microscópio óptico de resolução de 200nm acoplado com esctroscopia Raman. Para a 

leitura dos segmentos, foram selecionadas de modo aleatório aproximadamente 15 

vilos e 15 criptas de cada porção intestinal, utilizando um aplicativo analisador de 

imagem (VSViewer). As medidas de altura dos vilos foram tomadas a partir da região 

basal, que coincide com a porção superior das criptas até o ápice, e as criptas, da 
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base até a região de transição cripta:vilo. O número de células caliciformes foi 

determinado ao longo de 200 μm na parte média de 15 vilos utilizando-se este mesmo 

sistema. 

2.5.3 Desempenho zootécnico 
Ao final do período de incubação 504 horas (21°dia), 396 pintinhos foram 

sexados e alojados em lotes mistos em galpão de alvenaria. Os boxes eram 

equipados com bebedouros tipo sino, comedouros tubulares infantis, cama de 

maravalha nova e aquecidos individualmente por campânulas elétricas. As 

temperaturas de mínima e máxima foram acompanhadas durante todo o experimento, 

por meio de termômetros.  

As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado em cinco 

tratamentos de seis repetições com 11 aves por unidade experimental. As dietas 

experimentais fornecidas às aves foram idênticas em todos os tratamentos 

experimentais. As aves receberam água e ração à vontade, formuladas a base de 

milho e de farelo de soja, (Tabela 2), seguindo as recomendações de Rostagno et al. 

(2011). Ao completar sete dias de criação, foram avaliados consumo de ração, ganho 

de peso e conversão alimentar. A mortalidade foi avaliada diariamente, e a conversão 

alimentar corrigida para o peso dos animais que morreram.
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Tabela 2. Formulação da ração experimental, para a fase pré-inicial. 

Nutrientes Pré-inicial
Inclusão %

Farelo de Soja 45,514
Milho 47,065
Oleo 3,059
Suplemento vitamínico e mineral1 0,500
Fosfato 1,987
Calcário 1,015
Sal 0,530
Metionina 0,210
Lisina 0,100
Treonina 0,015
Total 100,00

Composição Calculada
Proteína Bruta (%) 25,31
Energia metabolizável (kcal/kg) 3.000
Cálcio (%) 1,011
Fósforo disponível (%) 0,482
Metionina+cisteina (%) 1,097
Lisina digestível (%) 1,364
1 Suplemento Vitamínico-Mineral: quantidade por kg de ração: vit A(UI)12.000; Vit D3 (UI)4.500; Vit E (mg) 24; Vit B1 (mg) 3; Vit B2 

(mg) 8,5; Vit B12 (μg) 18; ác. Fólico (mg) 1,5; ác. Nicotínico (mg) 32; ác. Pantotênico (mg) 24; Biotina (μg) 250; Cloreto de colina (mg)

60; Mn (ppm) 90; Zn (ppm) 80; Fe (ppm) 60; Cu (ppm) 12; I (ppb) 900; Se (ppb) 300; Salinomicina (ppm) 60; Bacitracina de zinco (ppm) 

60; Olaquindox (mg) 50; endox (ppm) 80. 

2.5.3.1 Variáveis avaliadas para desempenho dos animais: 
O desempenho das aves foi mensurado através da coleta de dados de peso, 

consumo de ração e mortalidade dos animais. Para determinação do peso, as aves 

foram pesadas ao nascimento, alojamento e 7 dias de idade. O consumo de ração por 

indivíduo foi calculado multiplicando o ganho de peso pela conversão alimentar. Para 

avaliação de conversão alimentar, o consumo de ração total de cada unidade

experimental foi dividido pelo peso total das aves (vivas e mortas) no período avaliado. 

O número de aves mortas, bem como o seu peso corporal, foram registrados 

diariamente sendo expresso como percentagem das aves que iniciaram o 

experimento. 

2.5.4 Análise Estatística 
Os dados foram analisados quanto à normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) 

e homogeneidade das variâncias (Bartllet). Após os testes de normalidade e 

homogeneidade os dados foram submetidos à ANOVA e quando detectada diferença 

significativa, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 
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significância. Devido à inclusão de níveis de putrescina nos tratamentos, as varáveis 

foram também submetidas a análise de regressão linear ou polinomial.  

3 Resultados  

3.1 Parâmetros de Incubação 

A mortalidade dos embriões, após a inoculação das soluções foi de 11,56% em 

relação ao total de ovos férteis, sendo que à medida que se aumentou a inclusão de 

putrescina in ovo, pode se observar maior taxa de mortalidade nesses tratamentos, 

como mostra a tabela 3. Por consequência a eclodibilidade(%) também acompanhou 

esses resultados, sendo a porcentagem reduzida linearmente (P<0.01) a medida que 

se aumentou a inclusão de putrescina in ovo (Tabela 4). Os tratamentos sem 

inoculação, inoculação de 0,05; 0,1; 0,15 e 0,2% de putrescina atingiram taxa de 

eclodibilidade de 97,05; 87,25; 82,66; 80,21 e 75,26% respectivamente. Após o 

embriodiagnóstico dos ovos não eclodidos, observou-se que 80% desses ovos,

morreram na fase considerada tardia (15 a 21 dias de incubação), 5,33% tiveram 

desenvolvimento pausado na fase média (8 a 14 dias) e 6,66% na fase precoce (1 a 7 

dias), segundo a classificação de morte embrionária do manual da linhagem. Outra 

pequena parcela da morte dos embriões foi resultante de erro de inoculação (quando a 

inoculação era feita diretamente no embrião, provocando sua morte), totalizando 

6,66% e ovos inférteis que acabaram não sendo retirados nas ovoscopias,

contribuindo com 1,33%. 

Tabela 3. Frequência de mortalidade embrionária após a inoculação de soluções in 
ovo. 

TRATAMENTO Total de ovos férteis % Mortalidade após inoculação

Putrescina 0,05% 129 5,43

Putrescina 0,1% 128 11,72

Putrescina 0,15% 132 12,12

Putrescina 0,2% 130 16,92

TOTAL 519 11,56*

Não inclui os ovos do tratamento sem inoculação. 

*Total em relação ao total de ovos férteis.
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Tabela 4. Taxa de eclodibilidade (%) aos 21 dias, de embriões alimentados com níveis 
crescentes de putrescina aos 17 dias de incubação. 

TRATAMENTO ECLODIBILIDADE (%)

Sem inoculação 97,05a

Putrescina 0,05% 87,25b

Putrescina 0,1% 82,66bc

Putrescina 0,15% 80,21bc

Putrescina 0,2% 75,26c

P value P<0.01

Resposta linear P<0.01

Equação linear Y= 1,00652 – 0,0427027x

R² linear 50,87%

Resposta quadrática P<0.01

Equação quadrática 1,02209-0,0548159x + 0,00175074x²

R² quadrática 51,10%

Médias com letras distintas na mesma coluna indicam diferenças significativas (P<0.05) pelo teste Tukey.
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3.2 após a inoculação
Para as variáveis analisadas 24 horas após a inoculação das soluções in ovo,

foram encontradas diferenças significativas para as médias de porcentagem de gema 

(P=001) e porcentagem de peito (P<0.01) em relação ao peso dos animais, como 

pode ser observado na tabela 5. Ambas as variáveis tiveram respostas quadráticas ao

aumento dos níveis de putrescina nos tratamentos. A porcentagem de gema em 

relação ao peso do animal foi de 35,06% para o tratamento controle e os tratamentos 

com putrescina na composição foram inferiores numericamente, sendo os tratamentos 

putrescina 0,1 e 0,2% os que mais antecipadamente aproveitaram a gema em relação 

aos outros tratamentos, com médias de 31,03 e 31,14%.  

Para porcentagem de peito, as médias foram maiores (P<0.01) em tratamentos 

com maior concentração de putrescina. À medida que a inclusão aumentou, refletiu 

em maiores pesos de peito, de 2,26% correspondente ao tratamento sem inoculação, 

até 3,68% do peso do animal, do tratamento putrescina 0,2% de inclusão.   

Não foram encontradas diferenças significativas para peso dos animais (g), e

nem com relação à porcentagem de fígado e íleo+jejuno em relação ao peso dos 

animais, 24 horas após a inoculação (P>0.05). Porém, as diferenças entre peso 

percentual do intestino em relação ao peso do animal, foram bem acentuadas entre os 

tratamentos, com diferença entre 0,71% do peso do animal, correspondente ao 

tratamento controle até o maior percentual correspondente ao tratamento Putrescina 

0,15%, com 1,14% do peso do animal (Tabela 5).
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Tabela 5. Média de peso e porcentagem de gema, fígado, peito e parte do intestino 
(Ileo+Jejuno) em relação ao peso do embrião, 24 horas após a inoculação de soluções 
in ovo. 

TRATAMENTO 

Peso 
médio 
animais 
(g) 

Gema (%) Fígado 
(%) Peito (%) Íleo + 

Jejuno (%) 

Sem inoculação 43,54 35,06ª 1,27 2,26b 0,71

Putrescina 0,05% 43,32 34,20ª 1,31 2,63b 0,97

Putrescina 0,1% 42,33 31,03b 1,27 3,17a 1,12

Putrescina 0,15% 44,53 34,00a 1,32 3,19a 1,14

Putrescina 0,2% 42,16 31,14b 1,31 3,68a 1,00

P value 0,6211NS 0,01 0,926NS P<0.01 0,106NS

CV 4,79% 8,21% 10,45% 18,51% 33,29%

P quadrática - 0,04 - P<0.01 -

R² - 20,58% - 44,71% -

Equação - Y=34,82-
248,28x+4718,0x²

Y=2,61+72,91x-
144,83x² -

NS – Valores não significativos ao intervalo de confiança de 95%. 

Médias com letras distintas na mesma coluna indicam diferenças significativas (P<0.05) pelo teste Tukey. 

3.3 Nascimento 
Não foi encontrada diferença significativa (P>0.05) nesta relação entre os 

tratamentos, de mesma forma que não houve diferença significativa (P>0.05) para 

peso (g) dos animais ao nascimento, porém a variação dentro dos tratamentos foi 

menor nos tratamentos com inoculação de putrescina como pode ser observado na 

tabela 6.  

Tabela 6. Relação peso ovo/pintinho (%), média de peso ao nascer entre os 
tratamentos e coeficiente de variação (CV%) dentro dos tratamentos para peso ao 
nascer. 

TRATAMENTO
Relação Peso 
ovo/Pintinho (%)

Média de peso ao 
Nascimento(g)*

CV % Peso ao 
nascimento

Sem inoculação 73,71 46,56 5,36

Putrescina 0,05% 72,68 46,67 2,44

Putrescina 0,1% 74,01 45,80 1,85

Putrescina 0,15% 73,13 45,93 0,48

Putrescina 0,2% 73,58 46,20 1,30

P value 0.984NS 0,9044NS

CV 5,43% 2,77%
NS – Valores não significativos (P>0.05); *Média de peso de todos os animais por tratamento ao nascimento. 
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As variáveis de peso de nascimento, %gema, %fígado, %peito e %porção 

intestinal, estão apresentadas na tabela 7. Para as variáveis oriundas da coleta no

momento do nascimento, foi encontrada uma variação numérica para peso corporal (g) 

(P=0.09) e para peso porcentual de peito em relação ao peso corporal (P=0.06) 

(Tabela 7). Essas variáveis apresentaram resposta quadrática significativa (P=0.01 

para peso ao nascimento e P=0.02 para % de peito) em análise de regressão 

polinomial. Para a porcentagem de jejuno+íleo em relação ao peso dos animais, houve 

diferença significativa entre os tratamentos (P<0.05), sendo o tratamento putrescina 

0,15% com maior porcentagem de intestino em relação ao peso do animal, com 

1,77%, enquanto que o tratamento controle apresentou a menor porcentagem desta 

porção intestinal, com 1,23% do peso do animal.

Para porcentagem de gema e fígado não houve diferença significativa (P>0.05) 

entre as médias dos tratamentos.

Tabela 7.  Média de peso e porcentagem de gema, fígado, peito e parte do intestino 
(Ileo+Jejuno) em relação ao peso do pintinho ao nascimento. 

Tratamento
Peso ao Nasc 
(g)*

% Gema % Fígado %Peito %Jej+Ileo

Sem inoculação 44,13 15,86 2,25 2,90 1,23b

Putrescina 0,05% 46,02 14.95 2,36 3,41 1,44ab

Putrescina 0,1% 44,18 16,56 2,22 3,41 1,36ab

Putrescina 0,15% 44,53 14,43 2,29 4,13 1,77a

Putrescina 0,2% 44,96 15,95 2,54 3,86 1,48ab

P value 0,09NS 0,109NS 0,306 NS 0,06 NS 0,03

CV (%) 2,62% 8,73% 11,51% 18,82% 18,10%

P quadrática 0,01 - - 0,02 -

R² 22% - - 20,40% -

Equação
Y=44,02+36,1

9x+85,56x²
- - Y=2,87+86,

19-15,1051
-

*Média de peso dos 6 animais por tratamento eutanasiados para coleta de dados.

Médias com letras distintas na mesma coluna indicam diferenças significativas (P<0.05) pelo teste Tukey.

O tratamento putrescina 0,15% resultou em maior peso de peito (+ 1,23g) e 

maior peso da porção intestinal (+ 0,54g) em relação ao tratamento controle.  Os 

demais tratamentos não tiveram diferença significativa para este teste, porém 

numericamente, as médias dos tratamentos com inclusões de putrescina foram 

superiores ao tratamento controle, para porcentagem de peito e porção intestinal, 

como pode se observar na tabela 8. 
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Tabela 8. Teste de Dunnett para diferença (g) de peito e jejuno+íleo dos tratamentos 
em relação à média do tratamento controle (sem inoculação) ao nascimento. 

TRATAMENTO % Peito DIFERENÇA (g) % Jej+Ileo
DIFERENÇA 
(g)

Sem inoculação 2,90 1,23

Putrescina 0,05% 3,41 0,51 1,44 0,21

Putrescina 0,1% 3,41 0,51 1,36 0,13

Putrescina 0,15% 4,13 1,23* 1,77 0,54*

Putrescina 0,2% 3,86 0,96 1,49 0,25
*Valores significativos ao intervalo de confiança de 95%.

3.4 após o nascimento 
Para as variáveis mensuradas 24 horas após o nascimento, encontrou-se 

diferença significativa (P<0.05) para o peso médio (g) dos animais, sendo o tratamento 

putrescina 0,05% resultante no maior peso corporal, com média de 47,54g por animal 

e o tratamento putrescina 0,15% com menor média, 42,73g por animal. 

 As variáveis porcentagens de gema e de peito apresentaram diferenças entre 

os tratamentos com P=0.07 e 0.09 respectivamente. E as variáveis porcentagem de 

fígado e porção intestinal, apresentaram resposta linear significativa (P<0.05), os 

pesos de ambas as variáveis aumentaram ao passo que se aumentou a inclusão de 

putrescina nos tratamentos (tabela 9).

Tabela 9. Média de peso e porcentagem de gema, fígado, peito e parte do intestino 

(Ileo+Jejuno) em relação ao peso do pintinho 24 horas após o nascimento. 

TRATAMENTO
Peso 
médio 
animais (g)

Gema (%) Fígado (%) Peito (%) Íleo + Jejuno 
(%)

Sem inoculação 45,43ab 11,24 2,69 2,71 3,25

Putrescina 0,05% 47,54a 10,59 2,94 3,78 3,27

Putrescina 0,1% 46,21ab 15,82 2,71 3,51 2,70

Putrescina 0,15% 42,73b 9,07 2,83 3,01 2,73

Putrescina 0,2% 44,77ab 11,08 3,16 3,57 2,52

P value 0,03 0,07 0.632 0,09 0,87

P linear - - 0,04 - 0,04

Equação linear - - Y=2,60+0,07x - Y=3,29-3,96x

R² - - 15,72% - 16,42%
Médias com letras distintas na mesma coluna indicam diferenças significativas (P<0.05) pelo teste Tukey.
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3.5 Análises de vilos criptas e células caliciformes 

De acordo com as análises de altura de vilo (μm), profundidade de cripta (μm),

relação vilo:cripta e células caliciformes da porção ileal de dois dias após o 

nascimento, foi observada diferença significativa (P<0.01) entre as médias dos 

tratamentos para todas as variáveis, como apresentado na tabela 10. A altura de vilo

(μm) apresentou resposta linear (P<0.01) à inclusão de putrescina nos tratamentos,

sendo os tratamentos com maiores concentrações (0,15 e 0,2% de putrescina) os que 

resultaram em maiores vilosidades (278,82 e 276,54mm). 

Para profundidade de cripta (μm), também foi encontrada resposta linear de 

acordo com análise de regressão. Os tratamentos sem inoculação, putrescina 0,05 e 

putrescina 0,15%, apresentaram criptas mais profundas (56,76; 56,44 e 54,91 

respectivamente) em relação ao tratamento que recebeu maior dose de putrescina. 

Enquanto os tratamentos concentração de putrescina 0,1 e 0,2%, tiveram tamanhos 

significativamente menores quando comparados aos outros (48,34 e 51,15mm) 

segundo teste de Tukey. 

Para o número de células caliciformes presente nos vilos foi encontrado 

diferença significativa (P<0.01) entre as médias dos tratamentos. Sendo que essas 

médias se comportaram de maneira linear (P<0.01) de acordo com o aumento de 

putrescina nos tratamentos. À medida que se aumentou a concentração de putrescina, 

os tratamentos responderam em maior número de células caliciformes ao longo dos 

vilos. O tratamento putrescina 0,2% apresentou maior número de células caliciformes, 

com média de 47,7 células por vilo, e essa quantidade de células foi reduzindo

conforme a menor inclusão de putrescina nos tratamentos, até chegar ao tratamento 

sem inoculação, que apresentou em média 24 células por vilo. 
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Tabela 10. Análise de variância entre as médias de altura de vilo, profundidade de 
cripta, relação vilo:cripta e número de células caliciformes do iléo dos pintinhos, dois 
dias após nascimento. 

TRATAMENTO Altura de vilo (μm) Profundidade de 
cripta (μm) 

N de céls 
caliciformes 

Sem inoculação 254,78b 56,76ª 24,17d 

Putrescina 0,05% 250,44b 56,44ª 35,26c 

Putrescina 0,1% 242,67b 48,34b 38,46c 

Putrescina 0,15% 278,82ª 54,91ª 43,82b 

Putrescina 0,2% 276,54ª 51,15b 47,70ª 

P value <0.01 <0.01 <0.01 

P linear <0.01 <0.01 <0.01 

Equação linear 250,44+137,93x 56,69-23,76x 25,89+117,81x 

R² 7,50% 5,14% 54,20% 

P quadrático 0.04 0.66 NS <0.01 

Equação quadrática NS NS 24,66+195,43x-
420.27x² 

R² NS NS 56,04% 
Médias com letras distintas na mesma coluna indicam diferenças significativas (P<0.05) pelo teste Tukey. 

 

Desempenho na fase pré-inicial 

Foi avaliado o desempenho dos animais de um aos sete dias (Tabela 11), com 

todos os animais consumindo a mesma dieta. Não houve diferença significativa para 

consumo médio de ração e nem para ganho de peso médio entre os tratamentos. 

Porém, para a conversão alimentar pode se observar diferença significativa (P=0.01), 

onde os animais dos tratamentos sem inoculação e com inoculação de 0,1% 

putrescina apresentaram as melhores conversões (1,57 e 1,58 respectivamente), e o 

tratamento putrescina 0,2% a conversão mais alta, de 2,086.  
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Tabela 11. Ganho de peso médio em gramas (GPM), consumo médio de ração em 
gramas e conversão alimentar (CA) das aves aos 7 dias após eclosão. 

TRATAMENTO CMR GPM CA 

Sem Inoculação 88,92 62,40 1,568ª 

Putrescina 0,05% 109,40 55,43 1,993b 

Putrescina 0,1% 109,32 60,47 1,577a 

Putrescina 0,15% 96,59 64,35 1,828ab 

Putrescina 0,2% 106,58 56,12 2,086b 

P value 0,244NS 0,701NS 0,01 

P quadático - - <0,05 

R² quadrático - - 16% 

Equação   1,55239 + 0,0722099X 
Médias com letras distintas na mesma coluna indicam diferenças significativas (P<0.05) pelo teste Tukey. 

 

4 Discussões  
 

Parâmetros de Incubação 

O percentual de mortalidade, que refletiu na redução da porcentagem de 

eclodibilidade, ocasionados pelas concentrações de putrescina, podem estar 

relacionados com a alteração do pH do liquido amniótico e/ou um grau de intoxicação 

causado pelas doses de putrescina no organismo dos animais. 

  Sabe-se que o pH do ovo antes do desenvolvimento embrionário é de 

aproximadamente 7,9 na clara e 6,2 na gema (SEIBEL, 2005). Porém, ao longo do 

desenvolvimento embrionário, as trocas gasosas se intensificam. O fluxo metabólico 

dos gases é limitado pela difusão através dos poros na casca do ovo devido à 

diferença de concentração dos gases entre o ambiente interno e externo. A menor 

concentração de O2 no interior condiciona a obtenção de novas moléculas de O2 

vindas do exterior do ovo, onde a concentração molecular é superior.  E a maior 

concentração de CO2 no interior do ovo faz as moléculas migrarem para o lado de 

fora, dependendo do gradiente de concentração molecular existente (BOLELI, 2003). 

Essa maior produção de CO2 ao longo do desenvolvimento embrionário, ocasiona 

mudanças de pH pela presença do ácido carbônico, ou seja, o pH do ovo tende a ficar 

pouco mais ácido do que os valores de referencia iniciais, processo normal durante o 

desenvolvimento embrionário.  

A inoculação de níveis crescentes de putrescina podem ter contribuído para o 

aumento do pH do liquido amniótico, ocasionando a morte dos embriões com maiores 

dificuldades em manter equilíbrio iônico, uma vez que as soluções com putrescina 
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utilizadas, apresentaram um valor de pH de 8,2 (putrescina 0,05%); 9,7(putrescina 

0.1%); 10,3 (putrescina 0.15%) e 10,4 (putrescina 0,2%). A osmolaridade das soluções 

também foram mensuradas, sendo a maior correspondente a 314 mOsm, o que 

descartaria a possibilidade de alteração na pressão osmótica interna do ovo, onde 

segundo Uni e Ferket (2005), as soluções superiores a 800 mOsm causariam danos 

ao embrião. Outra possível causa considerada foi a toxicidade das doses putrescina, 

devido a maior mortalidade ser referente ao tratamento com maior concentração deste 

composto. A escolha das concentrações foram baseadas em estudos anteriores com 

suplementação de putrescina na dieta frangos e perus (SMITH, 2000), porém como 

componentes de alimentação in ovo, não se tinham referências de doses a serem 

utilizadas. Portanto, podem ter sido inoculadas doses superiores as que o 

metabolismo dos animais em desenvolvimento pudesse metabolizar. Estudos sobre 

toxicidade da putrescina tem maior enfoque na alimentação humana, relacionando 

alimentos de origem animal com determinado grau de putrefação. Pouco se sabe 

sobre os sintomas da intoxicação por putrescina em animais, mas sabe-se sobre o 

poder toxico das aminas biogênicas. Dosagens altas de putrescina podem reagir com 

o nitrito e formar as nitrosaminas carcinogênicas, que dependendo da quantidade e 

período de exposição podem resultar desde intoxicações alimentares até servirem 

como precursores mutagênicos. Estudos com ratos adultos mostraram que, após a 

ingestão, aminas biogênicas rapidamente aparecem no intestino, no sangue e em 

diversos outros órgãos. A ingestão desses compostos tóxicos pode provocar sintomas 

digestivos, circulatórios e respiratórios. Dependendo da gravidade dos sintomas, os 

efeitos das aminas biogênicas podem ser descritos como reações de intolerância, 

intoxicação ou mesmo envenenamento. Neste caso as doses de putrescina inoculadas 

podem ter causado intolerância e até intoxicação, como nas maiores doses onde a 

mortalidade foi linearmente aumentada.  

 

 

Aproveitamento de gema 

Os tratamentos com maiores inclusões de putrescina, resultaram em melhor 

aproveitamento da gema, 24 horas após a inoculação. Esse resultado pode ser 

explicado baseado nos estudos anteriores realizados por Noy e Sklan (1996), onde 

esses autores demonstraram que pintinhos alimentados imediatamente após a 

eclosão utilizam as reservas do saco vitelino muito mais rapidamente do que aves que 

não receberam alimento. Esse fato parece estimular o desenvolvimento do aparato 

digestivo-absortivo dos pintinhos acelerando o uso da gema, a fim de contribuir para 
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antecipação dessa preparação das aves para o ambiente externo (VIEIRA, 2004).  

Ainda, os tratamentos que receberam as maiores doses de putrescina, apresentaram 

maiores pesos percentuais de tecido intestinal e maiores comprimentos de vilosidades 

intestinais, como consequência, resultando em maior área de absorção dos nutrientes 

provenientes da gema, influenciando que essa fosse consumida mais rapidamente 

quando comparada ao aproveitamento pelo tratamento controle.  

 

Tamanho de peito 

O aumento linear das porcentagens de peito em relação ao peso dos animais 

após a inoculação e ao nascimento, nos tratamentos com maiores níveis de 

putrescina, podem ter relação com o fato desta amina biogênica, ter função essencial 

na formação de succinato via ácido gama-aminobutírico no intestino delgado, podendo 

servir como fonte de energia metabolizável prontamente disponível, suprindo as 

necessidades do tecido intestinal para desenvolvimento (BARDÓCZ, 1998). Desta 

forma, o animal evitaria a depleção de proteínas, principalmente do tecido muscular do 

peito, para serem usadas como fonte de energia para o desenvolvimento intestinal, 

que está em fase de grandes adaptações fisiológicas. Ainda, esse resultado de 

aumento de peito, pode estar relacionado com o fato da putrescina estar associada a 

proliferação celular e síntese proteica.  Estudos realizados por Tabor et al. (1976), 

mostraram que as concentrações de aminas e suas enzimas biossintéticas aumentam 

quando a taxa de crescimento aumenta. Estes aumentos normalmente precedem ou 

são simultâneos com aumentos nos níveis de RNA, DNA e síntese proteica. As 

poliaminas estão intimamente relacionadas com a síntese de ácidos nucleicos e 

proteínas. Alguns estudos mostram que as poliaminas catalisam ou controlam 

especificamente a biossíntese de ácidos nucleicos e são diretamente responsáveis 

pelo aumento da síntese macromolecular que ocorre durante o crescimento e 

neoplasia. Desta forma, os tratamentos que tiveram inoculação de putrescina, podem 

ter estimulado a proliferação celular e síntese proteica na formação dos tecidos e 

músculos do peito desses animais.  

 

Porcentagem intestinal (jejuno+íleo) em relação ao peso do animal e 

parâmetros histomorfométricos do intestino 

Vinte quatro horas após a inoculação, verificou-se diferença na porcentagem 

do tecido intestinal (jejuno+íleo) em relação ao peso dos animais dos tratamentos que 
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receberam soluções com níveis de putrescina in ovo. Esta diferença não foi 

considerada significativa (P>0.05), porém, nota-se que foi uma diferença acentuada, 

de 0,7% do peso do animal, correspondente ao tratamento controle para 1,14% 

correspondente ao tratamento 0,15% de putrescina, que apresentou a maior 

porcentagem em relação aos demais tratamentos. Atribuíse a ausência de diferença 

estatística ao alto coeficiente de variação entre os dados nessa (CV = 33,29%).  

O mesmo ocorreu para as analises realizadas ao nascimento, porém, as 

diferenças entre as médias entre os tratamentos, foram significativas (P<0.05). O 

tratamento Putrescina 0,15% apresentou a maior média em % de peso dos segmentos 

intestinais, em relação ao tratamento controle, assim como os dados encontrados nas 

análises de 24h após inoculação. Os tratamentos com concentrações de putrescina 

nas soluções tiveram médias numéricas superiores ao tratamento controle (sem 

inoculação). Esses resultados demonstram que a putrescina agiu no estimulo ao 

desenvolvimento intestinal das aves. Quando aliamos os resultados de peso 

percentual do tecido, com a leitura das vilosidades, profundidade de criptas e número 

de células caliciformes encontradas no íleo dois dias após o nascimento, podemos 

melhor entender o que ocorreu no intestino dos animais em resposta à putrescina.  

A altura de vilo (μm) aumentou linearmente à medida que a concentração de 

putrescina aumentava nos tratamentos, o mesmo ocorreu para o número de células 

caliciformes ao longo das vilosidades. Estudos realizados por Smith et al. (2000), 

estudando o efeito da suplementação de 0,2; 0,4 e 0,6% de putrescina na dieta inicial 

de perus mostram resultados similares quanto ao desenvolvimento intestinal.  Os 

autores verificaram que as aves alimentadas com ração suplementada com 0,2% de 

putrescina, apresentaram maior taxa de crescimento e peso percentual de duodeno, 

jejuno e íleo em relação ao peso corporal na fase pré-inicial e inicial. Esse efeito trófico 

da putrescina no aumento das vilosidades pode ser explicado por meio de sua 

biossíntese e função no organismo. Essa poliamina é necessária para o processo de 

divisão celular, crescimento e diferenciação da mucosa intestinal, uma vez que 

estimulam reações fisiológicas que envolvem turnover celular, atividades anabólicas, 

como a síntese de ácidos nucléicos, de proteínas e modulam a expressão de genes 

importantes para proliferação das células (HEBY, 1986; WANG, et al., 1991). Ainda, 

em estudos com ratos, Bardócz et al. (1998) encontraram evidências que a putrescina 

tem função essencial na formação de succinato via GABA no intestino delgado e pode 

servir como fonte de energia metabolizável prontamente disponível, suprindo as 

necessidades metabólicas do tecido intestinal. Em contrapartida, os resultados para 

número de células caliciformes ao longo das vilosidades, aumentaram 
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acentuadamente do tratamento controle para os tratamentos em que os animais 

tiveram contato ainda in ovo com a putrescina.  

As células caliciformes presentes nas vilosidades têm a função de produzir e 

secretar mucina para atuar como barreira física de proteção para a mucosa intestinal 

durante o processo de digestão. Este muco secretado ainda tem papel sobre a 

proteção contra infecções, ao funcionar como uma barreira protetora impedindo o 

contato de microrganismos com as células epiteliais. Portanto, as células caliciformes 

aumentam a produção de muco em caso de alterações na dieta, pois estas situações 

podem ocasionar redução na camada de muco e propiciar ação de bactérias e 

protozoários patogênicos que causam destruição da mucosa (FURLAN et al., 2004). 

Desta forma, os aumentos lineares apresentado nos tratamentos com putrescina 

indicam que a produção de células caliciforme foi aumentada a fim de proteger o 

epitélio intestinal contra as ações de concentrações altas de putrescina no tecido.  

Os dados de profundidade de cripta também demonstram que houve 

dificuldade de assimilação às doses de putrescina. A profundidade de cripta diminuiu 

conforme se aumentou a concentração de putrescina nos tratamentos. Segundo 

Pluske et al., (1997), criptas mais profundas indicam maiores atividades de 

proliferação celular, garantindo adequada taxa de renovação do epitélio e, assim, 

compensando as perdas nas extremidades das vilosidades. O aumento na 

profundidade da cripta na mucosa intestinal pode indicar taxa acelerada de renovação 

dos vilos (LOPES et al., 2011). Assim, a putrescina influenciou o desenvolvimento das 

vilosidades, produção de células caliciformes e possivelmente na profundidade de 

criptas (que foram responsáveis pela produção das células e aumento dos vilos), após 

a inoculação e ao nascimento, porém, quando foi realizada a leitura das lâminas, dois 

dias após o nascimento, já se pode observar que as doses causaram intolerância ou 

até mesmo toxicidade aos animais. A reação do organismo foi aumentar a produção 

de muco para proteção do epitélio intestinal por meio das células caliciformes e a 

diminuição das criptas foi em resposta a não produção e renovação de células ao 

longo das vilosidades, para evitar a degradação do epitélio e contaminação do mesmo 

por patógenos. 

 

Desempenho de 1 a 7 dias 

O desempenho dos animais, seguindo os mesmos tratamentos, foi avaliado 

quanto ao consumo médio, ganho de peso médio e conversão alimentar. Foi 

encontrada diferença significativa apenas para a conversão alimentar. A melhor 

conversão alimentar foi do tratamento controle (1,57), seguida do tratamento 
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putrescina 0,1% (1,57); putrescina 0,15% (1,83); putrescina 0,05% (1,99) e por fim, 

com a maior conversão alimentar o tratamento de maior concentração de putrescina 

0,2% com conversão de 2,086. Esses resultados, contradizem o que foi encontrado 

por Smith et al. (2000) que encontrou melhor desempenho para aves que foram 

suplementadas com 0.2 e 0.4% de putrescina na dieta na fase pré e inicial.  

Não foram encontrados na literatura trabalhos que tenham avaliado o 

desempenho de frangos de corte oriundos de inoculação in ovo com níveis de 

putrescina. Porém, os resultados obtidos com relação à leitura das vilosidades 

intestinais dos animais que tiveram contato com a putrescina antes mesmo de sua 

eclosão, nos permitem explicar os valores mais altos para conversão alimentar desses 

animais. E pode estar relacionado ao maior gasto energético para suprir as demandas 

de crescimento e densidade dos vilos, produção de mucina e manutenção desse 

tecido. Segundo UNI et al. (2003), no período de incubação, a taxa de crescimento do 

intestino delgado é maior que os demais órgãos. Três dias antes da eclosão, a 

proporção do peso do intestino delgado do embrião é maior que a proporção do peso 

corporal do mesmo. Além de que nesta fase há um grande gasto com as adaptações 

necessárias pós o consumo do liquido amniótico, que tem a função de preparar o 

embrião para dieta exógena, por meio de estimulo a mudanças morfológicas e 

fisiológicas no intestino. Nas mudanças morfológicas, estão o aumento do 

comprimento do intestino, na altura e densidade dos vilos e no número de enterócitos, 

células caliciformes e células enteroendócrinas. As alterações fisiológicas estão 

relacionadas com o aumento na capacidade de digestão e de absorção do intestino, 

que ocorrem em decorrência do aumento na produção de enzimas digestivas 

pancreáticas e de membrana (MAIORKA et al., 2002). Dessa forma, os animais que 

apresentaram maiores comprimentos de vilos, número de células caliciformes e pesos 

percentuais desse tecido em relação ao peso corporal, tiveram maior demanda 

energética voltada para esta finalidade que os animais do grupo controle.  

O maior número de células caliciformes, também esta relacionado com as 

piores conversões alimentares dos tratamentos com maiores concentrações de 

putrescina. Essas células tiveram maiores demandas de produção a fim de proteger o 

epitélio contra as altas doses de putrescina, produzindo muco em quantidades 

superiores as de normalidade, e como consequência, dificultado a absorção e 

assimilação dos nutrientes da dieta exógena após a eclosão, refletindo em piores 

conversões alimentares dos animais que receberam putrescina in ovo, na fase pré-

incial. Assim, tanto o maior gasto energético para mantença de um tecido maior, 
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quanto à elevada produção de muco, contribuíram para que os animais que receberam 

doses de putrescina in ovo tivessem piores conversões alimentares. 

5 Conclusão 

A putrescina apresentou efeitos de proliferação celular e se comportou 

como agente trófico no desenvolvimento das vilosidades intestinais, porém, 

apresentou certa toxicidade aos animais, devido ao grande aumento de células 

caliciformes ao longo dos vilos. Esta maior produção de muco para proteção do 

epitélio intestinal, resultou em piores conversões alimentares na fase pré-inicial.

Recomenda-se a inoculação in ovo de doses de putrescina inferiores às 

doses máximas utilizadas neste estudo, e a avaliação dos animais em resposta a 

essas doses.  
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7 Considerações Finais 

Por ter sido o primeiro experimento com nutrição in ovo, na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), foram encontradas algumas dificuldades, para a 

execução, coleta e análises das variáveis deste experimento. Na intenção de ajudar as 

próximas pesquisas não só na UFPR, mas em outras instituições, esse tópico ter por 

objetivo relatar esses problemas e dar sugestões para as próximas pesquisas. 

O primeiro problema foi em relação ao número de ovos incubados em relação 

ao número de animais usados para desempenho, após a eclosão. Mesmo que seja 

considerado um nível baixo de eclosão, como 60%, por exemplo, se deve sempre 

contar com outros possíveis problemas, que possam acarretar na perda dos ovos 

durante os processos de manejo. Sempre ter ovos em “estoque” na sala de 

armazenamento, conhecer bem o funcionamento dos equipamentos com os quais irá 

trabalhar e se for possível sempre rodar um experimento piloto para que adaptações 

sejam feitas a fim de que corra tudo certo durante a incubação e nos dias dos manejos 

principais.   

Sempre fabricar as soluções com bastante sobra, e armazená-las em dois 

Beckers separados (dois para cada tratamento), para que no dia da inoculação não 

falte, ou por algum acidente um recipiente quebre e acabe perdendo todo um 

tratamento.  

As coletas e os métodos devem ser bem estudados, e se possíveis seguir um 

protocolo. Como são segmentos muito pequenos, o próprio manuseio na hora de 

coletar pode danificar as vilosidades intestinais, por exemplo, e impedir a leitura das 

lâminas. 

 Com relação aos resultados do experimento, minha sugestão para 

continuidade do estudo, seria o teste dos efeitos de doses menores de putrescina, pois 

ela resultou em maiores pesos de peito, intestino e maiores vilosidades, mas não 

houve melhor desempenho pela alta produção de muco intestinal. Desta forma, 

recomendaria a utilização da menor dose usada neste experimento, como a maior 

dose em um próximo teste. Após a determinação da melhor dose-resposta, aliaria a 

putrescina a um carboidrato simples de pH ligeiramente ácido, que pudesse equilibrar 

o pH da solução, não causando riscos  de desequilíbrio intra-ovo, evitando prejudicar o

embrião. Dessa forma, os efeitos no desenvolvimento intestinal, também poderiam ser 

potencializados, com estimulo da maturação das células digestivas e absortivas, 

melhor preparando o embrião para aproveitamento de uma dieta exógena.  
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