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 O experimento foi realizado no Incubatório Comercial Granja São José, 

localizado no município de Amparo, SP, a uma longitude 46 46’25’’ O, latitude 

22 43’17’’ S e altitude 683 m. As coletas foram conduzidas na sala de  incubação 

que conta com onze máquinas do modelo  CASP CMg 125 R/e –  Máquinas 

de grande porte. Foram coletados dados de temperatura, umidade relativa e 

concentracao de UFC de fungos. A incubadora foi divida em seis quadrantes e o 

nascedouro em   quatro quadrantes (Figura 1). Foram utilizados Dataloggers 

Hobo® para coleta  de dados referentes à temperatura de bulbo  seco  (TBS) e 

umidade relativa (UR), colocado a 1m de distância do chão no  centro 

geométrico de cada quadrante.  

A análise de concentração de UFC de fungos foi realizada de acordo com a 

metodologia tradicional de exposição de placas de Petri (Figura 2) contendo 

meio de cultura. Após a exposição de placas de Petri, as amostras foram levadas 

ao laboratório e incubadas, e o número de unidades formadoras de colônias 

(UFC) foram contados.  

Foram analisados os descartes  de ovos no período total e nas idades de um a 

sete dias de incubação de oito a quatorze dias de incubação, de quinze a vinte 

um dias de incubação e bicados. 
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O incubatório é uma unidade produtiva na avicultura responsável pela 

transformação de ovos embrionados em pinto de um dia.  O sucesso da 

incubação envolve condições ótimas de manejo, considerando as pressões 

impostas às aves pelo ambiente, somatório dos fatores biológicos e fatores 

físicos. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência das variáveis 

ambientais em um incubatório, com matrizes de idades diferentes, 

correlacionando-as com a eclodibilidade dos ovos férteis. Foram monitorados 

lotes de ovos férteis de matrizes pesadas em incubatório comercial, localizado 

no interior de São Paulo. Foram coletados dados de temperatura, umidade 

relativa e concentração de UFC de fungos, no interior da incubadora e 

nascedouro, para estabelecimento de correlação com dados de eclodibilidade. 

Figura 1. Esquema da distribuição dos 

quadrantes da incubadora e do 

nascedouro onde foram coletados os 

dados. 

 

  

 

A Tabela 1 apresenta o resumo dos PCC identificados no incubatório. Os PCC 

encontrados na incubadora apresentaram temperatura aquém do limite inferior 

especificado de tolerância, com redução significativa no quadrante 2 e este 

com classificação de risco considerável, indicando que através de ações 

corretivas pode-se atingir maior eficácia no processo. Já no nascedouro a 

umidade relativa apresentou-se abaixo do limite de tolerância com risco 

considerável podendo resultar em menor eficiência redução de peso e 

subsequente mortalidade da ave.   Os pontos críticos de controle encontrados 

no incubatório foram temperatura e umidade relativa, que devem ser 

adequadamente controlados para a obtenção de melhores índices de 

produtividade. 

Houve influência do ambiente térmico no descarte total de ovos. A temperatura 

do ambiente teve maior interferência no descarte total de ovos na análise 

realizada aos 14 dias incubação e, a umidade relativa do ar nos ovos 

descartados aos 21 dias de incubação. 

A idade da matriz teve interferência no total de ovos descartados, sendo que os 

ovos provenientes da matriz mais velha apresentaram  número de descarte de 

ovos maior que a matriz mais nova, indicando que quanto mais velha a matriz 

maior o número de descarte.  

 

Foram identificados pontos críticos na incubadora e nascedouro sendo esses 

temperatura e umidade. pontos críticos de controle encontrados no incubatório 

foram: temperatura e umidade relativa. Valores altos de UFC de fungos foram 

encontrados e podem ser classificados como muito ruim ou péssimo para a 

produção. Os resultados indicam que houve influência do ambiente térmico no 

descarte total de ovos. A temperatura do ambiente teve maior interferência no 

descarte total de ovos na análise realizada aos14 dias incubação e, a umidade 

relativa do ar nos ovos descartados aos 21 dias de incubação. 
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Tabela 1. PCC identificados no incubatório. 
 ______________________________________________________________ 

      Incubadora        Nascedouro 

   Valor  

coletado 

 Valor  

Ideal 

Valor 

coletado 

Valor  

Ideal 

PCC 

T
o
C 35,6 37-38 35,45 35,7-37 Sim 

UR% 52,13 50-60 62,27  Sim 

 

Os índices de contaminação de fungos de incubatórios foram comparados com 

padrões de Sadler (TESSARI et al., 2002). Os locais mais críticos foram aqueles 

localizados nas proximidades das portas.Também, neste local, a incidência de 

gêneros de fungos, apontados como preocupantes para a atividade foi maior, o 

que sugere que, o ar que entra nesta sala, deve receber melhor tratamento, bem 

como os aspectos relacionados à limpeza da sala devem ser reforçados. Foram 

identificados fungos do gênero Aspergillus considerados toxicogênicos. 

Figura 2. Placas de Petri.  


