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O desempenho do incubatório bem como a qualidade dos pintos 
de 1 dia estão diretamente relacionadas com a qualidade da 
matéria prima que entra na planta de incubação – o ovo fértil. 
A qualidade dos pintos de um dia começa com a qualidade dos 
ovos incubáveis e seu manejo, os quais estão tão vivos quanto os 
pintos de um dia, apenas não conseguimos ver.

Esses pontos críticos são:

 A participação enzimática nas reações tem relação com 
a modulação da velocidade e da eficiência das reações, 
enquanto a temperatura pode influenciar na velocidade 
das reações; retardando-a através das baixas temperaturas 
ou aumentando-a através das altas temperaturas. 
Portanto, enzimas e temperatura são os fatores que 
também influenciam nessas reações (CALIL, 2007). 

 O embrião se submetido à temperatura ambiente abaixo 
do ponto chamado de zero fisiológico, conceituado como 
a temperatura mínima na qual o embrião se desenvolve, 
23,9°C (DECUYPERE & MICHELS, 1992), terá sua taxa de 
desenvolvimento reduzida. 

 Se mantido em temperaturas inadequadas, o embrião 
apresentará um contínuo desenvolvimento embrionário, ou 
seja, o fator que está diretamente sob nosso controle é a 
temperatura. 

O armazenamento dos ovos se inicia ainda na granja no momento 
da postura dos ovos e o transporte é uma parte importante do 
processo e precisa ser controlado, pois um dos pontos chaves para 
o sucesso no armazenamento de ovos é garantir que a temperatura 
dos ovos siga um “V” perfeito, onde a temperatura mais baixa a que 
os ovos serão submetidos seja na sala de ovos dos incubatórios. 
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Os cuidados com o transporte são fundamentais para evitar 
perdas nos resultados de eclosão e dessa forma garantir 
resultados superiores. 

 Dessa forma, o transporte dos ovos da granja para o 
incubatório deve ser feito, de preferência, nos horários 
mais frescos do dia, utilizando-se um caminhão 
baú climatizado, o qual deve ser mantido limpo e 
desinfetado (ARAÚJO & ALBINO, 2011). 

 É importante salientar que o caminhão deve ter 
capacidade de aquecimento e refrigeração, afim de 
manter a temperatura adequada independente da época 
do ano. 

STAGE 1

Your Temperature Guide To
Storing & Transporting Eggs

From the hen’s body to the incubator, eggs must be kept at very specific temperatures
to maintain optimum hatchability and chick quality.
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A temperatura de armazenamento na granja irá 
depender do tempo que os ovos permanecem na granja: 

 Se os ovos são transportados diariamente para o 
incubatório – 24 – 25°C. 

 Se os ovos ficam na granja 2 ou 3 dias – 21 a 22°C. 

 Transporte – 1 a 2 graus mais baixo do que a 
temperatura da sala de ovos da granja. 

Segundo Mertens 2006, citado por Oliveira 
e Santos 2018, o grau de vibração que os 
ovos são submetidos durante o transporte 
pode afetar a qualidade interna e favorecer a 
ocorrência de trincas e microtrincas. 

Em vista disso, instruir o motorista sobre os cuidados que devem 
ser tomados com a carga e com o veículo é importante para 
manter a integridade e qualidade dos ovos. 
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