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RESUMO : O intenso progresso genético, promovido pelas empresas genético avícolas, 

tornou cada vez mais importante a preocupação nas áreas de nutrição, manejo e saúde dos 

animais. Esse progresso ocorreu devido à grande pressão de seleção que as aves são 

submetidas no sentido de melhorar a produção de ovos para incubação, eficiência alimentar 

e persistência de postura. A boa genética combinada com uma alimentação correta e gestão 

de matrizes de corte são importantes não só para a produção de um grande número de ovos, 

mas para produzir pintinhos viáveis para um bom desenvolvimento ao abate. Neste sentido, 

um alto índice de ovos de gema dupla é prejudicial para a produção de pintos e as razões 

para isso, além da genética, podem ser tanto a nutrição das matrizes quanto o manejo 

realizado na produção. Matrizes de corte com excesso de peso podem apresentar folículos 

hierárquico maiores em relação às matrizes submetidas a alimentação restrita, levando a um 

desequilíbrio hormonal (talvez um excesso de progesterona) que pode levar a uma 

incapacidade de ovular ou dirigir o fólico pelo oviduto, resultando em uma maior incidência 

de casca mole e ovos com dupla gema. Por outro lado, a fotoestimulação inícial altera a 

idade da maturidade sexual e leva as aves a um desequilíbrio na hierarquia folicular ovariana 

resultando também em um aumento da incidência de ovos com dupla gema. 

 

Palavras Chaves: fotoperíodo; progesterona; idade reprodutiva.    

 

 

SUMMARY: The constant genetic progress that has occurred in poultry genetic company 

has turned increasingly important the technology concern in the areas of nutrition, 

management and health with animals. This developed is due to the large selection pressure 

that birds are submitted to improve the production of hatching eggs, feed efficiency and 

persistence of posture. The good genetics combined with proper nutrition and management 

of broiler breeders are important not only to produce large numbers of eggs, but to produce 

viable chicks for a good development to slaughter. In this sense, a high rate of double-yolk 

eggs is detrimental to production of chicks and the reasons for this, apart from genetics, it 

can be both the breeder’s nutrition as the breeder’s management. Broiler breeders with 

overeating may present higher hierarchical follicles in relation breeder subjected to restricted 

feeding leading to a hormonal imbalance (perhaps excess progesterone) that take folic 

inability to ovulate and promote the oviduct to drive all the follicles, resulting in greater 

incidence of soft shell and double-yolk eggs. On the other hand, early photostimulation 

change the age of sexual maturity and it lead the birds  to an imbalance in ovarian follicular 

hierarchy resulting in an increased incidence of double-yolk eggs. 
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INTRODUÇÃO 
Devido ao constante progresso 

genético que vem ocorrendo nas linhagens de 

avícolas destinada à produção de carne, 

torna-se cada vez mais importante a 

preocupação com avanços tecnológicos nas 

áreas de nutrição, manejo e sanidade. Essa 

exigência deve-se a grande pressão de 

seleção a que são submetidas as aves, para 

aumentar a produção de ovos incubáveis, 

melhorar a eficiência alimentar e ter uma 

maior persistência de postura. 

 Uma boa matriz gera frangos com 

boa qualidade, entretanto, características que 

desejamos para os frangos de corte como 

rápido ganho de peso, alta eficiência 

alimentar para ganho de peso e alto 

rendimento de carcaça são prejudiciais para a 

produção de ovos. Segundo Robinson (1993), 

existe uma forte relação negativa entre o peso 

corporal e a produção de ovos. 

A boa genética, aliada a correta 

nutrição e manejo de matrizes pesadas são 

importantes uma vez que a finalidade não é 

somente produzir um grande número de ovos, 

mas também ovos incubáveis que produzam 

pintos viáveis para um bom desenvolvimento 

até o abate. Nesse sentido, um grande índice 

de ovos de dupla gemas é prejudicial para a 

produção de pintos e as razões para isso, 

além da genética, podem ser tanto a nutrição  

quanto o manejo dado às matrizes.  

 

 

OVOS DE DUAS GEMAS 

Comparado com galinhas poedeiras, 

matrizes pesadas colocam cerca da metade do 

número de ovos e têm uma maior produção 

de ovos defeituosos (Yu et al. 1992). Lowry 

(1967) relataram que um aumento acentuado 

dos ovos de dupla gema poderia ser obtido ao 

selecionar aves com essa característica. 

Abplanalp e Lowry (1975) confirmou que a 

produção de ovos de dupla gema apresentam 

alta hereditariedade, podendo ser  um motivo 

para maior incidência de ovos de dupla gema 

em matrizes pesadas quando comparado com 

galinhas de postura. 

Um momento crítico na vida de 

matrizes de corte é o período da 

fotoestimulação para maior pico de produção. 

Durante essa fase, o número de folículos 

grandes pode ser influenciado pela idade à 

fotoestimulação, pela alimentação e peso 

corporal (Hocking, 1996; Renema et al, 

1999). Galinhas que são estimuladas 

precocemente ou super alimentadas 

apresentam desenvolvimento folicular 

excessivo, causando anomalias reprodutivas 

que incluem a produção de ovos de dupla 

gema. 

Conrad e Warren (1940) relataram 

três maneiras as quais ocorrem ovos de dupla 

gema. Em primeiro lugar, 65% dos casos, 

resulta do desenvolvimento simultâneo e a 

liberação de dois óvulos. Por outro lado, 25% 

dos casos, resulta de dois óvulos que estavam 

a desenvolver a um dia de intervalo, sendo 

simultaneamente ovulados. Em terceiro 

lugar, os 10% dos casos restantes, resulta do 

sucessivo desenvolvimento com lançamento 

simultâneo de dois óvulos, um dos quais 

deveria ter sido lançado um dia antes porem 

permaneceu na cavidade do corpo por um dia 

após a ovulação e só foi coletado pelo 

oviduto juntamente com o óvulo liberado no 

dia seguinte. 

Em registros individuais de poedeiras 

estabeleceu-se que cerca de 36% de um 

rebanho de matrizes de corte, em algum 

momento do período de postura, produz ovos 

com dupla gemas, sendo que a taxa máxima 

de produção destes em um rebanho encontra-

se entre 2 a 4% de todos os ovos. Yu et al. 

(1992) registraram 2,3% entre 19-29 semanas 

de idade; Gous e Cherry (2004) registraram 

entre 2 a 4% de todos os ovos entre 25 e 60 

semanas e Ciacciariello e Gous (2005) 

relataram uma taxa de cerca de 4% entre 23-

56 semanas. O ritmo de produção de ovos de 

dupla gema é mais elevada no início da 

postura e diminui rapidamente com o passar 

da idade. (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Dois exemplos da ocorrência esperada de ovos de duas gemas (baixa____ e média -----)   

                em matrizes pesadas.  Adaptado de GOUS 2010 

 

 

EFEITO FISIOLÓGICOS 

O eixo hipotalâmico-hipofisário-

gonodal é o responsável pela regulação do 

sistema reprodutivo da galinha. O hipotálamo 

é a principal área do cérebro responsável pelo 

controle da hipófise, gônadas e outros órgãos. 

O hipotálamo se comunica diretamente com a 

hipófise anterior através de um sistema porta 

o qual transporta os hormônios produzidos 

por células secretoras do hipotálamo para a 

hipófise. Os neurônios que sintetizam o 

hormônio liberador de gonadotropinas 

(GnRH) fazem parte de um sistema neural 

primário essencial para o desenvolvimento da 

reprodução. Em aves foram identificados 

dois tipos de GnRH, o GnRH I (King e 

Millar, 1982a, b) e o GnRH II (Miyamoto et 

al., 1984). Aparentemente o GnRH I é a 

forma funcional (Proudman, 1993). A função 

do GnRH II não está definida em aves (Rutz 

et al 2007). O GnRH atua na hipófise 

produzindo as gonadotrofinas: hormônio 

luteinizante (LH), e hormônio folículo 

estimulante (FSH). O LH e o FSH ligam-se 

aos seus receptores na teca e células 

granulosas do folículo ovariano, estimulando 

a produção de andrógenos e estrógenos pelos 

pequenos folículos e o LH também é 

responsável por estimular a produção de 

progesterona (P4) no folículo maturo, além 

de provocar o rompimento do folículo e a 

ovulação.  

 

 

A progesterona (P4) é a principal 

hormônio secretado pelas células da 

granulosa de grandes folículos hierárquicos 

(F1) em aves. A P4 atua ao nível do ovário e 

no hipotálamo para estimular o aumento 

repentino de LH durante a ovulação. A 

produção de P4 pelo folículo F1 ocorre com 

picos de 6 a 8 h antes da ovulação (Johnson e 

Van Rinhoven, 1980) e é o hormônio gatilho 

na liberação de GnRH. Este por sua vez 

estimula o aumento na libertação de LH e 

FSH pela hipófise anterior. O LH estimula 

ainda mais a produção de P4 pelas células da 

granulosa dos folículos de F1 completando o 

ciclo de feedback positivo que produz o pico 

de LH de 4 a 6 horas antes da ovulação 

(Johnson et al, 1985).  

A Administração de uma dose aguda 

de P4 exógena parece induzir a ovulação 

prematura de um folículo maduro em um 

tempo específico durante os ciclos 

ovulatórios normais em matrizes pesadas 

(Nakada et al, 1994). Uma única injeção de 

uma dose aguda de P4 em galinhas poedeiras 

durante o período pré-ovulatório demonstra 

ter um efeito positivo sobre a indução de um 

aumento repentino de LH pré-ovulatório e a 

ovulação (Wilson e Sharp, 1975, 1976,. 

Johnson et al, 1985). 

No entanto, já foi demonstrado que a 

injeção crónica de P4 aumenta as 

concentrações basais de P4 e resulta na 

colocação, retenção e interrupção da 

distribuição de folículos hierárquicos em 

http://www.nutritime.com.br/
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perus (Liu et ai, 2001;. Bacon e Liu, 2004). 

Altas concentrações basais de P4 em galinhas 

pode provocar feedback negativo sobre a 

capacidade do hipotálamo de secretar picos 

de GnRH e subsequentemente picos de LH, 

ou sobre a capacidade da hipófise para 

responder a picos de secreção de GnRH (Liu 

et al, 2001b; Bacon e Liu, 2004; Liu e Bacon, 

2005). 

Zaghari (2009) constatou que alta 

dose plasmáticas de P4 levam os fólicos a 

ovularem e promovem incapacidade do 

oviduto para dirigir todos os folículos 

resultando em maior incidência de casca 

mole e ovos de dupla gema.  

Matrizes pesadas com alimentação 

ad-libidum apresentam os grandes folículos 

amarelos maiores do que matrizes 

alimentadas com restrição, além de 

apresentarem uma maior incidência de ovos 

de 2 gemas (Yu et al, 1992; Chen et al, 2006; 

Sun et al, 2006; Zaghari, 2009). Também, a 

maior taxa de ovulação em galinhas 

alimentadas ad libitum e  com injeção de P4 

comparadas às aves com alimentação restritas 

pode ser devido ao maior número de grandes 

folículos amarelos em seu ovário (Tabela 1). 

 

 

 

 

Tabela 1-  Efeito da injeção de P4 e da alimentação restrita ou ad libitum sobre parâmetros de  

                 carcaça e ovário e ovo.  

Tratamento  Peso Do 

Ovário  

(%) 

Grandes 

Folículos 

/Ovário 

Pequenos 

Folículos 

/Ovário 

Ovos Com 

2 Gemas 

 (%) 

Efeito      

Padrão alimentar ad libitum 1,03 4,75a 5,12 5,10a 

retrita 0,97 2,25b 6,25 1,36b 

Injeção de P4 injetada 1,68 0,00b 0,00b 4,76a 

não injetada 1,68 7,00a 26,75a 1,70b 

Padrão 

Alimentar 

P4     

ad libitum injetada 0,35a 0,00c 0,00b 6,80a 

ad libitum não injetada 1,71a 9,50a 10,25a 3,40b 

retrita injetada 0,55b 0,00c 0,00b 3,40b 

retrita não injetada 1,40a 4,50b 30,00a 0,00b 

Adaptado de Zaghari 2009 

 

 

 

EFEITO DO FOTOPERÍODO 

Os limites do olho das aves são 

semelhantes aos do olho humano, ou seja, 

tem a visão em cores. Por via transorbitária 

ou craniana, as aves respondem mais ao 

estímulo luminoso quando a iluminação é 

produzida por raios do final do espectro, 

como o roxo e alaranjado, produzindo mais 

hormônios reprodutivos (Boni e Paes, 1999). 

A capacidade de ovulação das aves, 

obedece a uma hierarquia folicular  

 

 

 

denominada ciclo ou sequência de ovulação. 

A ovulação está na dependência de um 

mecanismo endógeno extremamente 

relacionado com fatores externos, a 

sincronização é denominada de ritmo 

circadiano ou oscilatório, que permite a 

produção da ovulação periodicamente no 

decorrer do período produtivo da ave 

(Borato, 2011). 

As aves usam ritmos circadianos para 

a percepção da duração do dia a uma fase 

fotossensível máxima, que ocorre entre 11 à 

15 horas depois do primeiro estímulo 

http://www.nutritime.com.br/


 

 

REVISTA ELETRÔNICA NUTRITIME – ISSN 1983-9006   www.nutritime.com.br  
Artigo 303 Volume 12 - Número 03– p. 4041– 4048- Maio/Junho 2015 

OVOS COM DUPLA GEMAS EM MATRIZES PESADAS 

 

P
ág

in
a4

0
4

5
 

luminoso. Nessa fase fotossensível ocorre um 

mecanismo neuro-hormonal que controla as 

funções reprodutivas (Boni e Paes, 1999). 

A luz é percebida pelos 

fotorreceptores hipotalâmicos que convertem 

o sinal eletromagnético em uma mensagem 

hormonal através de seus efeitos nos 

neurônios hipotalâmicos, que secretam o 

hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) 

(Borato, 2011). Dias curtos não estimulam a 

secreção adequada de gonadotrofinas porque 

não iluminam toda a fase fotossensível. Dias 

mais longos, entretanto, fazem a estimulação 

completa, e deste modo a produção de LH é 

iniciada. Este mecanismo neurohormonal 

controla as funções reprodutivas, 

comportamentais e as características sexuais 

secundárias (Borato, 2011). 

O principal efeito da luz é a alteração 

da idade em que as aves alcançam a 

maturidade sexual. Esta diferença não é 

produzida pela intensidade da luz, e sim pela 

duração do período de luz, que altera a idade 

de produção dos primeiros ovos. A 

intensidade da luz está mais relacionada com 

a uniformidade da maturidade sexual e com o 

aumento da sensibilidade orgânica em 

responder aos estímulos luminosos. Se 

diminuirmos a quantidade de luz das aves 

que estão no período final de crescimento, 

aumentará a idade necessária para alcançar a 

maturidade sexual, do contrário, se aumentar 

a duração da luz, diminui-se a idade para 

alcançar a maturidade sexual. Em ambos os 

casos, lotes recriados em galpões abertos 

deve-se empregar sistemas especiais, com 

período de luz constante, para amenizar os 

efeitos sazonais do ano (Boni e Paes, 1999). 

Lotes adiantados, apresentam aves 

que são super estimuladas, sofrendo um 

desequilíbrio na hierarquia folicular ovariana, 

o que causa aumento anormal do número de 

ovos de duas gemas (Boni e Paes, 1999). 

Um experimento realizado por 

Christmas e Harms (1981), na Flórida, 

verificou que a estação do ano influencia na 

incidência de ovos de duas gemas, sendo que 

aves adquiridas em Maio apresentaram 

2,987% de ovos com dupla gema e gastaram 

152,2 dias para chegarem na idade sexual 

com 50% de postura, enquanto aves 

adquiridas em setembro apresentaram 

0,743% de ovos com duas gemas e gastaram 

167,5 dias para alcançar a idade sexual com 

50% de postura. Isso demostra que o 

estimulo a maturidade sexual precoce 

aumenta a incidência de ovos com dupla 

gema. Lewis et al (2010) não verificaram 

efeito do fotoperíodo no número de ovos 

aparentemente com duas gemas. Já Renema 

et al (2008) verificaram que a 

fotoestimulação tardia em matrizes de peru 

diminui o índice de ovos de dupla gema sem 

afetar o número de ovos total. A 

fotoestimulação na 31
a
 semana produziu 8% 

de ovos de dupla gema contra 24% de ovos 

de dupla gema das aves fotoestimuladas na 

29
a
 semana. Segundo os autores, ovário e 

oviduto das aves apresentaram maior peso na 

31ª semana, isso permitiu que a 

fotoestimulação na 31ª semana promovesse 

um maior apoio para o desenvolvimento dos 

folículos no processo de produção de ovos 

viáveis.  

 

 

CONCLUSÃO 

Tanto o manejo quanto a nutrição 

animal podem afetar a produção de ovos com 

dupla gema. As aves com excesso de 

alimentação podem apresentar folículos 

hierárquicos maiores em relação as matrizes 

submetidas a alimentação restrita levando a 

um desequilíbrio hormonal (talvez excesso de 

progesterona) que levam os fólicos a 

ovularem e promovem incapacidade do 

oviduto para dirigir todos os folículos, 

resultando em maior incidência de casca 

mole e ovos de dupla gema. Por outro lado, a 

fotoestimulação altera a idade da maturidade 

sexual das aves e quando esta é precoce leva 

a um desequilíbrio na hierarquia folicular 

ovariana resultando em um aumento da 

incidência de ovos de duas gemas.  
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