
Já há ovos na chocadeira... 

 
Na sexta-feira, 11 de janeiro a Engª. Lúcia esteve na nossa escola para nos ensinar a colocar 
os ovos das nossas galinhas pedreses na chocadeira.   
 

  
 
Verificamos com um "mira ovos" se todos estavam  fecundados (um ovo fecundado é um ovo 
que foi posto através do acasalamento de uma galinha e de um galo) porque só estes é que 
podem dar pintainhos. 

   
Fomos colocando os ovos um a um  limpando os que estavam sujos com algodão embebido 
em álcool... 
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A Engª. Lúcia disse que a temperatura recomendada para a incubação era de 37,5º, porque 
os ovos devem estar quentinhos, e que devemos de ter a chocadeira com uma humidade 
entre 40º a 50º. Para isso basta selecionar a nossa chocadeira, uma vez que ela é digital.  

 
Esperamos uns minutinhos...e já estão os ovos a iniciar a incubação....  
 

    
 A chocadeira parece que vai virar...mas a Engª. Lúcia disse que é normal e que isto vai 
acontecer de 30 minutos a 1 hora  porque o embrião vai formar-se na extremidade da gema 
do ovo e se estiver sem movimentação irá ser pressionado para baixo e pode dar origem a 
um pinto com malformações. 

 
No final houve tempo para muitas perguntas...   

 
 Quanto tempo demora a nascer os pintos? Demoram a nascer de 18 a 21 dias. 
 
Porque é que se limpam os ovos sujos? Limpam-se por causa  de não haver contaminação de 
bactérias. 
 
Para os 21 dias contam-se sábados e domingos? Sim contam-se todos os dias. 
 
Quando nascem? Se tudo correr bem  vão nascer no dia 1 de fevereiro, mas podem começar 
a nascer a partir do dia 30 de janeiro. 
 
 
Podemos abrir a chocadeira? Sim podemos abrir a chocadeira por curtos períodos de tempo e 
fazer uma inspeção aos ovos. 
A primeira inspeção é feita ao 7º dia após o início da incubação. Se tudo estiver a correr bem 

já vão ver muitas coisas interessantes...temos de esperar...até à  próxima 

sexta-feira... 
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