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Garantia de Qualidade Cobb 

A Cobb compreende nossas responsabilidades de proteger nossos lotes de 
reprodutoras de elite, que abastecem a cadeia de abastecimento de avós e 
reprodutores pois globalmente, e está comprometida em fornecer aves livres de 
doenças a todos os nossos clientes em todo o mundo. Para isso, desenvolvemos 
e mantemos programas de biossegurança abrangentes baseados em princípios 
comprovados das melhores práticas de biossegurança em todo o mundo.

A Cobb detalhou programas de biossegurança e treinamento por escrito, com 
componentes principais que incluem a proibição de qualquer funcionário da 
Cobb possuir ou ter contato com espécies de aves que não sejam Cobb, um 
procedimento de banho para todas as pessoas que entram em uma granja ou 
incubatório da Cobb, calçados e controles de higienização manual na entrada de 
cada galpão e um procedimento de troca de calçados para qualquer pessoa que 
entrar no alojamento de matrizes Cobb. Além desses programas, procedimentos 
são implementados para minimizar os riscos associados aos movimentos de 
pessoas, e há controles e restrições igualmente abrangentes sobre ração e água 
potável fornecidas as aves da Cobb. Todos os equipamentos e suprimentos que 
entram nas granjas da Cobb são controlados e higienizados para minimizar o 
risco de entrada de doenças.

A Cobb obteve, globalmente, a certificação de compartimentação para a gripe 
aviária e o status livre de Newcastle virulento em nossas operações de recria 
nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Brasil. Essa conquista garante o 
nosso compromisso com um nível mais alto de biossegurança e produtos livres 
de doenças.

A eficácia de nossos sistemas é constantemente monitorada por meio de 
um programa abrangente que cumpre totalmente (e excede) os requisitos 
regulatórios e de testes regionais para nossos lotes de matrizes em todos os 
países onde a Cobb mantém matrizes. Os laboratórios que realizam esses 
testes são reconhecidos e certificados regionalmente. Todos os lotes Cobb 
são testados pelo menos uma vez a cada 3 semanas para influenza aviária, 
M. gallisepticum, M. synoviae e Salmonella usando metodologias convencionais 
e tecnologias baseadas em antígenos. Além disso, todas as instalações e 
processos estão sujeitos a auditorias de biossegurança frequentes por gerentes 
do Departamento de Produção e auditores independentes do Departamento de 
Garantia da Qualidade.
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Introdução

Procure este símbolo Cobb Cares em todo o guia, que destaca as Dicas de Bem-Estar Animal e aspectos 
importantes do manejo para melhorar os resultados de bem-estar das aves.

O compromisso da Cobb com o melhoramento genético de nossa família de produtos continua a 
aumentar o potencial de desempenho em todas as áreas de produção de frangos e matrizes. No 
entanto, para atingir o potencial genético e a produção consistente dos lotes, é importante que o 
responsável pelos lotes, tenha um bom programa de manejo. O sucesso da matriz de frango de 
corte Cobb em todo o mundo proporcionou um conhecimento considerável da raça em uma ampla 
variedade de ambientes, como climas quentes e frios, ambiente controlado e alojamento aberto. 
Este Guia de Manejo de Matrizes foi elaborado para auxiliá-lo na construção de um programa de 
manejo para maximizar o potencial genético dos produtos Cobb para sua localidade.

O manejo deve atender às necessidades básicas do lote, mas também ajustar o programa para se 
beneficiar totalmente do potencial da matriz. Algumas das diretrizes podem precisar ser adaptadas 
localmente de acordo com sua própria experiência ou infraestrutura, e para permitir que você 
cumpra quaisquer requisitos nacionais de bem-estar animal ou cuidados com os animais. O serviço 
técnico local da Cobb e as equipes de suporte técnico mundial ajudarão sua operação na adaptação 
das recomendações.

O guia de Manejo de Matrizes Cobb destaca os fatores críticos que têm maior probabilidade de 
influenciar o desempenho do lote. Isso faz parte do nosso serviço de informações técnicas, que inclui 
os Guias Cobb de Incubação, Processamento, Vacinação e Manejo de Frangos de Corte, Suplementos 
e uma gama completa de gráficos de desempenho. Nossas recomendações são baseadas no 
conhecimento científico atual e na experiência prática em todo o mundo. Você deve estar ciente da 
legislação local, que pode influenciar a(s) prática(s) de manejo que você decidir adotar. 

Este Guia de Manejo de Matrizes Cobb destina-se a ser uma referência e suplemento às suas 
próprias habilidades de manejo do lote, para que você possa aplicar seu conhecimento e julgamento 
para obter bons resultados consistentes com a família de produtos Cobb.

O guia de manejo de matrizes Cobb está disponível online 
em Recursos > Guias de manejo

Dicas de Bem-Estar Animal
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BIOSSEGURIDADE

Biossegurança na Granja 1
A biossegurança deve abranger todas as operações realizadas pelo responsável do plantel. Procedimentos para prevenir a introdução e propagação de doenças ou 
contaminação devem ser implementados no incubatório, fábrica de rações, operações da granja, manutenção geral e pelo pessoal. Um problema em qualquer área colocará 
em risco todo o programa de biossegurança e o bem-estar geral e a produtividade do lote. Todo o pessoal deve compreender a importância do programa de biossegurança. 

Os fundamentos de biossegurança incluem:

Contato de animais e aves  

 ✓ A equipe da granja não deve ter contato com 
outras aves, e possuir aves de quintal não é 
permitido.

 ✓ Todos os membros da equipe devem assinar um 
acordo para evitar e não possuir aves. 

 ✓ Respeite todos os requisitos “sem tempo de 
contato” para todos os contatos de aves não 
relacionados à empresa. A exposição a lotes ou 
aves sem companhia deve exigir um mínimo de 
72 horas sem contato antes de entrar novamente 
nos lotes, especialmente se ameaças de doenças 
estiverem ativas na área. 

 ✓ Nenhum animal de estimação deve ser permitido 
dentro ou ao redor do galpão. 

 ✓ Animais de granja, exceto aves, devem ser 
cercados separadamente e acessados por uma 
entrada separada. 

Higiene da equipe da granja  

 ✓ Idealmente, a política de “banho de entrada e 
saída” é considerada a melhor prática, incluindo 
um banho quente de cinco minutos com os 
agentes de limpeza e desinfecção necessários que 
devem ser fornecidos. 

 ✓ Use vestiários exclusivos localizados na entrada 
do local para funcionários e visitantes e forneça 
roupas e calçados de proteção. 

 ✓ Somente itens essenciais são permitidos na granja. 
Itens pessoais como joias, telefones e relógios são 
proibidos. Todos os itens que entram na granja 
devem ser desinfetados. 

 ✓ Use botas para imersão e higienize as mãos antes 
do contato com o lote. 

 ✓ As equipes de apanha, vacinação e seleção devem 
receber roupas de proteção. 

 ✓ Não seque roupas agrícolas ao ar livre. O uso 
de secadores a gás ou elétricos deve ser um 
protocolo. 

Visitantes 

 ✓ Todos que entram nas instalações devem se 
registrar e responder a um questionário antes de 
entrar. Mantenha um registro de todos os visitantes 
aprovados e suas visitas anteriores à granja e/ou 
contato com as aves. 

 ✓ Se os veículos de entrega entrarem na granja, eles 
deverão ser lavados e desinfetados na entrada da 
granja. Uma estrutura de lavagem com imersão 
de rodas e instalações de pulverização deve ser 
localizada na entrada da granja. 

 ✓ Todo o equipamento externo deve ser 
cuidadosamente limpo e desinfetado antes de 
chegar à granja e novamente na chegada ao galpão 
de recebimento. 

 ✓ O tráfego de entrada deve ser minimizado. 
 ✓ Qualquer visitante que precise entrar na granja 

deve tomar banho e vestir um uniforme limpo. 
Como os chuveiros podem representar um risco de 
biossegurança, é importante que sejam mantidos 
limpos e higienizados, com zonas designadas de 
“limpo” e “sujo”. 

 ✓ Equipamentos de coleta, como engradados/
módulos e empilhadeiras, devem ser lavados e 
desinfetados antes de entrar na granja. 

O monitoramento diário do lote é uma parte importante dos programas de biossegurança e bem-estar. Os produtores devem avaliar a aparência das aves e o comportamento do lote cada vez que entram no galpão. Um 
registro diário de mortalidade e descarte deve ser mantido, permitindo que os técnicos e gestores dos lotes estejam cientes de qualquer aumento que possa estar relacionado à introdução de uma doença. Os produtores 
também devem saber quando e como notificar um supervisor ou veterinário para que as amostras de saúde possam ser coletadas para verificar o estado de saúde do lote.

Dica de bem-estar animal



M
A

TR
IZES C

O
B

B
 G

U
IA D

E M
AN

EJO

3

BIOSSEGURIDADE

Contato de lote para lote 
 ✓ As granjas de recria de uma única idade são altamente 

recomendadas para reduzir o risco de ciclagem de 
patógenos e / ou agentes vacinais dentro da granja. 

 ✓ Todos os pintinhos devem ser provenientes do mesmo 
incubatório, ter o mesmo status de vacinação e ser 
provenientes de lotes de matrizes com o mesmo estado 
de saúde. 

 ✓ Para complexos de recria de várias idades, a distância 
entre lotes de diferentes idades não deve ser inferior a 
600 m (2.000 pés). 

 ✓ Em granjas com várias idades, os supervisores/gerentes 
devem sempre visitar os galpões com os lotes de origem 
mais jovem primeiro. Se possível, limite as visitas a lotes de 
2 idades diferentes. 

 ✓ Ao visitar várias granjas em um único dia, sempre visite 
primeiro os lotes mais novos. 

 ✓ Ao visitar uma granja com uma doença suspeita / 
conhecida, as visitas a outras granjas devem ser adiadas. 

 ✓ Aplique um requisito mínimo (por exemplo: 72 horas) de 
“nenhum contato com as aves” antes que os visitantes 
possam entrar na granja se eles vierem de áreas não 
desafiadas. 

 ✓ O carregamento das aves deve ser concluído antes da 
chegada de novos pintinhos. 

 ✓ Use balanças de pesagem dedicadas, telas de captura e 
outros equipamentos que são usados com frequência 
para cada unidade de granja de grupo de idade e não 
mova ou compartilhe este equipamento entre diferentes 
idades. 

Barreiras na granja 
 ✓ A distância entre as granjas é uma boa barreira física. 
 ✓ Cada granja deve ter uma cerca perimetral com 

portão trancado para evitar a entrada não autorizada 
de pessoas, veículos e animais. 

 ✓ Mantenha a grama e outra vegetação controlada para 
evitar áreas úmidas e desencorajar o abrigo de pragas. 
Nenhuma vegetação deve ser permitida diretamente 
ao redor dos galpões. 

 ✓ Use sinalização adequada para alertar visitantes 
externos. 

 ✓ Coloque todos os medidores de serviços públicos e 
equipamentos (por exemplo, gás, água e eletricidade) 
fora da granja para evitar que caminhões de serviço 
público e pessoal entrem na granja. 

 ✓ Escolha um local isolado ao desenvolver novas 
instalações de granjas, longe de outras granjas 
avícolas, rios e lagoas para limitar o risco de doenças 
e exposição a aves selvagens. 

Galpão 
 ✓ Use áreas designadas para estações de troca de 

botas antes de entrar nos galpões. 
 ✓ Mantenha todas as portas fechadas e bem 

vedadas para evitar a entrada de roedores. 
 ✓ Desinfete todos os equipamentos e suprimentos 

antes de entrar nos galpões. 
 ✓ Use equipamentos e materiais de proteção contra 

aves selvagens e armadilhas e barreiras para 
roedores.

Ração 
 ✓ Limpe o alimento derramado imediatamente 

para reduzir o risco de vermes (aves selvagens, 
roedores) perto da granja. 

 ✓ Use matérias-primas limpas e tratamento térmico / 
químico para prevenir Salmonella. Siga a legislação 
local sobre o tipo de tratamento permitido. 

 ✓ Gerencie recipientes e sistemas de alimentação 
para manter a alimentação e os sistemas limpos e 
evitar mofo. 

 ✓ A melhor prática de entrega de ração é um silo 
de ração fora da cerca do perímetro da granja. 
Veículos agrícolas dedicados devem transportar a 
ração do silo externo para cada galpão. 

Cama 

 ✓ Idealmente, o fabricante deve tratar a cama com 
aquecimento para fins de secagem e desinfecção. 

 ✓ O material da cama deve ser mantido coberto em 
todos os estágios, do fabricante à granja. 

 ✓ A cama deve ser armazenada em local seguro à 
prova de roedores e aves. Trate a cama com um 
desinfetante aprovado ou ácido orgânico. 

 ✓ Obtenha novo material de fornecedores 
aprovados conhecidos. 

 ✓ Descarte a cama usada de acordo com a legislação 
local. 

Prevenção de doenças  
 ✓ Elimine a mortalidade de maneira correta e 

higiênica diariamente. 
 ✓ A água deve ser obtida de fontes limpas conhecidas 

e não de fontes abertas de água. 
 ✓ Tenha um plano escrito para lidar com surtos de 

doenças. 

Treinamento dos membros da equipe  
 ✓ Estabeleça procedimentos operacionais padrão e 

monitore sua eficácia. 
 ✓ Ofereça sessões de treinamento regulares para 

todos os membros da equipe. 
 ✓ Os programas devem ser práticos e apoiados pelo 

topo da organização. 
Veículos e materiais trazidos para a granja são riscos potenciais de 
biossegurança. Todos os veículos devem ser lavados antes de entrar 
na granja. Inspecione visualmente todos os materiais entregues antes 
de descarregar em busca de sinais de contaminação (ou seja, sacos 
rasgados, excrementos de roedores etc.)
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BIOSSEGURIDADE

1.1 Programa de Controle de Patógenos Galpões 
Muitos países têm programas nacionais de saúde avícola para fornecer certificação livre de doenças para lotes de aves e para ajudar a prevenir e controlar os patógenos 
galpões. Exemplos desses programas nacionais de saúde avícola incluem: Programa Nacional de Melhoramento de Aves do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA-
NPIP); Esquema de Saúde Avícola do Reino Unido; Brasil PNSA (Programa Nacional de Saúde Avícola). Normalmente, os programas nacionais de saúde avícola incluem padrões 
de biossegurança e uma estratégia estrutural para monitorar, prevenir e controlar esses patógenos galpões primários. Especificamente para lotes de matrizes, os patógenos 
normalmente incorporados em um programa nacional de saúde avícola incluem: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, 
Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, doença de Newcastle e gripe aviária. 

 ✓ Pisos de concreto são ideais para limpeza e desinfecção eficazes.  

 ✓ Apenas o pessoal da granja deve ter acesso regular aos lotes. O pessoal da granja 
só deve visitar os lotes pelos quais são responsáveis. Mantenha todos os galpões 
trancados para evitar a entrada não autorizada. Um diário de bordo registrando 
todo o pessoal ou visitantes que chegam deve ser mantido no local. 

 ✓ Qualquer contato com aves fora da granja, incluindo pintinhos em lojas de 
rações, zoológicos, shows de aves, feiras, mercados ou exposições é estritamente 
proibido. No caso de contato acidental de aves, o pessoal deve relatar isso ao 
gerente e não deve entrar na granja. Recomendamos enfaticamente um mínimo 
de 72 horas “sem contato com aves” para qualquer contato acidental com aves 
antes que a equipe retorne às instalações de produção para evitar a introdução 
de doenças.  

 ✓ Todo o pessoal deve tomar banho e trocar de roupa entre as visitas às diferentes 
unidades de uma granja. Se um lote for considerado suspeito ou positivo, esse 
lote deve ser colocado em quarentena e visitado por último.  

 ✓ Deve ser usado um calçado diferente em cada galpão. Um conjunto completo 
de roupas de proteção e botas limpas deve ser fornecido para os supervisores e 
visitantes do lote. Estações de higienização das mãos devem estar presentes em 
todas as portas de entrada dos galpões e em cada espaço aéreo. As bandejas 
desinfetantes para os pés ou lavadores de botas devem estar presentes em todas 
as entradas de cada galpão antes da troca real dos calçados.  

 ✓ Uma vez que os humanos podem transmitir potencialmente algumas espécies de 
Salmonella para as aves, os membros da equipe com problemas gastrointestinais 
(particularmente diarreia e vômitos) devem relatar imediatamente ao responsável 
antes de começar a trabalhar com as aves ou ração. 

 ✓ Se possível, as granjas devem ser operadas de maneira “all-in, all-out” para evitar 

lotes de várias idades. Se grandes granjas têm lotes de várias idades, cada setor 
ou zonas definidas da granja devem ter requisitos de biossegurança específicos e 
os lotes dentro de cada galpão devem ser “todos dentro, todos fora” para garantir 
que o estado de saúde do lote seja otimizado. 

 ✓ De acordo com o veterinário da empresa e os requisitos do programa nacional de 
saúde avícola, as amostras devem ser coletadas regularmente para monitorar o 
estado de saúde do lote. O tipo de amostra (swabs de aves, amostra de sangue 
ou amostra ambiental), a quantidade de amostras necessárias e a frequência 
das amostras devem ser especificados para garantir que o monitoramento de 
saúde forneça uma avaliação precisa da ausência de patógenos nos lotes. Um 
laboratório confiável, capaz de fazer testes precisos para doenças aviárias e 
salmonela, é muito importante. 

 ✓ Se as amostras resultarem em um caso suspeito ou confirmado de doença, 
restrições de biossegurança imediatas devem ser impostas no galpão/granja 
para controlar a disseminação do patógeno e prevenir a doença em outros lotes. 
Amostras diagnósticas adicionais devem ser obtidas para confirmar a doença no 
galpão suspeito e para confirmar a ausência da doença em outros galpões da 
granja. 

Se você estiver participando de um programa nacional de saúde aviária ou elaborando um programa de controle de patógenos para sua empresa, os seguintes itens devem 
ajudar a garantir a conformidade e a prevenção de doenças: 

Todos os lotes de reprodutoras Cobb são gerados a partir de lotes 
intensamente monitorados para doenças aviárias específicas, incluindo 
M. gallisepticum, M. synoviae, S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis, Doença 
Virulenta de Newcastle, Influenza Aviária e Leucose Aviária em reprodução. 
Todos os lotes são monitorados para espécies de Salmonella e os lotes de 
reprodutoras será Salmonella livre de serogrupos e sorotipos específicos, 
dependendo dos padrões da Cobb por região.



M
A

TR
IZES C

O
B

B
 G

U
IA D

E M
AN

EJO

5

BIOSSEGURIDADE

1.2 Vacinação 
O objetivo de um programa de vacinação é prevenir perdas de uma doença específica, proteger a progênie e adquirir imunidade. Programe as vacinações para reduzir as 
perdas econômicas, entendendo que as reações à vacina podem variar com a idade. A vacinação é um estresse necessário, portanto, preste atenção especial aos métodos 
de bem-estar animal para minimizar o estresse. Não é possível recomendar um programa específico de vacinação para aves em todas as regiões do mundo. Consulte seu 
veterinário, para um programa que atenda ao desafio da doença e à disponibilidade de vacinas em sua área geográfica. Consulte o Guia de vacinação Cobb para obter uma 
visão geral dos procedimentos modernos de vacinação. 

O guia de Manejo de vacinação Cobb está disponível online em
Cobb-Vantress.com em Recursos> Guias de Manejo

 ✓ Vacine apenas aves saudáveis.  

 ✓ Minimize o estresse após a vacinação por meio do manejo cuidadoso do lote.

 ✓ Use a dosagem completa e não dilua as vacinas. 

 ✓ Não guarde frascos abertos para uso posterior. Todos os recipientes de 
vacinas abertos e usados devem ser descartados adequadamente após cada 
vacinação. 

 ✓ Um membro da equipe de vacinação deve ser responsável pela supervisão 
do procedimento para verificar se a vacina é administrada corretamente. 
Todas as aves que não receberem a dose completa devem ser vacinadas 
novamente. 

 ✓ O número de doses administradas no final do dia deve ser verificado em 
relação ao número de aves na granja. 

 ✓ Uma pessoa qualificada deve ser responsável pela limpeza e esterilização dos 
equipamentos ao final de cada dia de vacinação. 

 ✓ Para determinar a qualidade da administração da vacina, o lote deve ser 
monitorado após a vacinação para quaisquer reações (pescoço torto e 
mortalidade ou lesão nas pernas) dependendo do local de administração. 

 ✓ Monitore a saúde e o estado de anticorpos do lote regularmente. 

 ✓ Leia o rótulo e siga as instruções dos fabricantes para reconstituição, diluição, 
temperatura e administração da vacina.

 ✓ Não use vacinas vencidas. 

 ✓ Mantenha as vacinas refrigeradas na temperatura recomendada pelo 
fabricante. Evite a exposição ao calor e à luz solar direta. O refrigerador de 
vacinas deve estar em uma área limpa e segura. 

Antes e durante a vacinação, uma pessoa deve ser responsável por verificar as aves regularmente para evitar o amontoamento nos locais de vacinação e de contenção. Um supervisor deve verificar 
ativamente as aves após a vacinação para verificar se a aplicação da vacina está correta. Se a vacinação do lote demorar mais de 2 horas, um cano d’água deve ser deixado para que as aves possam 
beber após o manuseio. A iluminação suspensa não deve ser ajustada, mas as lanternas e a iluminação específica para a área de vacinação podem ser usadas para promover a segurança e precisão 
do processo de vacinação. 
Após a vacinação, todos os funcionários da granja devem verificar o galpão para garantir que o resíduo da vacina (ex: frascos vazios) seja removido e o equipamento (ex: comedouro, bebedouros) 
seja devolvido à altura correta. 
As auditorias regulares de bem-estar do processo de vacinação devem focar no manejo das aves, distribuição da vacina, cuidados com as aves, abate e eutanásia, práticas para minimizar o estresse 
do lote e aplicação correta da vacinação.

Dica de bem-estar animal
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1.3 Medicação
A prevenção é de longe o melhor e o mais econômico método de controle de doenças. A prevenção é alcançada através da implementação de um programa de biossegurança 
eficaz, incluindo vacinação apropriada. No entanto, se o lote apresentar sintomas de doença, é importante obter uma consulta veterinária qualificada o mais rápido possível. 
Medicamentos e antibióticos são caros e podem “mascarar” as características de uma doença, dificultando o diagnóstico correto.

Usar a medicação e o tempo de tratamento corretos pode ser crucial para combater uma doença. A escolha de um medicamento para algumas doenças pode ser prejudicial 
se usada para o tratamento de outras. Para certas doenças pode não haver um tratamento eficaz ou pode não ser economicamente viável para tratar. Portanto, encaminhe 
sempre de 6 a 8 aves vivas com sintomas típicos a um laboratório, para que sejam realizados testes de sensibilidade para identificar medicamentos que serão eficazes contra 
o agente da doença. 

1.4 Fontes de água 
Abastecimento de água municipal - Devido à localização, muitas 
granjas podem não ter acesso a redes de água ou abastecimento de 
água municipal. A água proveniente da rede municipal é geralmente tratada e 
higienizada e é a água mais segura para aves. Ocasionalmente, os suprimentos 
de água da cidade apresentam altos níveis de bactérias em eventos como 
chuvas fortes, quebra de linha ou infiltração de água subterrânea no sistema. 
Portanto, os produtores devem testar regularmente a água para confirmar os 
padrões mínimos de qualidade da água (consulte a seção sobre qualidade da 
água, Capítulo 7). Embora a água seja higienizada na fonte, os produtores devem 
tratar seus sistemas de água para controlar o biofilme e outros acúmulos nos 
sistemas de água.

Lembre-se de que algumas autoridades hídricas podem limitar o acesso à água 
em termos de taxas de fluxo da adutora. Os produtores devem estar cientes de 
quaisquer limitações e ter acesso a armazenamento adicional de água no caso 
de alta demanda

Poço e água subterrânea - a adequação da água do poço geralmente é 
baseada na localização. É considerado um risco muito baixo para patógenos 
galpões. No entanto, eventos de escoamento e chuvas fortes podem contaminar 

essas fontes de água com bactérias, incluindo E. coli. salinidade e alto teor de 
minerais (dureza) podem ser problemas com a água subterrânea e testes 
regulares e tratamento devem ser feitos para corrigir quaisquer problemas de 
qualidade da água. Em alguns casos, a disponibilidade de água pode variar de 
acordo com a estação, exigindo que a água seja bombeada para tanques de 
armazenamento. Esses tanques de armazenamento devem ser fechados e a 
água testada regularmente para contaminação. 

Águas superficiais - as águas superficiais, incluindo lagos, riachos, 
lagoas e rios são o maior risco de fontes de patógenos galpões, incluindo 
a gripe aviária. Essas fontes de água fornecem habitats para aves aquáticas e 
nunca devem ser usadas como fontes de água para granjas avícolas. 

Fontes alternativas de água - (chuva, transportada, reciclada). 
Para avaliar o risco de biossegurança de fontes alternativas de 
água, identifique a fonte primária. Por exemplo, o caminhão-pipa de 
abastecimento de água de uma cidade deve ser sanitizado. No entanto, a água 
deve ser testada para garantir que não foi contaminada quando o caminhão 
foi abastecido, bem como por outro contato horizontal, como movimentos de 
pessoas.

Idealmente, cada granja deve ter 2 fontes de água viáveis. Por exemplo, a fonte primária pode ser água da rede municipal e a fonte de backup pode ser um poço na granja O objetivo de ter um 
abastecimento de água de reserva é garantir que o lote sempre tenha uma fonte de água potável adequada, segura.

Dicas de bem-estar animal
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1.5 Controle de roedores e insetos 

Os roedores são conhecidos por espalhar doenças para humanos e animais. Eles podem ser vetores para Salmonella, Cólera e vários outros agentes infecciosos. Além disso, 
eles podem danificar o isolamento, cortinas, mangueiras e fios elétricos, bem como causar ferimentos e mortalidade as aves. Os roedores podem entrar por quase todas as 
aberturas - buracos nas paredes, aberturas ao redor dos canos, rachaduras nas portas etc. Os camundongos podem acessar espaços tão pequenos quanto 6 mm (cerca de 
1/4 pol.) E os ratos podem acessar um espaço tão pequeno quanto 12 mm (cerca de 1/2 pol.). Não deve haver tolerância para a atividade de roedores dentro do galpão, do 
armazenamento da cama ou das áreas de armazenamento de ração. Um programa de controle de roedores eficaz envolve várias medidas que restringem abrigo, comida e 
água e deve ser implementado continuamente. A seguir estão práticas importantes de controle de roedores. 

 ✓ Minimize os esconderijos removendo qualquer lixo ao redor das estruturas.  
 ✓ Toda a vegetação deve ser mantida aparada. Manter uma zona livre de ervas daninhas/grama de 5 cm em torno do perímetro do galpão. 
 ✓ Crie um perímetro de pelo menos 2 m (6. /2 pés) de cascalho grosso ao redor dos galpões. O cascalho impedirá que os roedores acessem facilmente o terreno. 
 ✓ Torne as entradas das estruturas tão à prova de roedores quanto possível
 ✓ Descarte as aves mortas de maneira adequada e rápida. 
 ✓ Mantenha o derramamento de ração ao mínimo e limpe os derramamentos de ração imediatamente. Mantenha as áreas de armazenamento de ração limpas e 

armazene-o adequadamente em paletes afastados do chão. 
 ✓ Mantenha estações de iscas permanentes com um novo suprimento de rodenticidas o ano todo. Reveze o uso de diferentes iscas em um programa regular. 
 ✓ Considere a instalação de uma barreira contra roedores. Uma folha de metal ao redor de cada galpão ou das unidades evitará que os roedores se aproximem dos 

galpões, conforme mostrado na foto abaixo. 

Controle de insetos 
As pragas podem causar perdas significativas à produção, reduzindo a produtividade e transmitindo 
doenças. Alguns insetos também podem causar danos físicos, incluindo danos estruturais aos galpões. 
As operações das matrizes podem ser afetadas por muitas espécies de insetos, mas os principais 
problemas são causados por moscas, cascudinhos e formigas. 

Os insetos são atraídos pelas operações avícolas, pois alimentos, água e habitats estão prontamente 
disponíveis. Os inseticidas químicos nem sempre são eficazes, pois os insetos se tornam mais 
resistentes a vários pesticidas. Os meios mecânicos de controle (armadilhas) são uma opção e devem 
fazer parte de um programa de controle de insetos. No entanto, boas práticas de manejo junto com 
um programa de prevenção são as maneiras mais eficazes de prevenir infestações de insetos. 

As empresas profissionais de controle de pragas têm especialistas que podem avaliar prontamente as 
situações e ajudar a desenvolver um bom programa de controle de pragas. Uma vez estabelecido, um 
bom registro é uma ferramenta valiosa para identificar e mitigar problemas de pragas antes que se 
tornem um problema de infestação.

Controle de Roedores
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Boas práticas de manejo e sanidade  

 ✓ Se os cascudinhos forem um problema, deixe a cama no galpão por pelo 
menos um dia e trate-a com um inseticida eficaz. Os cascudinhos sairão em 
massa assim que as aves saírem do galpão, então o controle deve ocorrer 
rapidamente. Depois de retirar a cama, cubra-a para manter os insetos fora 
dela e conter outros até que possa ser removida da granja. 

 ✓ Certifique-se de que o galpão drene bem e seja ventilado corretamente para 
evitar que a cama molhe. Verifique e repare qualquer vazamento de água 
imediatamente. Ovos e larvas de insetos precisam de umidade para eclodir 
e sobreviver, por isso é importante manter o ambiente do galpão seco. 

 ✓ Certifique-se de que as aves tenham água potável de boa qualidade. Água de 
má qualidade pode induzir episódios de diarreia e rubor, que irão adicionar 
umidade e estrume à cama. 

 ✓ Evite altas temperaturas dentro do galpão que farão com que as aves bebam 
mais água. 

 ✓ Repare qualquer dano estrutural, pois essas áreas podem ser usadas como 
tocas para insetos, especialmente cascudinhos. 

 ✓ Permita pelo menos 4 semanas de tempo de inatividade entre os lotes. Isso 
eliminará as fontes de alimento e água e dará tempo de ação aos inseticidas 
aplicados. 

 ✓ Remova e descarte rapidamente qualquer mortalidade. 
 ✓ Verifique se há derramamentos de ração regularmente e limpe-os 

imediatamente. 
 ✓ Certifique-se de que a água ao redor do galpão seja drenada e que quaisquer 

sistemas de drenagem (valas, encanamentos) não estejam bloqueados com 
detritos ou vegetação. 

Controle químico 

 ✓ A escolha do pesticida deve ser baseada no alvo da praga, eficácia, perigos 
potenciais (para humanos e aves), bem como regulamentos locais. Um consultor 
profissional de controle de pragas pode fornecer mais informações sobre os 
produtos químicos certos para sua operação. 

 ✓ Os produtos à base de carbaril podem ser usados para controlar várias espécies 
de insetos. Eles bloqueiam o sistema nervoso ao inibir a enzima acetilcolina-
esterase. 

 ✓ Produtos à base de piretrina são seguros para uso enquanto as aves estão 
no galpão. Esses produtos químicos são eficazes contra formigas, moscas e 
cascudinhos. Eles causam paralisia temporária, mas os cascudinhos podem 
produzir enzimas que desintoxicam a substância química. Usar piretrinas em 
sinergia com outros inseticidas pode ser mais eficaz. 

 ✓ Reguladores de crescimento de insetos também estão disponíveis, os quais 
evitam a formação de quitina, de forma que as larvas não podem se transformar 
em um besouro adulto. 

 ✓ Se rastros de formigas forem vistos movendo-se de montes fora do galpão para 
dentro dele, inseticidas podem ser pulverizados em todo o perímetro do galpão. 
Qualquer formigueiro também pode ser tratado com pesticidas químicos. 

Controle biológico 

 ✓ Vários agentes de controle biológico estão disponíveis para o controle de pragas. 
Esteja ciente de que nem todos esses agentes são adequados para uso em todos 
os climas. 

 ✓ O ácido bórico pode ser aplicado como granulado ou cristal para controlar 
cascudinhos e moscas, mas só deve ser aplicado entre lotes porque também 
pode ferir animais. 

 ✓ Existem alguns fungos que infectam e matam as larvas dos insetos. 
 ✓ Os parasitoides são minúsculas vespas que podem matar as moscas na fase de 

pupa. Se estiver usando insetos benéficos, esteja ciente de que muitos pesticidas 
químicos podem matar as pragas e espécies benéficas. 

 ✓ As formigas se alimentam principalmente de outros insetos. O controle de 
infestações de insetos pode, portanto, ajudar a prevenir infestações de formigas.  

Controle mecânico 

 ✓ Existem muitos tipos de armadilhas disponíveis que incluem feromônio, fita 
adesiva e armadilhas elétricas (zappers de insetos). 

 ✓ As moscas não se movem contra o vento, portanto, exaustores podem ser 
usados ao redor das portas para evitar a entrada de moscas. 

As armadilhas mecânicas podem ser usadas dentro e fora dos 
galpões e podem ser uma forma eficaz de controlar as moscas.
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1.6 Controle de Parasita 

Os ectoparasitas se alimentam do lado externo do corpo e podem causar 
problemas consideráveis nas operações de avicultura. Os ectoparasitas 
podem aumentar o número de ovos no chão, pois as galinhas relutam em 
entrar em ninhos que contêm parasitas. Além disso, os ectoparasitas podem 
causar lesões cutâneas que podem levar a infecções cutâneas e podem 
transmitir e disseminar doenças. Um bom programa de saneamento e o uso 
de pesticidas direcionados podem prevenir e controlar os ectoparasitas.  

Ácaros
Existem várias espécies de ácaros que infectam as aves. O ácaro Fowl do 
Norte geralmente está localizado ao redor da cloaca. Portanto, eles são 
frequentemente encontrados em ovos e podem ser detectados pela equipe 
que manuseia os ovos. A perna escamosa e os ácaros depenadores infestam 
as pernas e os pés e a base das penas, respectivamente. 
Se as condições ambientais forem boas (temperatura e umidade), alguns 
ácaros podem viver separados das aves por várias semanas. Portanto, 
mesmo com o tempo de inatividade, os ácaros podem sobreviver para 
infectar um novo lote. As infestações tendem a ser piores em climas frios e 
em aves jovens. 
Aves selvagens são conhecidas como portadoras de ácaros. Evite a 
nidificação de aves selvagens dentro ou ao redor dos galpões. Os ácaros 
podem ser carregados para dentro do galpão por equipamentos e unidades 
de ovos. Eles vivem em fendas, caixas-ninho e paredes (caixas-ninho e ripas 
oferecem habitats ideais) durante o dia e se alimentam à noite. Dependendo 
da espécie infestante, as infestações podem causar cristas e barbelas claras, 
pele crocante nas pernas e aves arrancando as penas. 

Piolhos
Os piolhos mastigam a pele e não sugam sangue. Os piolhos vivem 
inteiramente de aves e só deixam a pele da ave para atacar uma ave diferente. 
As estratégias de controle e prevenção são iguais às dos ácaros. Os piolhos 
não infestam preferencialmente uma parte do corpo, portanto, toda a ave 
deve ser inspecionada. Ovos brancos na base das penas são a maneira mais 
fácil de identificar uma infestação de piolhos. 

Percevejos
O comportamento dos percevejos é semelhante ao dos ácaros. Eles vivem 
em fendas, rachaduras e se alimentam à noite. Percevejos podem sobreviver 
por meses separados das aves, então o tempo de inatividade não vai aliviar o 
problema de percevejos. Inspecione rachaduras, fendas e ovos em busca de 
percevejos que aparecerão como manchas pretas.

Pulgas e carrapatos 
Esses parasitas são ocasionalmente encontrados em operações de matrizes. 
A maioria dos pesticidas usados para tratar outros ectoparasitas também são 
eficazes contra pulgas e carrapatos.

Ectoparasitas

Região do Folículo

Piolhos de aves - minúsculos, 
de cor amarela, espalham-se 
quando expostos. Os cachos 
de ovos são fixados na base 
das hastes das penas. 

Ácaro galpão - Penas pretas 
causadas pelo acúmulo de 
fezes de ácaros e sangue 
seco.

Embaixo de asas 

Carrapato - Carrapato minúsculo que adere à pele 
e causa manchas vermelhas.

Pernas e pés 

Ácaro da perna escamosa - escamas elevadas, 
irregulares, crostosas e/ou espessas.

Rachaduras, fendas, ninhos 
e ripas 

Ácaro galpão vermelho, 
carrapato galpão e percevejo 
- esses parasitas vivem em 
rachaduras e fendas durante 
o dia e se alimentam de 
sangue à noite. Inspecione 
paredes e ninhos em busca de 
excrementos de parasita que 
se assemelham a cinzas de 
cigarro. À noite, procure ácaros 
rastejando pelo galpão.

Áreas com Penas 

Ácaro Depenador - se 
enterra no eixo das 
penas e faz com que 
as aves arranquem as 
penas.
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Tratamento das aves e instalações para ectoparasitas 

Tratamento de Aves 

Praga Pesticida Notas 

Ácaro galpão do
Norte, 

ácaro de frango, 
piolhos, 
ácaros 

Tetraclorvinfos e Diclorvós Não trate com mais frequência do que a cada 14 dias. 

Tetraclorvinfos  

Permetrina   

Carbaril  

Spinosad  

Poeira de enxofre Perguntas sobre o uso de enxofre podem ser direcionadas
ao seu veterinário da Cobb Tech Services. 

Tratamento na Granja / Galpão 

Ácaro galpão do
Norte, 

ácaro de frango, 
piolhos, 
ácaros 

Permetrina

Tetraclorvinfos 

Tetraclorvinfos e Diclorvós 

Bifentrin 7,9% 
Não aplique como um spray geral quando houver aves.

Não contamine alimentos, rações ou água. 
Carbaril 

Percevejos 

Ciflutrina Não aplique com aves no edifício. Deixe o spray secar
antes de colocar as aves. 

Lambda-cialotrina Sem tratamento interior com presença de aves.
Não contamine os alimentos, rações ou água de aves. 

Bifentrin 7,9% Não aplique como um spray geral quando houver aves.
Não contamine alimentos, rações ou água.

Cialotrina 

Carbaril 

Tabela adaptada de “Control External Parasites of Poultry”, de Jerome Goddard, Ph.D. e Gail Moraru, Ph.D. disponível em: 
http://extension.msstate.edu/sites/default/files/publications/information-sheets/is0331_web.pdf
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Parasitas internos 
Os principais grupos de parasitas internos que infectam frangos e reprodutores são vermes (nemátodos; cestóides) e protozoários (espécies de coccídios). Os vermes mais 
comuns que afetam as aves domésticas são membros de 2 classes taxonômicas, nematóides e cestóides. Os nematóides são os vermes redondos mais importantes e 
incluem Ascaridia galli (lagarta grande), Heterakis gallinarum (lagarta cecal) e Capillaria spp. (vermes de cabelo). Cestódios são as tênias mais importantes e incluem Raillietina 
spp. (grandes tênias) e Davainea spp. (pequenas tênias). 

 ✓ Ovos de vermes podem ser ingeridos diretamente, ou minhocas infectadas podem transportar ovos ou hospedar larvas parcialmente desenvolvidas. 
 ✓ Os ovos do verme cecal podem permanecer viáveis por meses no meio ambiente e podem carregar o parasita causador do cravo (Histomonas meleagridis) que causa 

taxas de mortalidade do lote de até 15%. 
 ✓ Cestoides (tênias) podem infectar aves mais velhas. Cascudinhos e caracóis podem atuar como hospedeiros intermediários, tornando o controle de pragas uma parte 

importante do controle de parasitas. 

 ✓ As tênias são difíceis de tratar e o controle pode ser obtido mais facilmente em sistemas intensivos, controlando os hospedeiros intermediários. 

Programa estratégico de desverminação 
 ✓ O programa de desverminação preventiva deve ser executado durante 

a recria. 

 ✓ A estratégia deve ser baseada no grau de desafio de campo. 

 ✓ Os lotes colocados em pisos de concreto terão menos desafios em 
comparação com lotes colocados em pisos de terra. 

 ✓ Procure orientação veterinária local para a melhor estratégia em suas 
condições.

Desverminação via ração 
 ✓ Um tratamento de 7 dias com Fenbendazol (60 ppm), Flubendazol (30 

ppm) e Mebendazol (60 ppm) duas vezes durante a recria (10 e 19 
semanas de idade) é eficaz. 

Desverminação via água potável  
 ✓ Cada tratamento de desverminação deve consistir em duas aplicações 

diferentes do produto com um intervalo de 10 a 14 dias entre as duas. 
Cada aplicação deve durar entre 3 a 4 horas. 

 ✓ Em condições de baixo desafio, o primeiro tratamento às 8 e 10 
semanas de idade e o segundo tratamento às 19 a 21 semanas de 
idade é recomendado. 

 ✓ Em condições de alto desafio, a estratégia pode consistir em até 4 
tratamentos diferentes. Exemplo: 3 e 5 semanas de idade, depois 8 e 
10 semanas de idade, um terceiro tratamento com 14 a 16 semanas de 
idade e o último com 19 e 21 semanas de idade. 

 ✓ A seleção do produto de desverminação é a chave para um programa 
de sucesso. Use um produto de amplo espectro que tratará o maior 
número possível de vermes e em diferentes estágios. 

 ✓ Existem muitos tipos de vermes disponíveis, mas apenas alguns 
podem tratar diferentes espécies de vermes e em diferentes estágios. 
O ingrediente ativo Cloridrato de Levamisol na dosagem de 40 mg/
kg é eficaz contra a maioria dos vermes que infectam as aves e em 
diferentes estágios. No entanto, só pode ser administrado durante o 
crescimento.

 ✓ A piperazina só é eficaz contra vermes.
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Prevenção da coccidiose  

O objetivo do programa de coccidiose é ajudar o lote a desenvolver imunidade. 
Drogas contra cocos, como amprolium, devem ser administradas somente quando 
necessário, pois têm o potencial de inativar a imunidade acumulada e resultar em 
surtos de coccidiose ou enterite necrótica subsequentes. 

O programa de prevenção consiste em duas etapas muito 
importantes: 

1. Vacinação. As aves podem ser vacinadas durante os primeiros 5 dias de 
suas vidas. No entanto, a vacinação por spray no incubatório fornece um 
processo mais controlado e eficaz. 

2. Manejo na granja. Quando as aves tiverem mais espaço dentro do galpão, 
transfira a cama da área de cria e misture com a cama do novo espaço. Esta 
etapa é crítica durante as primeiras 3 a 4 semanas para que os pintinhos 
continuem ingerindo a vacina (oocistos) do local de alojamento, para 
completar o ciclo de oocistos vacinais necessário para a imunidade. 

 ✓ As vacinas contra a coccidiose devem agitadas suavemente e 
continuamente para garantir que os oocistos fiquem em suspensão. Se 
os oocistos se depositarem no fundo do frasco, ocorrerá uma variação 
significativa na dose real de oocisto administrada. 

 ✓ As vacinas contra a coccidiose geralmente são administradas com um 
padrão de leque, enquanto as vacinas respiratórias são geralmente 
aplicadas com um padrão em forma de cone. 

 ✓ As vacinas contra coccidiose utilizam um tamanho de gota maior e o 

volume de vacina entregue é de aproximadamente 21 ml (0,71 oz) por 
caixa.  

 ✓ A vacina reconstituída é tingida de modo a estimular a preparação pós-
vacinação e o consumo da vacina. 

 ✓ Após a vacinação, as caixas para pintinhos devem ser colocadas em uma 
área com luz suficiente para continuar estimulando o consumo da vacina 
pelo processo de bicagem das penas. 

Pontos importantes para vacinação contra coccidiose
por cabine de spray: 

No momento da colocação, os pintinhos que foram vacinados contra coccidiose geralmente 
serão corados (aqui a tinta era vermelha). A mancha é um indicador de cobertura vacinal e 
estimula a bicagem das penas após a vacinação e o consumo da vacina. Na granja, quando o 
espaço de recria for ampliado, junte um pouco da cama da área de recria com o novo espaço 
para continuar o ciclo da vacina coccidiose.
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Lista de verificação de pré-alojamento  2
A chave para uma recria bem-sucedida está em um programa de manejo eficaz, começando com o alojamento dos pintinhos. Antes do alojamento dos pintinhos, 
o equipamento e as instalações devem ser preparados para recebê-los. Todos galpões devem ser limpos e higienizados. Todo monitoramento microbiológico e 
verificações de validação devem ser feitos antes da colocação, com tempo suficiente para que o laboratório possa processar as amostras e entregar os resultados. 
Para obter mais informações sobre limpeza, higienização e monitoramento microbiológico do galpão consulte o Capítulo 13. 

 ✓ A importação de matrizes de um dia requer que os membros da equipe estejam 
familiarizados com os procedimentos de importação, documentação e quaisquer 
outras exigências alfandegárias nacionais ou locais para garantir o desembaraço 
aduaneiro dos pintinhos. 

 ✓ O transporte da alfândega/aeroporto deve ser feito em veículos limpos, higienizados 
e climatizados. 

 ✓ Coordene as programações de transporte, rastreie a chegada dos voos e o caminhão 
de pintinhos na chegada ao aeroporto, para garantir o desembaraço aduaneiro e o 
carregamento eficientes dos pintinhos de um dia para o transporte e colocação em 
tempo hábil na granja de recria. 

Recebendo matrizes importadas: 

Recebendo reprodutores na granja: 

O objetivo principal da granja de recria deve ser evitar atrasos no desembaraço aduaneiro e no transporte dos pintinhos para a granja (para estoque importado) e otimizar o recebimento dos 
pintinhos para todos os lotes. Embora o saco vitelino forneça nutrição e hidratação para o pintinho, uma colocação eficiente na granja é crítica para um bom começo para o lote reprodutor.

 ✓ Alerte a equipe da granja e certifique-se de que o número de pessoas necessárias 
esteja presente e esperando quando o caminhão chegar para que os pintinhos 
possam ser colocados o mais rápido possível. 

 ✓ Se o portão de biossegurança não tiver um segurança em tempo integral, 
providencie a presença de pessoal para permitir a entrada do caminhão pelo 
portão. Se o portão não tiver um segurança, certifique-se de que o segurança esteja 
ciente de que o caminhão virá. 

 ✓ O membro da equipe de serviço técnico deve estar presente para receber a 
remessa. 

Dicas de bem-estar animal 
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Verificações de ventilação mínima 
 ✓ A ventilação mínima deve ser ativada assim que o pré-aquecimento 

começar, para remover gases residuais e qualquer excesso de umidade. 

 ✓ Sele os vazamentos de ar para eliminar correntes de ar nos pintinhos.  

 ✓ Verifique o nível de dióxido de carbono antes de colocar os pintinhos. Os 
níveis de CO2 devem ser sempre <3000 ppm.

 ✓ Se produtos químicos forem usados durante a fase de limpeza e 
desinfecção antes do alojamento dos pintinhos, deve-se usar ventilação 
adequada para limpar os resíduos do galpão e fornecer ar limpo para os 
pintinhos. 

Verificações de aquecedor  

A chave para maximizar o desempenho das aves e os resultados de bem-estar é fornecer um ambiente de alojamento consistente e otimizado para as necessidades das aves. 
Isso é especialmente crítico para aves jovens, onde uma temperatura ambiente e do piso consistente é necessária para promover uma boa atividade e um comportamento 
normal. O requisito de capacidade de aquecimento depende da temperatura ambiente, isolamento do telhado e vedação do galpão. Verifique se todos os aquecedores estão 
instalados na altura recomendada e operando na saída máxima. Os aquecedores devem ser verificados e reparados ANTES do início do pré-aquecimento. 

Geralmente campânulas radiantes, usadas em conjunto com aquecedores de ar forçado são as mais eficientes. Campânulas radiantes são usadas como fonte primária de 
calor durante o alojamento, enquanto aquecedores de ar forçado fornecem calor suplementar em climas frios. 

À medida que o lote amadurece, as aves desenvolvem a capacidade de regular a temperatura corporal interna. Com aproximadamente 14 dias de idade, os aquecedores de 
ar forçado podem se tornar a principal fonte de calor, mas devem ser usados apenas em galpões de paredes sólidas bem isoladas. Aquecedores de tipo radiante devem ser 
usados como fonte primária de calor em galpões com isolamento insuficiente.

A sensação de temperatura é afetada pela transferência de temperatura e 
umidade relativa do ar. Se o ar estiver seco com baixa UR%, a transferência 
é baixa e temperaturas de bulbo seco mais altas devem ser usadas conforme 
ilustrado na tabela à direita. 

Perfil de temperatura ambiente com base nas
diretrizes de umidade relativa

Umidade relativa

30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Idade (dias) ⁰C ⁰F ⁰C ⁰F ⁰C ⁰F ⁰C ⁰F ⁰C ⁰F

0 34 93 33 91 32 89 31 88 30 86

7 32 89 31 88 30 84 29 84 28 82

14 29 84 28 82 27 80 26 79 25 77

Verificações da temperatura do ar ambiente

2.1 Checagem de Equipamentos 
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Campânulas radiantes / Spots   
Tanto as campânulas tradicionais como os sistemas de campânulas radiantes são usados 
para criar padrões de aquecimento do piso e da cama dentro do galpão. Esses sistemas 
permitem que os pintinhos se movimentem pelo cercado do alojamento e encontrem sua 
zona de conforto. Deve haver água disponível e ração perto dessa fonte de calor. 

Aquecimento de piso 
Esse sistema opera com água quente circulando por tubos em piso de concreto. A troca 
de calor dentro do piso aquece a cama e a área de recria. 

Aquecedores de ar forçado 
Esses aquecedores precisam ser colocados onde o movimento do ar seja lento o 
suficiente para permitir o aquecimento ideal do ar, normalmente no meio do galpão. 
Esses aquecedores devem ser colocados a uma altura de 1,4 a 1,5 m (4 1/2 a 5 pés) 
do chão - uma altura que não cause correntes de ar nos pintinhos. Aquecedores de ar 
forçado nunca devem ser colocados perto da entrada de ar porque é impossível para eles 
aquecerem o ar que está se movendo muito rápido. Aquecedores colocados nas entradas 
levarão a um aumento no uso e custo de energia.

Requisito do sistema de aquecimen-
to de ar forçado kW/m3 do volume do 

galpão

Climas tropicais 0.05

Climas temperados 0.075

Climas frios 0.10

O pintinho é altamente dependente do gerente para fornecer a temperatura correta da cama. Os pintinhos não têm a capacidade de regular a temperatura corporal nos primeiros 5 dias e 
a termorregulação não está totalmente desenvolvida até os 14 dias de idade. Se as temperaturas da cama e do ar forem muito baixas, a temperatura corporal interna diminuirá, levando ao 
amontoamento, diminuição da atividade, redução do consumo de ração e água, crescimento atrofiado, suscetibilidade a doenças e perda da uniformidade do lote.

Dica de bem-estar animal
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 ✓ Os galpões devem ser pré-aquecidos para que tanto a temperatura do piso quanto a temperatura 
ambiente e a umidade se estabilizem pelo menos 24 horas antes do alojamento. 

 ✓ Para atingir as metas acima, o pré-aquecimento deve começar pelo menos 48 horas antes do alojamento 
dos pintinhos. 

 ✓ O tempo de pré-aquecimento depende das condições climáticas, isolamento do galpão e capacidade de 
aquecimento e pode variar de granja para granja. 

 ✓ A temperatura do concreto (abaixo da cama) deve ser de 28 a 30 ° C (82,4 a 86,0 ° F). A temperatura do 
concreto nunca deve exceder 32 ° C (90°F). 

 ✓ No alojamento, a temperatura da cama deve ser de 30 a 32°C (86 a 90 ° F) com aquecimento por ar 
forçado. 

 ✓ Se campânulas radiantes / fornos aquecedores forem usados, a temperatura do piso deve ser de 40,5 ° C 
(105 ° F) sob a fonte de calor. 

 ✓ A temperatura do piso deve ser de 30ºC a um máximo de 32°C (86 a 90 ⁰F) quando verificada a pelo menos 
1 m (3 pés) de distância do centro da campânula radiante ou forno aquecedor. Acima de 32 ° C (90 ⁰F) o 
consumo de ração diminui e a 35 ° C (95 ° F) para completamente. 

 ✓ A diferença entre a temperatura (ao nível do pintinho) na frente e atrás da área de recepção não deve 
exceder 0,20 ºC (0,36 ºF). Temperaturas uniformes podem ser alcançadas usando exaustores de 
recirculação para misturar o ar constantemente. 

Verificações de temperatura do piso   
Frequentemente, a temperatura do concreto/cama é medida rapidamente na colocação do pintinho em algumas 
áreas aleatórias, o que não é representativo da verdadeira uniformidade das temperaturas do concreto/cama. 
A melhor abordagem é medir (concreto/cama) a cada 6 metros (20 pés) ao longo do comprimento do galpão 
e em três fileiras ao longo da largura do galpão. Isso ajudará a identificar as zonas quentes ou frias no galpão 
antes da colocação dos pintinhos. A temperatura da cama deve ser registrada antes de cada colocação. Isso 
ajudará a avaliar a eficácia do pré-aquecimento e a fazer os ajustes necessários para futuras colocações.

Verificações de termostatos ou sonda de temperatura 

 ✓ Colocado na altura da ave e distribuído uniformemente pelo galpão. Não 
coloque diretamente sob a fonte de aquecimento. 

 ✓ Os termostatos e as sondas de temperatura devem ser calibrados pelo 
menos uma vez por ano ou antes, se houver dúvidas sobre a precisão. 

 ✓ Os termômetros mínimo/máximo devem ser colocados ao lado do 
termostato. 

 ✓ As faixas de temperatura devem ser registradas diariamente e não variar 
mais do que 2°C (4°F) em um período de 24 horas.
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Verificações dos bebedouros   

 ✓ Para recria parcial em galpão, deixe 40 pintinhos por bico. Quando o galpão estiver totalmente 
aberto, permita de 8 a 10 aves por bico. 

 ✓ Para bebedores pendulares, permita 75 aves por bebedouro. Para alguns modelos de bebedouros 
pendulares, a borda do bebedouro não pode ser muito alta pois os pintinhos não conseguirão 
alcançar a água. Nesse caso, bebedouros complementares serão necessários. 

 ✓ Lave todos os bebedouros para remover qualquer desinfetante residual. A água deve ser limpa 
e fresca. 

 ✓ Ajuste a pressão para produzir uma gota de água visível em cada bico, sem pingar. Verifique as 
recomendações específicas do fabricante para configurações de pressão. 

 ✓ Verifique se há vazamentos de água e bloqueios de ar. 
 ✓ Certifique-se de que os bebedouros estejam no nível dos olhos dos pintinhos no alojamento. 

Ajuste as linhas após 2 dias para que o pescoço dos pintinhos fique ligeiramente esticado para 
beber. 

 ✓ Se necessário, forneça 1 bebedouro suplementar (3,8 litros, 1 galão) por 100 pintinhos. Bebedouros 
suplementares devem ser colocados um pouco acima da cama para manter a qualidade da água, 
mas não tão alto que o acesso seja impedido. Por exemplo, em cima de uma tampa de caixa. Eles 
também devem ser colocados perto da fonte primária. 

 ✓ Faça uma análise bacteriológica da água antes do alojamento dos pintinhos para avaliar a 
qualidade do processo de limpeza e desinfecção. Verifique a concentração do desinfetante no 
final das linhas diariamente. 

Verificações dos comedouros  
 ✓ Verifique o sistema de alimentação antes do alojamento dos pintinhos para detectar quaisquer 

problemas menores e corrigir quaisquer problemas. 
 ✓ Verifique as linhas de distribuição de alimentação para garantir que estejam niveladas e seguras.  
 ✓ Para sistemas de corrente, lubrifique o sistema de acordo com as instruções do fabricante. Verifique 

a tensão da corrente e examine a linha em busca de objetos estranhos que possam se alojar e 
danificar o sistema. 

 ✓ Certifique-se de que os comedouros estejam limpos, secos e prontos para serem enchidos. 
 ✓ Os comedouros devem ser ajustados para a altura do pintinho. Inicialmente, os comedouros 

(bandeja e correia) devem estar no nível do solo para que os pintinhos possam acessá-los facilmente. 
 ✓ Calibre a balança usada para pesar a ração antes da colocação do lote. A pesagem precisa da ração 

é crítica para prevenir o excesso ou falta de alimentação do lote. 

O conforto das aves, o acesso à água e o fornecimento de alimentos são essenciais para garantir resultados ideais de bem-estar para os novos pintinhos. Além de ajustar a altura do comedouro 
e bebedouro para a altura da ave, é importante calibrar a balança de ração na granja ou o compartimento de pesagem antes (ou dentro de 2 semanas) do alojamento do lote. O objetivo desta 
calibração é evitar a superalimentação ou subalimentação do lote.

Antes do alojamento, verifique se todas as linhas de água e bicos de 
bebedouros individuais estão funcionando corretamente.

Execute o sistema de alimentação e verifique se as linhas de alimentação 
estão niveladas e seguras.

Dicas de bem-estar animal
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Manutenção 
As falhas de equipamento podem ser devastadoras e resultar em perdas massivas. Um plano abrangente da granja deve incluir manutenção regular, programada e preventiva 
para evitar falhas no equipamento. As peças de reposição devem estar disponíveis em cada granja para evitar atrasos nos reparos. Um livro de registro escrito no local deve 
ser usado para registrar verificações regulares (ex: teste do gerador), reparos de rotina no local e questões importantes de manutenção que precisam ser programadas. 

A manutenção principal e os reparos mecânicos devem ser feitos entre os lotes e em conjunto com a limpeza para minimizar o risco de biossegurança na granja. As 
verificações de manutenção pré-posicionamento são muito importantes e podem ajudar a garantir que o galpão esteja pronto para abrigar novas aves com segurança e 
conforto. Crie um plano escrito e uma lista de verificação de áreas e itens que devem ser verificados para manutenção antes de abrigar um novo lote. Exemplos de itens a 
serem incluídos:

 ✓ Alimentação - verifique as balanças de alimentação e calibre o 
equipamento de pesagem para evitar alimentação excessiva / insuficiente. 
A calibração mensal das balanças de alimentação é uma boa prática. 
Verifique o processo de limpeza das caixas de ração para garantir que o 
equipamento esteja limpo e seco antes de receber nova ração. 

 ✓ Sistemas de distribuição de ração  - verifique as brocas, correntes e 
a configuração do comedouro para garantir que o sistema funcionará 
para fornecer ração às aves e garantir que seja seguro e não resulte em 
ferimentos nas aves. 

 ✓ Água - verifique se há água nas linhas de água e nos bicos bebedouros 
individuais. Lave o sistema de água para garantir que todas as soluções de 
limpeza e desinfecção tenham sido removidas das linhas. 

 ✓ Ventilação - verifique as correias dos exaustores, motores dos exaustores, 
venezianas, linhas de gás para aquecedores, etc. para garantir que 
funcionem corretamente para manter a temperatura adequada para o 
conforto das aves. Ventile o galpão antes de receber as aves para remover 
odores químicos do processo de limpeza e desinfecção. Calibre sensores 
e termômetros para garantir que as configurações do controlador sejam 
precisas.

 ✓ Estrutura do galpão  - alterne (verifique) todas as cortinas e portas 
de ventilação para garantir que os cabos não fiquem emaranhados ou 
quebrados, o que pode afetar a eficácia do equipamento de ventilação. 

 ✓ Equipamento do galpão - substitua todas as lâmpadas quebradas ou 
piscando no galpão, verifique a segurança de quaisquer divisórias ou outro 
equipamento de aves (ex: ripas, ninhos, armações de captura, balanças 
etc.) para que qualquer reparo possa ser feito antes da chegada do lote. 

 ✓ Equipamento de emergência  -  teste o gerador para garantir que esteja 
funcionando corretamente para fornecer energia de reserva imediata 
para a granja durante uma emergência. Os geradores devem operar sob 
carga uma vez por mês para garantir que estejam operacionais. Peça a 
um eletricista ou especialista em gerador para conduzir uma revisão anual 
do gerador. Teste os alarmes, sistema de alarme etc. para verificar se os 
alarmes sonoros estão funcionando e os alarmes de rádio / automatizados 
contatam a (s) pessoa (s) correta (s) para uma emergência. 

 ✓ Ambiente externo - verifique visualmente as condições do galpão (ex: 
segurança de portas e equipamentos de drenagem, segurança de cerca 
de perímetro, caixas de controle de roedores e pragas etc.) para garantir 
que a biossegurança e a segurança do local estão funcionando. 

Verifique se todos os sistemas estão funcionando corretamente
antes do alojamento dos pintinhos.
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Se a configuração do galpão não permitir o uso de cortinas da câmara de recria, todo o galpão deve ser aquecido e ventilado para otimizar o conforto do pintinho e as necessidades de temperatura. 
Para manter os pintinhos em uma área de recria menor durante a primeira semana, divisores de iluminação e / ou de recria podem ser usados. Para iluminação, mantenha as luzes acesas na área 
de recria para estimular a atividade dos pintinhos e para comer e beber. Mantenha as luzes apagadas no resto do galpão. Os pintinhos raramente se perderão nas áreas escuras (não iluminadas) do 
galpão e, portanto, permanecerão na área de recria. Se a proteção da pinteira (divisórias de papel, metal ou arame) for usada, ela deve ser cuidadosamente posicionada para evitar que o pintinho 
fique preso e se machuque. Idealmente, a cama deve ser usada para “selar” ou cobrir totalmente a parte inferior da proteção da pinteira e partições estáveis devem ser usadas para garantir que o 
divisor permaneça vertical.

2.2 Projeto e manejo de alojamento 
O objetivo do projeto e manejo da câmara de incubação é aumentar o tamanho da área de 
recria o mais rápido possível, mantendo a temperatura correta do galpão. Aqueça e ventile 
a área não utilizada até a temperatura correta pelo menos 24 horas antes de expandir a 
área de cria. Geralmente, as divisórias do galpão devem ser totalmente abertas após 14 a 
16 dias, variando de acordo com a densidade final e as condições da estrutura do galpão. 

A densidade de colocação na câmara de cria dependerá do tamanho da área de cria e 
do equipamento. A lotação inicial não deve exceder mais de 55 a 60 aves por m² (0,18 a 
0,20 pés2 por ave). Garanta um espaço adequado para beber, especialmente durante os 
estágios de verão - calcule 40 aves por bico se os bicos forem facilmente ativados.

Densidade de estocagem da câmara de recria

Idade (dias) Densidade
(pássaros por m2)

Densidade
(ft2 por ave)

0 a 3 55 a 60 0.18 a 0.20

4 a 6 40 a 45 0.24 a 0.27

7 a9 30 a 35 0.31 a 0.36

10 a 12 20 a 25 0.43 a 0.54

13 a 15 10 a 15 0.72 a 1.08

Alarmes e planejamento de emergência  

Podem surgir problemas que exijam respostas de emergência. Pequenos eventos (falhas de energia ou 
equipamento) e grandes eventos (clima severo, inundações, danos causados pelo vento) podem ocorrer, o que 
pode causar danos à estrutura e limitar ou impedir o acesso aos recursos necessários, incluindo alimentos e 
água. No mínimo, as operações da recria devem ter um plano escrito para respostas de emergência que inclua 
procedimentos operacionais padrão (SOPs) para avaliar e reparar danos estruturais, perda de energia, perda 
de água, presença de doença notificável (na granja ou na área regional), problemas catastróficos que causam a 
incapacidade de fornecer alimentos e despovoamento de emergência. 

Os sistemas de alarme devem ser usados para monitorar constantemente o ambiente do galpão e os sistemas 
de alojamento (temperatura, disponibilidade de água, eletricidade etc.) que são essenciais para suprir as 
necessidades diárias do lote. Idealmente, sistemas de backup, como geradores de eletricidade e um suprimento 
de água secundário, devem estar presentes no local e ser monitorados regularmente. As informações de 
contato dos serviços de resposta a emergências e da equipe responsável por atender às emergências devem 
ser colocadas em um local onde as informações sejam facilmente acessíveis.

Dicas de bem-estar animal
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Densidade de alojamento  

Pintinhos de fontes doadoras de idade semelhante devem ser colocados juntos 
no mesmo recinto (ou galpão) na chegada à granja. Criar esses grupos juntos 
melhorará a uniformidade do lote subsequente. 

A densidade correta do animal é essencial para garantir um ótimo desempenho 
durante a recria. Além do desempenho e da uniformidade, a densidade animal 
correta também tem implicações importantes para o bem-estar. Para avaliar 
com precisão a densidade animal, fatores como clima, tipos de habitação, 
sistemas de ventilação, processamento e regulamentos de bem-estar devem ser 
considerados. 

É muito importante lembrar que a densidade de alojamento durante a 
recria e a produção é orientada pelos requisitos de espaço do comedouro e 
bebedouro. O espaço de comedouro é o requisito de espaço mais importante, 
independentemente da idade. Se os requisitos de espaço do comedouro não 
forem atendidos, a uniformidade do lote será prejudicada à medida que as aves 
competirem pelo alimento disponível. O espaço do bebedouro é igualmente 
importante, pois as aves devem beber água para digerir a comida. Depois de 
terminar a alimentação, haverá alguma competição pelo acesso à água.

Recomendações de espaço físico 

Prazo pássaros por m2 ft2 por pássaro 

Frangas na recria 

recria de lados abertos 6 1.79

escuridão fora de recria* 7 a 10 1.54 a 1.08

Produção 

chão aberto nos lados 5 a 5.5 2.15 a 1.96

túnel no chão 5.5 1.96

túnel no chão com refrigeração 6.0 1.79

ripado - estilo UE 6.0 a 7.0 1.79 a 1.54

ripado - estilo americano 5.5 1.96

Machos na recria 

recria de lados abertos 2.5 4.3

escuridão fora de recria 3.0 3.6

* A recria moderna no escuro pode suportar até 10 aves por m2 (1,08 ft2 por franguinha) com 
comedouro e bebedouro suficiente e temperatura ambiente e qualidade do ar corretas.

Cobb recomenda que os machos sejam criados separadamente das fêmeas, 
desde o alojamento até a transferência ou mistura (aproximadamente 
20 a 23 semanas). Esta prática permitirá que os agricultores otimizem o 
tamanho do box, a uniformidade e as metas de peso corporal de machos 
e fêmeas. Os machos devem ter espaço extra no chão durante a recria 
para garantir que eles atinjam seus pesos corporais desejados. Os machos 
serão significativamente mais pesados do que as fêmeas da mesma idade. 
Portanto, o controle do peso corporal é essencial para o desenvolvimento 
uniforme do tamanho do box e a sincronização sexual com as fêmeas.



M
A

TR
IZES C

O
B

B
 G

U
IA D

E M
AN

EJO

21

PRÉ-ALOJAMENTO

Bebedores suplementares 

Comedouros suplementares  

Muitos galpões modernos são bem equipados com sistemas de bebedouros que podem 
ser usados pelos pintinhos no alojamento. Quando possível, use apenas os sistemas de 
bebedouros infantis para que os pintinhos aprendam a usar o sistema o mais rápido 
possível. 

Se bebedouros suplementares forem necessários, as bandejas abertas não são 
recomendadas, pois os pintinhos podem mergulhar nelas e/ou contaminar a água com 
cama e ração, o que resulta em água de baixa qualidade. Bebedouros suplementares 
nunca devem ser colocados diretamente abaixo das campânulacampânulas, pois isso vai 
aquecer a água e tornar-se muito quente para beber, bem como aumentar a evaporação 
da água. 

O equipamento de alimentação suplementar não deve ser colocado diretamente sob ou 
muito perto dos comedouros e a ração deve ser distribuída logo antes da chegada dos 
pintinhos. Forneça um comedouro suplementar para cada 75 pintinhos de um dia e garanta 
que a ração suplementar permaneça fresca. Remova os comedouros suplementares após 
7 dias. 

Outra opção é colocar um total de 30 g de ração por ave em papel cobrindo 50% da área 
de alojamento. Esta quantidade de ração deve ser consumida nos primeiros 3 dias. O papel 
utilizado deve ser durável e resistente a perfurações. Não recomendamos o papel de jornal 
usado ou outros tipos de papel reutilizado devido aos riscos relacionados à biossegurança e 
à qualidade do material. Remova qualquer papel restante após o consumo da alimentação.  

Observe cuidadosamente a distribuição e o comportamento dos pintinhos conforme a área de recria é expandida e os pintinhos recebem mais espaço. Os pintinhos são naturalmente curiosos 
e querem explorar, mas ainda precisam ter a temperatura, iluminação e ventilação corretas para garantir que estejam confortáveis, permaneçam ativos e possam encontrar comida e água 
facilmente na área expandida. Se bebedouros e/ou bandejas de comedouro suplementares forem usados durante a recria, eles devem ser removidos gradualmente da área de recria ao longo de 
vários dias antes que o galpão seja completamente aberto. Encha as taças do nipple, sob os bicos com água para estimular o consumo de água logo após a chegada dos pintinhos.

Dicas de bem-estar animal
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PRÉ-ALOJAMENTO

Enriquecimento
Os enriquecimentos são considerados benéficos porque podem reduzir 
os “comportamentos negativos” e podem aumentar os “comportamentos 
positivos” das aves. Os enriquecimentos normalmente consistem em estímulos 
sensoriais que fornecem opções para o animal dentro do ambiente. O objeto 
ou dispositivo pode resultar em uma mudança no comportamento / atividade 
relacionada à interação social (ex: aumenta ou diminui o contato direto / indireto 
com outros animais), resultado ocupacional (ex: incentiva o exercício ou um 
desafio no ambiente), resultado físico, estimulação sensorial (ex: visual, auditiva) 
ou estimulação nutricional. 

Para as aves, os objetivos relacionados ao bem-estar para incorporar 
enriquecimentos ao ambiente de recria e postura incluem: aumentar a 
diversidade comportamental; reduzir as frequências de comportamento 
anormal/negativo; aumentar a faixa de comportamento (s) normal (is); aumentar 
a utilização positiva do meio ambiente; e aumentar a capacidade do animal 
de lidar com desafios ou mudanças. Além disso, para as aves, os objetivos 
relacionados ao desempenho do lote de incorporação de enriquecimentos 
podem incluir: melhor mistura do lote em áreas de risco; redução de ovos no 
chão; melhora na saúde dos pés e pernas; redução da mortalidade dos lotes 
de reprodutores; e melhora na produção total de ovos para o lote reprodutor.

Os enriquecimentos não devem afetar negativamente a saúde e o bem-estar 

do lote (ou seja, os enriquecimentos que representam uma lesão ou ameaça 
de aprisionamento não devem ser usados), não devem aumentar o risco de 
biossegurança e não devem ser economicamente deletérios. 
Os enriquecimentos típicos que podem ser usados em granjas de matrizes de 
frangos de corte incluem enriquecimento físico (ex: rampas, poleiros e plataformas 
(ripas) ou itens que fornecem abrigo adicional (pequenas cabanas/tendas)), 
estímulos nutricionais e sociais para aumentar a atividade de forrageamento ou 
banho de poeira (ex: fardos, bicadas, dispersão de ração) e estímulos sensoriais 
(ex: estímulos de iluminação ou ruído para treinar aves). É importante notar que 
nem todos os enriquecimentos podem ser usados tanto na recria quanto na 
produção e, portanto, devem ser planejados e implementados cuidadosamente 
para a idade e tipo de ave. Outros enriquecimentos, como ripas e poleiros, 
podem ser usados em granjas de recria e postura para incentivar as aves a 
experimentar equipamentos elevados e diferentes tipos de piso, para que se 
adaptem mais rapidamente às configurações de galpões de produção onde 
pisos de ripas e poleiros elevados são comumente usados. Os comedouros 
de corrente na recria devem ser controlados em altura para que todas as aves 
tenham fácil acesso à alimentação, mas ao mesmo tempo exigem que as aves 
apenas pulem nas trilhas para aumentar a mobilidade e a atividade. Ter uma 
pista de alimentação com pezinhos pode permitir que as aves pousem.

Manejo da cama 
Cubra todo o chão com cama nova e fresca. É importante que o material da 
cama forneça uma superfície macia e seca que conduza calor radiante. Nivele 
a cama, comprimindo firmemente. Cama irregular cria temperaturas de piso 
desiguais, fazendo com que grupos de pintinhos se amontoem nos bolsos ou sob 
o equipamento. A cama irregular também pode resultar em acesso restrito não 
intencional a alimentos e água neste momento crítico de desenvolvimento. 

A altura da cama depende do isolamento do piso, do uso de plástico abaixo do 
piso de concreto para evitar a ação capilar da água, das condições de verão e 
inverno, da ventilação e da densidade das aves. Tente usar a menor quantidade 
possível de cama para que seja mais fácil trabalhar na cama e manter o nível de 
altura da cama. A cama acumulará excrementos de aves desde a recria até a 
produção. Uma boa referência é usar 3 a 5 cm (1 3/16 a 2 pol.) No verão e 5 a 7 
cm (2 a 2 3/4) no inverno.
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PRÉ-ALOJAMENTO

Iluminação 
A intensidade e distribuição da luz altera a atividade das aves. A estimulação 
correta da atividade com iluminação durante os primeiros 5 a 7 dias de idade 
é necessária para um consumo ideal de ração, desenvolvimento do sistema 
digestivo e imunológico e bom bem-estar. A intensidade da luz deve ser de 60 a 
100 lux (6 a 10 fc) diretamente abaixo da luz e medida na altura do pintinho para 
aumentar a atividade do pintinho e estimular uma boa alimentação precoce e 
consumo de água. Concentrar a luz ao redor da linha do bico atrairá os pintinhos 
e melhorará o consumo inicial de água e ração, à medida que aprendem uns com 
os outros. 

Os pintinhos devem receber 23 horas de luz no alojamento. Aos 4 dias de idade, 
comece reduzindo o período de luz. Sempre acenda as luzes na mesma hora 
todos os dias. Ao ajustar o período de iluminação, sempre altere o tempo de 
apagamento das luzes. Ao reduzir a intensidade da luz todos os dias em 1 ou 2 
horas, a duração do dia de 8 horas recomendada será atingida aos 14 dias de 
idade. Recomendamos continuar 8 horas de luz com 2 a 4 lux de intensidade 
de luz até a fotoestimulação dependendo da fonte de luz (consulte o Capítulo 6).
A intensidade da luz não deve variar mais de 20% do local mais claro ao mais 

escuro ao nível do chão. Diferentes fontes de luz podem ter grandes variações 
na intensidade da luz no nível das aves. A distribuição uniforme da luz (> 80%) 
na recria ajudará a manter os níveis de cama uniformes em todo o galpão, 
mantendo uma altura consistente desde a cama até a corrente ou comedouros. 
Isso é importante para que todas as fêmeas tenham fácil acesso à alimentação ao 
mesmo tempo. Com áreas escuras ou sombreadas no galpão de recria, as aves 
tendem a mover as aves das áreas claras para as áreas mais escuras, causando 
alturas irregulares ao longo da trilha do comedouro. O acesso desigual aos 
comedouros, então, contribuirá para a baixa uniformidade do lote. 

Não aumente a intensidade da luz durante a vacinação, pesagem e classificação 
das aves. Todo o trabalho de manutenção do galpão deve ser feito durante o 
período de 8 horas de iluminação. Aumentar ou diminuir a intensidade da luz 
tornará as aves menos sensíveis à fotoestimulação após as 21 semanas de idade. 
Um longo dia de recria (> 10 horas) na recria atrasará o desenvolvimento sexual de 
fêmeas e machos e deve ser evitado.

Cronograma de iluminação para pintinhos durante a recria

Idade (dias) Alojamento 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Horas de luz 23 21 19 17 15 13 12 11 10 9 8 8

Intensidade da 
luz* (lux) 60 - 100 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 2  to  4

Intensidade da 
luz 
(fc) 5.6 - 9.3 1.9 1.9 1.9 1.9 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.19 to 0.37
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Alojamento de pintinhos 

Antes de descarregar os pintinhos na granja, o piso e a temperatura ambiente devem ser verificados. Se o galpão estiver muito frio, os pintinhos devem 
permanecer dentro do caminhão de climatizado para evitar estresse térmico. Durante o processo de recebimento, verifique a identificação da caixa para 
garantir que os pintinhos machos e fêmeas sejam colocados na área ou galpão correto. O posicionamento cuidadoso e estratégico dos pintinhos na área 
de pinteira é importante para o bem-estar animal. 

Preste atenção a estes itens ao colocar pintinhos para otimizar o conforto, segurança e qualidade dos pintinhos: 

Manuseio (Ação) 
Todos os funcionários devem ter cuidado ao manusear as caixas de pintinhos durante o descarregamento do 
caminhão, ao transportá-los dentro do galpão e durante o processo de descarga. O objetivo deve ser evitar 
movimentos bruscos (por exemplo: inclinar as caixas para pintinhos, derrubar as caixas para pintinhos etc.), 
pois isso pode feri-los . O ideal é que as caixas sempre permaneçam niveladas até que cada caixa individual seja 
inclinada para a descarga dos pintinhos.  

Manuseio (Método) 
Os funcionários da granja devem posicionar os pintinhos com cuidado, de acordo com os limites de altura de 
queda da empresa. A altura de queda não deve ser maior que 2 vezes a altura da ave (cerca de 15 cm (6 pol.) para 
pintinhos). Isso significa que a pessoa deve segurar a caixa com segurança com ambas as mãos e a inclinação 
(abaixo do nível do joelho) deve minimizar a distância de queda do fundo da caixa até a cama. 

Manuseio (Local) 
O local onde os pintinhos são colocados é extremamente importante. Os pintinhos devem ser colocados com 
cuidado diretamente na cama, nas tampas da ração inicial ou no papel que contém a ração inicial. Não coloque 
pintinhos em cima de equipamentos sólidos (ex: comedouros ou bebedouros) ou em cima de outros pintinhos. Ao colocar os pintinhos no galpão, eles 
devem ter fácil acesso a água e ração e devem estar próximos, mas não diretamente abaixo das campânulas. 

Manuseio (Estratégia) 
Idealmente, o descarregamento dos pintinhos deve ser rápido e eficiente para minimizar a exposição a climas externos que podem resultar em estresse 
térmico para os pintinhos. O ideal é que todas as caixas sejam colocadas no galpão ou área de recria, de modo que os pintinhos sejam distribuídos 
uniformemente desde o primeiro momento da descarga. Depois que as caixas forem distribuídas, comece na parte de trás do galpão ou área de recria e 
coloque os pintinhos de maneira cuidadosa e calma à medida que avança em direção à frente do galpão. Isso ajudará a evitar ferimentos e pintinhos ao 
redor dos pés da equipe durante o processo de recepção. Tente falar o mínimo possível. Os pintinhos procuram a galinha-mãe e não devem associar as 
vozes como sendo a galinha-mãe. Remova todos os forros de papel, caixas para pintinhos, tampas etc. durante o processo para evitar áreas de possível 
aprisionamento para os pintinhos e descarte esses itens de maneira biossegurança. Após a descarga, todos os funcionários devem sair do galpão por 2 
horas para permitir que os pintinhos se aclimatem na área de recepção.
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MANEJO PÓS-ALOJAMENTO DE PINTINHOS

Manejo pós-alojamento de pintinhos 3
A importância do período inicial não pode ser subestimada. 
Os primeiros 14 dias de vida de um pintinho estabelecem 
o precedente para um bom desempenho. O esforço extra 
durante a fase de recria será recompensado no desempenho 
final do lote. 

3.1 Conforto dos Pintinhos 
Verifique os pintinhos 2 horas após o alojamento, o que lhes dará tempo 
para se acomodar e identificar a área de recepção. Verifique se eles 
estão confortáveis. A distribuição e o comportamento dos pintinhos 
devem ser monitorados de perto após o alojamento e nas primeiras 
24 a 48 horas após a recria. É normal ver alguns pintinhos dormindo, 
alguns comendo ou bebendo e alguns explorando ativamente seu 
novo ambiente. Se você observar pintinhos ofegantes, amontoados, 
piando alto ou irregularmente distribuídos dentro da área de recria, 
investigue a (s) causa (s) imediatamente. Se não corrigidos, eles podem 
ter um impacto negativo no bem-estar do lote e nos resultados de 
desempenho. 

Ao alojar  os pintinhos e verificar durante a fase de recria, a equipe 
deve falar em um nível baixo e mover-se calmamente pelo galpão para 
minimizar o estresse. Depois de garantir que todos os pintinhos estão 
colocados e confortáveis, a equipe deve deixá-los sozinhos por no 
mínimo 2 horas para permitir que eles se aclimatem ao novo ambiente 
e descansem.

Na medida 
Os pintinhos estão constante-
mente piando e se espalhando 
uniformementeuniformemente

Muito frio 
Pintinhos barulhentos

amontoados sob a
campânula

Luz brilhante ou ruído
Os pintinhos amontoados em 

um lado da área de recria
da área de recria

Muito quente
Pintinhos sonolentos se 

espalham pelo perímetro 
longe da campânula

Muito frio
Pintinhos barulhentos 
amontoados longe de 

projeto

Ao entrar em um galpão, você provavelmente verá algumas aves comendo, brincando, bebendo, piando e descansando. As aves nunca devem se amontoar. Uma observação cuidadosa da 
distribuição dos pintinhos dentro da área de recria e a observação da atividade dos pintinhos podem avaliar o nível de conforto dos pintinhos. Se a distribuição for irregular, se o nível de atividade 
for extremamente baixo ou se os pintinhos forem extremamente barulhentos, podem ser sinais de possível estresse e o (s) motivo (s) devem ser investigados imediatamente. Lembre-se das letras 
F.L.A.W.S. (alimentação, iluminação, qualidade do ar, água e espaço / ações da equipe), pois tudo isso pode afetar o bem-estar, a distribuição e o comportamento dos pintinhos.

campânula        pintinhos

Dicas de bem-estar animal
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MANEJO PÓS-ALOJAMENTO DE PINTINHOS

3.2 Temperaturas de Recria

Pintinhos com frio irão se amontoar com atividade reduzida, resultando 
em redução do consumo de ração e água e, portanto, redução da taxa 
de crescimento. Se estiverem confortavelmente aquecidos, os pintinhos 
devem se movimentar de maneira uniforme e ativa na área de cria. 

Um excelente indicador da temperatura do piso é a temperatura dos 
pés do pintinho. Ao colocar os pés do pintinho contra seu pescoço 
ou bochecha, você poderá ver o quão quente ou frio o pintinho está. 
Se os pés do pintinho estiverem frios, a temperatura corporal interna 
do pintinho também é reduzida. Se os pés estiverem frios, reavalie a 
temperatura de pré-aquecimento e as temperaturas ambiente / chão 
atuais dentro da área de recria. 

A temperatura interna do pintinho pode ser medida usando um pequeno 
termômetro de sonda retal com uma ponta macia. Termômetros digitais 
de leitura rápida são recomendados para essas verificações de pintinhos. 

A temperatura interna dos pintinhos nascidos deve ser de 40 a 40,6 ° C 
(104 a 105 ° F). A temperatura interna do pintinho acima de 41 ° C (106 ° 
F) nos primeiros 4 dias pode causar respiração ofegante. A temperatura 
interna do pintinho abaixo de 40 ° C (104 ° F) indica que o pintinho está 
com muito frio. 

No nascimento, o pintinho 
não consegue controlar 
adequadamente sua 
temperatura corporal e depende 
do ambiente para que o calor 
seja termorregulado. Quando 
as temperaturas estão muito 
altas ou baixas, o pintinho 
deve compensar ofegando 
ou metabolizando energia 
para produzir calor. Qualquer 
um dos cenários tem um 
impacto negativo no ganho de 
peso, no crescimento e nos 
resultados de bem-estar. Uma 
vez que o resfriamento ou 
superaquecimento durante a 
recria pode resultar em baixo 
crescimento, baixa conversão 
alimentar e aumentar a 
suscetibilidade a doenças, 
fornecer a temperatura correta 
na recria pode ter um impacto final no desempenho da produção. 

Aos 12 a 14 dias de idade, o pintinho terá a capacidade total de regular a 
temperatura de seu corpo. Para compensar as mudanças nas temperaturas 
corporais internas dos pintinhos, o tamanho e a produção de calor das aves e o 
desenvolvimento das habilidades termorregulatórias, a temperatura de cria deve 
ser ajustada a cada poucos dias (ver tabela). 

As condições de temperatura na área de cria devem garantir conforto adequado 
para os pintinhos. As temperaturas ideais permitem que as aves sejam distribuídas 
por toda a área de cria com acesso adequado a água e ração. Monitore o 
comportamento das aves frequentemente, pois este é um bom indicador do 
conforto dos pintinhos. 

Ao amostrar pintinhos para verificar a temperatura corporal, é importante evitar estresse e lesões para os pintinhos. Se estiver 
usando um termômetro digital de leitura rápida para temperaturas cloacais (como mostrado aqui), insira cuidadosamente a 
ponta de metal do termômetro na cloaca. Segure firmemente o pintinho enquanto apoia todo o corpo do pintinho durante o 
processo de verificação.

Dicas de bem-estar animal

Diretrizes de temperatura
com umidade relativa de 60%

Idade (dias) Piso Temperatura
        °C                     °F

1 a 3 31 87.8

4 a 7 30 86.0

8 a 15 29 84.2

16 a18 28 82.4

19 a 21 26 78.8

22 a 24 24 75.2

25 a 27 22 71.6

* Estas figuras devem ser usadas apenas
como referência. 

26
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MANEJO PÓS-ALOJAMENTO DE PINTINHOS

3.3 Hidratação de Pintinhos 

A gema contém 1 a 2 g de umidade para que o pintinho perca peso, mas não fique desidratado. Se os pintinhos começarem a ofegar, eles podem perder de 5 a 10 
g de umidade nas primeiras 24 horas e então ocorrerá desidratação. Umidade relativa mais alta reduzirá na perda de umidade, mas também prejudicará a perda de 
calor, portanto, a temperatura correta da cria é vital. Pintinhos de ovos menores (lotes mais jovens) requerem temperaturas de incubação mais altas porque produzem 
menos calor. 

A gema contém 2/3 de gordura e 1/3 de proteína com a gordura para energia e proteína para crescimento. Se o consumo precoce de ração não ocorrer, o pintinho 
usará tanto gordura quanto proteína na gema para obter energia, resultando em níveis inadequados de proteína para o crescimento. O consumo precoce de ração é 
crucial para que os pintinhos sustentem os processos metabólicos, como a temperatura corporal interna. 

3.4 Avaliação de Papo Cheio 

O principal objetivo do manejo durante as primeiras horas após o alojamento na granja é 
conseguir o máximo de consumo de água e ração para o maior número possível de pintinhos. 
O fracasso em atingir este objetivo levará a problemas irreversíveis com o desempenho do 
lote, incluindo baixo crescimento, baixa conversão alimentar e baixa uniformidade do lote. 

Amostra de 100 pintinhos por área de cria. Se as amostras dos pintinhos forem verificadas 8 
horas após o alojamento, no mínimo 85% dos pintinhos examinados devem ter alimento e 
água presentes. Um mínimo de 95% dos papos das aves deve ser preenchido após o exame 
na manhã seguinte ao alojamento. 

Se muitas colheitas forem difíceis (> 15%), avalie imediatamente a disponibilidade de água, 
temperatura da água, taxa de fluxo etc. para determinar por que os pintinhos podem não 
estar tendo acesso à água na área de recria. 

Se muitos papos forem macios (> 15%), avalie imediatamente a disponibilidade de ração, 
localização, apresentação da ração (uniformidade e cheiro) e verifique se a ração correta 
foi entregue na granja. Verifique a temperatura ambiente e a temperatura do piso também 
para determinar por que os pintinhos podem não estar tendo acesso aos alimentos na área 
de recria.

Se a iluminação e a temperatura na área de recria forem ideais, os pintinhos devem explorar a área de recria de maneira natural e rápida para encontrar alimento e água. Avaliar o comportamento 
do pintinho regularmente nas primeiras 24 horas de alojamento e medir objetivamente o preenchimento do papo é uma maneira fácil de verificar a configuração correta e as condições ideais para 
o conforto do pintinho. Se muitas amostras estiverem difíceis, avalie imediatamente a disponibilidade de água, a temperatura da água, a taxa de fluxo etc. para determinar porque os pintinhos 
podem não estar tendo acesso à água na área de recria. Se muitas amostras forem moles, avalie imediatamente a disponibilidade de ração, a localização da ração, a apresentação (uniformidade e 
cheiro) da ração alimentar e verifique se a ração correta foi entregue na granja para determinar por que os pintinhos podem não estar acessando a ração na área de recria.

Dicas de bem-estar animal
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3.5 Tratamento de Bico 
O tratamento de bico pode ser feito no incubatório no primeiro dia de vida ou entre 4 e 5 dias de idade 
na granja. No incubatório, esse procedimento é realizado por pessoal treinado e normalmente envolve 
equipamento automatizado especialmente projetado que fornece um tratamento infravermelho para a ponta 
do bico. O tratamento de bico aos 4 e 5 dias de vida feito na granja requer mais trabalho e atenção especial 
para garantir que o estresse das aves seja minimizado. 

O tratamento de bico pode ter um benefício muito positivo para o bem-estar, uma vez que resulta em 
um formato de bico ideal para as aves comerem e beberem, e pode prevenir bicadas agressivas, um 
comportamento que pode levar a ferimentos nas aves, trauma de pele e mortalidade. Além disso, se o bico 
superior for significativamente mais longo do que o bico inferior (formato do bico do falcão), a capacidade da 
ave de beber e comer pode ser prejudicada. Um bico mais longo no topo também pode afetar negativamente 
a eficiência de acasalamento do galo, pois ele pode ter dificuldade em segurar as penas do pescoço da galinha.

 ✓ O bico continua a crescer à medida que a ave envelhece e deve ser mantido 
em boas condições para comer e beber. Em vários estágios durante a vida 
da ave, os gerentes técnicos devem avaliar a forma do bico.

 ✓ O tratamento de bico é especialmente benéfico para aves criadas em 
galpões abertos ou sem intensidade de luz controlada durante a recria. Aves 
criadas em galpões sem iluminação controlada normalmente têm maior 
crescimento de bico e amadurecem mais cedo do que aves criadas por 20 
semanas em galpões com controle de luz (escuro). 

 ✓ Bicar suavemente penas e objetos no ambiente é considerado um 
comportamento normal. 

 ✓ Durante a vacinação de aves individuais (16 a 19 semanas de idade), a forma 
do bico de cada ave deve ser avaliada cuidadosamente. O formato correto 
do bico é necessário para comer e beber, o que, por sua vez, promoverá a 
máxima fertilidade e uniformidade do lote. 

 ✓ O equipamento de tratamento de bico só deve ser operado por pessoal 
treinado para garantir o mínimo de estresse para a ave. 

 ✓ Somente a ponta queratinizada do bico (parte transparente) deve ser 
removida ao recondicionar a ponta do bico. 

 ✓ Se a deformidade do bico for severa ou o recondicionamento do bico não 
for possível, a ave deve ser removida do lote e sacrificada humanamente. 

3.6 Ingesta de Água 
Certifique-se de que os comedouros e bebedouros estejam abastecido adequadamente, em relação à densidade de alojamento e próximos um do outro. É importante que 
essas áreas tenham a temperatura ambiente, do piso e da cama correta, protegendo a zona de conforto térmico dos pintinhos.

Avalie a forma do bico com 16 a 19 semanas 
de idade. O bico deve ser arredondado na 
ponta e a parte inferior e superior devem 
ser uniformes como mostrado na imagem.

A água é importante para promover uma boa saúde e ótimos resultados de bem-estar para galinhas em todas as fases: 

Dicas de bem-estar animal

* Evite a cede fornecendo água limpa e fresca para as aves   
* Previna o estresse fornecendo água (altura do bebedouro e taxa de fluxo) para todas 

as aves 

* Previna o desconforto térmico com água disponível para as aves, para que possam 
se refrescar

* Mantenha os bebedouros dentro dos limites, evitando gotejamentos e vazamentos 
* Promova a saúde fornecendo água às aves para uma digestão e hidratação ideais
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Verificar bebedouro pendular 
Avaliação e ajustes frequentes são essenciais. O nível de água do bebedouro pendular deve estar a 0,5 cm 
(1/4 pol.) Da borda do bebedouro no primeiro dia de idade e reduzido gradualmente após sete dias para uma 
profundidade de 1,25 cm (1/2 pol.) Ou profundidade da unha. Os bebedouros pendulares devem ser limpos 
diariamente para evitar o acúmulo de contaminantes. Se necessário, em climas quentes, lave o sistema de 
água pelo menos duas a três vezes ao dia para manter a temperatura correta da água. Todos os bebedouros 
pendulares devem ser regulados para reduzir o derramamento.

Verificação do bebedor Nipple  
A altura do nipple deve estar no nível dos olhos do pintinho durante os primeiros 2 dias e, em seguida, mantida 
um pouco acima da cabeça do pintinho a uma altura que as aves devem esticar ligeiramente para alcançar. 
Os pés das aves devem estar sempre apoiados na cama. Uma ave nunca deve ficar na ponta dos pés para 
beber. A pressão deve ser tal que haja uma gota de água suspensa no bico. Como um guia geral, uma taxa de 
fluxo do bico de 25 a 30 ml por minuto é recomendada na primeira semana. No entanto, sempre consulte as 
instruções do fabricante. 

A temperatura ideal da água está entre 10 e 14 ° C (50 e 57 ° F), no entanto, as aves podem tolerar uma ampla 
faixa de temperatura da água; mesmo assim, a temperatura da água nunca deve ser superior a 25 ° C (77 ° F). 
Se isso ocorrer, o sistema de bebida deve ser enxaguado pelo menos 3 vezes por dia.

Taxa de fluxo do bico do Nipple*

Idade (dias) Taxa de fluxo
(ml por minuto)

0 a 7 25 a 30

8 a 14 35 a 40

15 a 21 45 a 50

22 a 28 50 a 55

29 a 35+ 55 a 60

* Essas taxas são apenas diretrizes. Verifique as 
configurações específicas do fabricante.

Sistemas de água   
Todos os sistemas de água das aves devem ser lavados diariamente, mas no mínimo três vezes por semana 
para remover o biofilme e controlar a temperatura da água. Se os sistemas de água não forem lavados 
regularmente, biofilmes podem se formar no interior do tubo, diminuindo o fluxo e a qualidade da água. A 
lavagem de alta pressão requer volume e pressão adequados. Um a dois bares (14 a 28 psi) de pressão da 
água criará a velocidade e turbulência na tubulação para remover o biofilme. Em climas quentes, pode ser 
necessário fazer o flushing mais de uma vez por dia para baixar a temperatura da água. Existem sistemas de 
lavagem automática que facilitam o trabalho de lavagem, economizando tempo do produtor e garantindo que 
a lavagem com água aconteça. Para sistemas com modos de descarga, defina a descarga a 2 segundos por 
metro (3,3 pés) de linha de bebedouro.

Os pés das aves devem estar sempre apoiados na 
cama. Uma ave nunca deve ficar na ponta dos pés 
para beber.

Verificação de bebedor suplementar 

Os bebedouros suplementares nunca devem ficar completamente vazios (secos). Os bebedouros devem 
ser limpos e recarregados conforme necessário. Mantenha os níveis máximos de água nos bebedouros 
suplementares até que os pintinhos estejam grandes o suficiente para criar derramamento. Os bebedouros 
suplementares devem ser removidos aproximadamente 48 horas após o alojamento. O derramamento de 
água e o desperdício devem ser reduzidos ao mínimo, especialmente durante as estações frias, devido à 
menor troca de ar para eliminar a umidade durante esses meses.



Manejo de Recria 4
O objetivo principal de qualquer operação de matrizes de frangos de corte é produzir ovos incubáveis férteis que, ao eclodirem, fornecerão a quantidade necessária de 
pintinhos de boa qualidade para atender às demandas de produção de frangos de corte. O manejo na primeira semana após o nascimento é um grande fator para qualquer 
programa de manejo de recria de sucesso. Os principais indicadores de desempenho do lote são o peso corporal médio e a uniformidade do lote, bem como a mortalidade 
no dia 7. A obtenção de uma boa uniformidade do lote durante a fase de produção pode ser atribuída ao trabalho técnico realizado durante a fase de recria. Porém, não 
basta contar com conhecimentos e habilidades técnicas. Planeje, organize, execute e monitore indicadores-chave de desempenho, incluindo curvas de peso corporal de 
recria e produção e consumo de ração. É importante monitorar esses indicadores-chave e responder com antecedência às questões. 

A curva padrão de peso corporal durante a recria é um excelente exemplo de um desses indicadores. A falha em manter um lote de recria na curva de peso corporal padrão 
pode ter consequências consideravelmente negativas na produtividade do lote. Gerenciar e monitorar o consumo de ração requer atenção à formulação da ração, escolha 
dos ingredientes e forma da ração para garantir a previsibilidade com relação à consumo e resposta do peso corporal em comparação com os gramas padrão/ave/semana. 
O controle do peso corporal das matrizes também depende da qualidade do equipamento de pesagem e alimentação.

Os machos devem ser criados separadamente das fêmeas até 20 a 21 semanas de idade para melhores resultados. A recria pode ser dividida em 5 intervalos de tempo, 
cada uma consistindo em 4 semanas e cada intervalo de tempo tendo fatores importantes envolvidos na curva de peso corporal.

Aumento considerável na taxa de crescimento “aumenta” para se preparar para o desenvolvimento sexual e atingir 
a uniformidade e conformação desejadas. Por volta das 20 semanas de idade, as reservas de gordura abdominal 
devem estar se desenvolvendo. Essas reservas são independentes do peso corporal, mas estão intimamente 
ligadas à conformação das fêmeas.

A puberdade começa e as aves lentamente começam a aumentar sua conformação e seu condicionamento geral.

Durante esta fase, as aves devem ter um programa de alimentação cuidadosamente controlado e ser monitoradas 
de perto para evitar que fiquem acima do peso e com excesso de peso.

Importante para o estabelecimento e correção da uniformidade do lote.

Fatores de alojamento e recria têm um impacto crítico no tamanho do box e na uniformidade durante a vida do lote.0 a 4 

4 a 8 

8 a 12 

12 a 16 

16 a 20 

Prazo (semanas) Fatores importantes relacionados ao peso corporal dentro do prazoFase de recria

1

2

5

4

3
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O tempo de consumo da ração, é uma consideração chave nos períodos de recria e 
produção. Os horários de consumo variam ao longo do período de recria e dependem de 
vários fatores importantes, incluindo quantidades de ração, linha genética, tipo de programa 
de alimentação, forma de ração apresentada e intensidade da luz usada no galpão. 

No período de recria, as frangas começarão a comer rapidamente a ração durante a fase 
de crescimento controlado. Permita um tempo de consumo da alimentação de cerca de 40 
a 60 minutos a partir das 10 semanas de idade até a fotoestimulação. Isso fornece tempo 
suficiente para acesso igual ao alimento. Se o tempo de consumo for inferior a 30 minutos, 
aumente o volume da alimentação e prolongue o tempo de consumo aplicando um 
programa de alimentação alternativo, como 5/2 ou 4/3 (consulte a página 39). No período de 
produção, o tempo de consumo da galinha é um dos indicadores usados para determinar a 
primeira diminuição da ração após o pico de produção. 

Os principais fatores relacionados ao tempo de consumo, estão relacionados a textura e o 
tamanho dos alimentos. Na recria e produção, recomendamos um farelo para prolongar o 
tempo de consumo de ração. Alguns produtores podem usar ração de farelo grossa, o que 
aumenta o tempo de consumo em comparação com um farelo. Desencorajamos o uso de 
ração peletizada na recria ou produção, pois pode ser consumida rapidamente e pode não 
haver volume suficiente para garantir uma distribuição igual.

Tempos de consumo de ração em duas idades diferentes com três apresentações de formulários de ração

Idade Notas gerais Ração Grossa Farelo Pelete   

0 a 3 semanas Reduz a < 4 horas entre
2 e 3 semanas 3 horas 2,5 horas 2 horas

8 semanas O objetivo é > 45 minutos 75 minutos (programa 5/2) 60 minutos (programa 5/2) Pelete não são
recomendados na recria  

16 semanas O objetivo é > 30 minutos 50 minutos (programa 5/2) 40 minutos (programa 5/2) 

21 a 25 semanas Alimentação diária 30 minutos 15 a 30 minutos <15 minutos (Pelete não são 
recomendados) 

30 semanas Alimentação diária 3 horas 2 horas 1 a 1 1/2 horas 

Consumo de ração
Fatores que afetam o tempo de consumo da alimentação: 
1. Programa de alimentação usado na recria 
2. Forma física (Pelete / triturada / farelada) 
3. Matérias-primas 
4. Clima e flutuações de temperatura diárias 
5. Sistema de beber (falta de água) 
6. Sistema de alimentação e velocidade de entrega da ração  
7. Saúde do lote (aves doentes comem menos ou não 

comem) 

O tempo consistente de entrega da ração é importante para o lote e o 
bem-estar e é tão importante quanto “quando as aves comem” (ou seja, 
hora do dia) e “com que frequência as aves comem” (ou seja, programa de 
alimentação). As aves aprenderão quando esperar comida e se ajustarão 
de acordo. Horários de alimentação irregulares ou uma interrupção na 
rotina normal de alimentação podem ser muito estressantes para o 
lote. Tempos de alimentação consistentes são necessários para a saúde 
das aves e bons resultados de bem-estar. Ao fazer a transição de um 
programa de alimentação para outro, observe o comportamento do lote, 
o tempo de consumo e o nível de atividade e se esforce para manter o 
tempo de alimentação.
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A importância da nutrição 
A formulação correta da ração e o conteúdo nutricional são necessários 
para que as reprodutoras expressem seu potencial genético e produzam 
ovos férteis para incubação. Além disso, ingredientes de alta qualidade 
deve ser usados para garantir que os ovos incubados estejam livres de 
contaminantes e contenham todos os nutrientes necessários para a 
incubação de pintinhos saudáveis. 

As especificações corretas de alimentação são um fator muito 
importante na recria e produção de lotes de alto desempenho. A 
nutrição desempenha um papel fundamental na preparação de matrizes 
para a produção. Um bom manejo de recria com alta uniformidade e 
peso corporal padrão não garantirá uma boa produção se as matrizes 
não forem adequadamente condicionadas devido a especificações 
inferiores de alimentação. Resultados consistentes sempre serão um 
desafio se a ração não atender às especificações. As especificações da 
ração precisam ser integradas aos métodos de manejo para entender 
por que e como as matrizes crescem, se desenvolvem, penas e se 
preparam para a fotoestimulação. Sempre compre ingredientes para 
rações de boa qualidade e formule dietas com base nas especificações 
Cobb disponíveis em nossos suplementos (http://Cobb-Vanttress.com/
resources). 

Um perfil de alimentação padrão deve ser seguido durante a recria para 
manter o peso corporal na curva padrão. Quaisquer pequenos desvios 
do padrão no peso corporal podem ser ajustados com pequenos 
incrementos de alimentação de 1 a 2 g. Uma vez estabelecido, use o 
programa de alimentação como um guia geral durante a recria. O peso 
corporal pode oscilar em +/- 2% do padrão. 

Para um desempenho consistente, evite mudanças na formulação da 
ração e monitore cada entrega de ração. Relate quaisquer problemas 
imediatamente. As amostras de ração devem ser armazenadas na granja 
para teste, se necessário.

 ✓ Colete amostras de ração e escreva notas detalhadas (data de mistura, 
data de recebimento, tipo de ração (iniciador, recria 1, etc.)) no recipiente de 
amostragem.

 ✓ Conduza auditorias regulares que incluem amostragem e teste de fornecedores 
de ingredientes e da fábrica de rações. 

 ✓ Escolha cuidadosamente as enzimas dos alimentos e combine-as com as 
matérias-primas locais, pois as enzimas afetam os substratos disponíveis para 
a fermentação microbiana na ave. 

 ✓ Use as especificações da ração Cobb e certifique-se de trocar as rações 
na idade correta do lote (veja a próxima página para descrições de cada 
formulação de ração). 

Problemas com a ração e possíveis soluções

Problemas Comuns Causas Comuns Possíveis Soluções

Formulação incorreta 
com base em valores de 

kcal (Mj) 

Os valores de kcal (Mj) da formulação 
da ração incluem a energia dos 

aditivos da ração (enzimas). 

Não inclua energia liberada de 
aditivos para rações. Isso pode 

resultar em valores kcal (Mj) muito 
baixos. 

Matriz de nutrientes para matérias-
primas não precisa. 

Avalie e atualize os valores dos 
nutrientes para cada matéria-
prima da dieta regularmente. 

Deficiência de vitaminas / 
minerais 

Mistura ou formulação de ração 
incorreta 

A ração de teste como 
formulações e as porcentagens 

reais na ração podem ser 
diferentes dos relatórios da fábrica 

de rações. 

Possíveis problemas de mistura.  

Diminuição do consumo 
de ração 

Palatabilidade 

Verifique a adição da fonte de 
sódio na ração e a qualidade das 

fontes de gordura. 

A ração de teste como 
formulações e as porcentagens 

reais na ração podem ser 
diferentes dos relatórios da fábrica 
de rações. Possíveis problemas de 

mistura. 

Micotoxinas Teste de ração para micotoxinas e 
contaminantes .

Pontos-chave para formulação de ração e nutrição 
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Ração Idade Função

Inicial 0 a 4 semanas 

Este alimento é projetado para atingir os padrões de peso corporal e estrutura esquelética da ave. Com a baixa capacidade de consumo 
de ração na primeira semana, rações de alta densidade (2850 kcal de energia / kg (11,88 Mj / kg), 19% de proteína bruta e 0,93% de Lisina 
digestível, são recomendados para atingir a consumo de nutrientes desejada. Recomenda-se apresentar esta alimentação como um 
farelo. 

Cresci-
mento

5 a 15
semanas 

Esta alimentação pode ser muito flexível com base no programa de alimentação e destina-se a ajudar a manter e obter pequenos ganhos de 
peso. Os lotes com os nutrientes atuais são normalmente alimentados com um programa de alimentação alternativo. Se um programa diário 
for necessário, ajuste a ração para fornecer mais volume com bons ingredientes de fibra para níveis mais baixos de energia e aminoácidos. 
Energia 2700 kcal / kg, (11,25 Mj / kg), 14,5% de proteína e 0,60 dig. A lisina é formulada com base na pesquisa e no melhor desempenho do lote.  

Pré-Pos-
tura  

16 semanas 
para o

primeiro ovo 

A energia desta ração se destina a ajudar a depositar gordura e proteína dando à ave energia reservada para reduzir o estresse da 
fotoestimulação, melhorar o início da postura e, o mais importante, para a persistência da postura após 40 semanas. É importante fazer a 
transição para esta alimentação às 16 semanas e é recomendado usar esta alimentação até o primeiro ovo ou produção de 5%. Energia 
2800 kcal / kg, (11,67 Mj / kg), proteína 15% e dig. É recomendada Lisina 0,63%. O cálcio é aumentado de 0,95 para 1,20% para apoiar o 
armazenamento de cálcio. Alguns produtores pulam esta ração (Cobb não recomenda isso) por questões práticas e continuam alimentando a 
ração de baixa densidade quando o objetivo desta etapa é preparar a matriz para a fotoestimulação. 

Produção 
1  

1º ovo a 38 
semanas 

Esta ração tem como objetivo ajudar na manutenção das aves, aumento do peso corporal e energia para a produção de ovos, enquanto a 
quantidade de ração aumenta para o pico de produção. Transição de pré-postura para produção 1 ração até o primeiro ovo do lote e não 
após 3 a 5% da produção diária de ovos. Qualquer atraso no consumo da produção 1 irá esgotar as reservas de cálcio ósseo em galinhas 
de “maturação precoce”. Isso, por sua vez, pode levar ao aumento da mortalidade das galinhas e é um problema comumente observado 
em lotes. Energia 2800 kcal/kg, (11,67 Mj/kg), proteína 15%, dig. Lisina 0,63% e Ca aumenta de 1,2 a 3% para apoiar a produção de ovos. 

Produção 
2  38 semanas + 

A produção 2 tem níveis de aminoácidos mais baixos do que a produção 1, mas a mesma quantidade de energia, pois uma retirada 
extrema de energia pode afetar a produção. Isso pode ocorrer durante a prática normal de redução da alimentação pós-pico, que é feita 
para controlar o ganho de peso corporal em excesso. Experiências e pesquisas com menor energia nesta fase mostraram perda de penas 
e queda na produção. O cálcio também aumenta para 3,2% para prevenir a depleção de cálcio associada à redução do consumo de ração 
e manter a qualidade da casca do ovo. A introdução da ração produção 2 quando o peso do ovo é 60 g para penas rápidas e 62 g para 
fêmeas lentas pode ser uma maneira eficiente de controlar o peso corporal e o peso do ovo. 

Ração 
para os 
Machos 

24 semanas + 

A ração dos machos tem menos energia e aminoácidos do que outras rações, 2700 kcal / kg, (11,25 Mj / kg), proteína 13% e dig. Lisina 
0,50%, proporcionando mais volume aos machos para manter a uniformidade de peso e condição durante o acasalamento. Os machos 
são mais eficientes na conversão de ração do que as fêmeas, portanto, um alimento volumoso é necessário. Qualquer deficiência de 
vitaminas e minerais pode causar problemas devido ao baixo consumo de ração. 

Tipos de ração por formulação com base na idade e suas funções
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Manejo de alimentação inicial 

O objetivo da fase de recria é condicionar os pintinhos para administrar o crescimento. 
O reprodutor de matrizes é originário de populações selecionadas por características 
desejáveis de frangos de corte que incluem ganho médio diário (GMD) e conversão 
alimentar (FCR), ambos negativamente associados à eficiência reprodutiva. Para lidar 
com essa propensão ao crescimento, as aves devem ser manejadas de acordo com uma 
curva de crescimento definida estabelecida pela Cobb. Esta curva de crescimento varia de 
acordo com a raça e o sexo. 

O peso corporal médio é uma métrica importante e o desvio do padrão pode ser causado 
pelo baixo consumo de água e / ou alimento (veja à direita). A uniformidade do lote é 
outra métrica importante e crítica para o desenvolvimento de um lote que responderá 
consistentemente às mudanças na alimentação em idades posteriores.

Solução de problemas de ganho de peso e uniformidade precoce 

A principal razão para o problema de baixo ganho de peso inicial é o baixo 
consumo de água: 

 ✓ Temperatura da água muito quente  
 ✓ Linha d’água muito alta 
 ✓ Bicos errados para iniciar os pintinhos (deve ser 360 graus) 
 ✓ Pressão da água muito alta 
 ✓ Bicos presos ou entupidos com detritos 
 ✓ Água suja (flushing insuficiente das linhas de água) 

A razão secundária para o problema de baixo ganho de peso inicial é o 
baixo consumo de ração: 

 ✓ Conduzir verificações de amostras 
 ✓ Avaliar a condição, qualidade e forma da alimentação (farelo ou micro 

granulado) 
 ✓ Verificar a disponibilidade de alimentação - espaço de alimentação 

e acesso 

4.1 Fase 1 - Recria (0 a 4 semanas) 

Alimentação controlada 

A alimentação controlada é necessária para evitar que as aves excedam o padrão de peso corporal. Isso é especialmente importante para fêmeas a partir das 4 semanas 
de idade até o final do período de recria. Seguir os padrões de peso corporal recomendados durante as primeiras 4 semanas é importante para o tamanho do box e o 
desenvolvimento de uniformidade para machos e fêmeas. 

Durante o primeiro mês de crescimento, o pintinho expressa rápido desenvolvimento de órgãos que suportam a maturação saudável da galinha reprodutora. Os órgãos 
incluem aqueles associados aos sistemas neurológico, imunológico, gastrointestinal, cardiovascular, pulmonar e esquelético. Evite longos períodos abaixo do padrão de peso 
corporal, o que comprometerá o desenvolvimento normal dos órgãos e levará a problemas mais tarde na vida do lote. 

Padrões acima ou abaixo do peso corporal são prejudiciais ao desempenho de matrizes maduros. A alimentação controlada é, portanto, recomendada imediatamente 
após a seleção. A alimentação à vontade não é recomendada durante a primeira semana porque é difícil determinar as quantidades de ração que o lote consumiu e pode 
desperdiçar ração. 

Evitar o desperdício de ração no lote é importante para que as aves não comam 
esse alimento mais tarde e ganhem peso inesperadamente. Em vez disso, use 
quantidades específicas de ração com pequenas mudanças incrementais a cada 
dia durante a primeira semana, conforme mostrado na tabela (à direita). Ao 
alimentar uma determinada quantidade de ração a cada dia, o peso corporal das 
fêmeas e machos deve estar na meta por volta das 4 semanas de idade.

Exemplo de consumo de ração por ave na 1ª semana
(machos e fêmeas) 

dia 1 2 3 4 5 6 7 média

gramas por dia 12 15 19 24 26 28 29 22

 ✓ A alimentação da fêmea pode ser definida em 29g do dia 8 ao 14. 

 ✓ A alimentação do macho pode ser fixada em 32g do dia 8 ao 14. 

 ✓ O Fornecimento diário de ração deve ser baseada na experiência e no manejo 
de pesos para atingir o peso corporal padrão Cobb em 14 dias.
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Recomendações de espaço de comedouro 
Começando no alojamento, um plano de espaço de alimentação progressivo pode ser usado para configurar o sistema para o número correto de aves por bandeja ou 
comprimento de corrente em diferentes idades e para obter boa alimentação e distribuição das aves. O aumento do espaço do comedouro deve ser gradual e baseado 
na idade da ave e na quantidade de alimento necessária para cobrir todo o caminho de alimentação. Consulte as tabelas na página seguinte para requisitos de espaço de 
alimentação com base na idade do lote e sexo. 

É normal que galpões tenham até 4 pistas de alimentação de corrente, entretanto, devido ao volume de ração sendo entregue em relação à idade das aves, use as seguintes 
recomendações. Distribua a alimentação diária em 2 loops de 0 a 5 semanas de idade. Estenda a faixa de alimentação para 3 loops de 5 a 11 semanas e todos os 4 loops de 
12 a 20 semanas. 

Os cálculos do espaço do comedouro são baseados no comprimento e largura médios de uma fêmea adulta, 30 e 15 cm, respectivamente. Usando um comedouro de 
corrente como exemplo, 1,5 metros acomodarão 10 aves de um lado do comedouro. Com um comedouro oval ou bandeja oval, a parte mais larga da ave fica, na verdade, 10 
cm de distância do comedouro ((30 cm + (10 cm X 2) = 50 cm; veja o diagrama abaixo). Portanto, para determinar o espaço de alimentação, calcule a circunferência do círculo 
de alimentação real usando a fórmula 2πr = (2 X π X 25) = 157 cm. 

Para o comedouro entre as linhas, é necessário um mínimo de 60 cm, que é o comprimento de 2 aves cauda a cauda. No entanto, não há espaço para as aves passarem entre 
os comedouros. No entanto, não há espaço para as aves passarem entre os comedouros. Portanto, ao colocar os comedouros a 75 cm de distância, uma ave pode passar e 
ao colocar os comedouros a 90 cm de distância, duas aves que vão em direções opostas podem passar entre as linhas de alimentação.

15 cm

Mostrado 90 cm de espaço de comedouro (por lado)  

15 cm

O espaço do comedouro da corrente é calculado com base na parte mais larga 
da galinha adulta (15 cm). Divida o comprimento linear do comedouro em cm 
por 15 para determinar o número de aves que cada lado do comedouro pode 
acomodar.

O espaço oval e do comedouro é calculado com base na parte 
mais larga da galinha adulta (15 cm). Use o círculo de alimentação 
real (linha pontilhada vermelha) para calcular o espaço linear dis-
ponível para as aves.
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Espaço de comedouro progressivo recomendado para fêmeas Cobb na recria  

Comedouro de cor-
rente 

Espaço por Ave 

cm                 em

Prato redondo (30 cm (11,8 pol.) De 
diâmetro) * Aves por prato 

Prato oval 
Aves por Prato Tubular manual (30 cm (11,8 pol.) De 

diâmetro) * Aves por bandeja Idade (semanas)

0 a 4 5 1.90 20 a 25 23 a 28 20 a 25

5 a 8 9 3.54 16 a 18 18 a 20 16 a 18

9 a 12 13 5.12 14 a 16 16 a 18 14 a 16

13 a 21 15 5.90 10 a 12 13 a 14 10 a 12

* Cálculo baseado no diâmetro e circunferência da bandeja. Se o seu comedouro tiver um diâmetro diferente, consulte o representante técnico da Cobb para cálculo do espaço do come-
douro. Certifique-se de usar comedouros projetados especificamente para machos.

Espaço de comedouro progressivo recomendado para machos Cobb na recria 

Comedouro de cor-
rente 

Espaço por Ave 

cm                 em

Prato redondo (30 cm (11,8 pol.) De 
diâmetro) * Aves por prato 

Prato oval 
Aves por Prato Tubular manual (30 cm (11,8 pol.) De 

diâmetro) * Aves por bandeja Idade (semanas)

0 a 4 6 2.36 20 a 23 23 a 25 20 a 23

5 a 8 10 3.94 14 a 16 16 a 18 14 a 16

9 a 12 14 5.51 12 a 14 14 a 16 12 a 14

13 a 21 18 7.08 8 a 10 10 a 12 8 a 10

Espaço mínimo de comedouro recomendado para machos e fêmeas Cobb em produção 

Comedouro de
corrente 

Espaço por Ave 

cm                 em

Prato redondo (30 cm (11,8 pol.) De 
diâmetro) * Aves por prato 

Prato oval 
Aves por Prato Tubular manual (30 cm (11,8 pol.) De 

diâmetro) * Aves por bandeja Sexo
Idade 

(sema-
nas)

Fêmea 22 a 65 15 5.90 10 a 12 13 a 15 10 a 12

Macho 22 a 65 20 7.87 8 a 10 10 a 12 8 a 10
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Métodos baratos para melhorar a distribuição de alimentos 

 ✓ Caixas suplementares podem ser adicionados ao sistema para aumentar os pontos de 
distribuição da alimentação. 

 ✓ Linhas adicionais de comedouros ou loops no sistema de corrente podem ser adicio-
nadas. 

 ✓ Condicione as aves para associar a alimentação a um sinal específico, como sinal de 
iluminação ou o som do comedouro. Este processo permitirá que as aves se espalhem 
com acesso suficiente ao comedouro. Por exemplo, desligar as luzes antes e durante a 
distribuição da ração treinará as aves para esperar a alimentação após este sinal. Entrar 
no galpão após a distribuição no escuro não desencadeará muito movimento das aves 
e reduzirá o estresse. 

Monitoramento de peso corporal e uniformidade 

O estabelecimento da uniformidade do lote requer a coleta de dados de peso precisos usando métodos de amostragem consistentes. O objetivo é pesar aves suficientes 
para representar com precisão o peso corporal médio do lote. As aves devem ser pesadas individualmente no alojamento, aos 7 e 14 dias. Para agilizar no alojamento dos 
pintinhos, eles podem ser pesados em grupo. Se for pesagem em grupo, use uma balança eletrônica de plataforma com espaço de superfície suficiente para pesar um grupo 
de 5 a 10 pintinhos. Mantenha o tamanho do grupo consistente para evitar erros na contagem dos pintinhos. É importante que não menos que 2% do lote seja pesado para 
estimar corretamente o peso corporal médio e calcular a uniformidade do lote. 

Uma vez que o lote atinge 3 semanas de idade, é recomendado aumentar o tamanho da amostra para 3 a 5% da população. Pesar as aves de três locais diferentes (frente, 
meio, fundo) de cada galpão para tornar a amostra mais representativa do lote. 

Para aumentar a precisão da amostragem, use um cercado de coleta, não pegue e pese as aves aleatoriamente e não force as aves a entrar no cercado. Forçar as aves 
a entrar no cercado ou pegá-las seletivamente e colocá-las em um cercado pode resultar em uma amostra não representativa do lote para pesagem. Em vez disso, o 
cercado de captura deve ser posicionado para permitir que as aves entrem livremente no cercado para obter uma amostra mais representativa do lote. Pese cada ave 
individualmente dentro do cercado, incluindo as aves pequenas, e não rejeite nenhum peso, exceto por erros de sexagem. Depois que cada ave for pesada, solte-a dentro 
do galpão. Continuar pesando todas as aves do cercado. Registre cada peso e calcule o peso médio, bem como a distribuição do peso do lote. (Veja os Capítulos 8 e 9 para 
mais informações sobre pesagem, uniformidade e classificação).

Caixas suplementares podem ser adicionadas ao sistema para 
aumentar os pontos de distribuição da alimentação.

Ponto chave
Mesmo a distribuição de ração e o manejo do equipamento de alimentação, juntamente com a consumo uniforme de ração, são considerados os objetivos mais importantes na recria e produção. 
Independentemente do tipo de sistema de alimentação usado, a ração deve ser distribuída para todas as aves em todo o galpão em menos de 3 minutos para eliminar o estresse e o amontoamento das 
aves durante a alimentação. Uma distribuição rápida também resultará em melhor uniformidade do lote. O alimento deve estar disponível para todas as aves ao mesmo tempo. O espaço do comedouro 
por ave é calculado com base na suposição de que todas as partes da linha de alimentação têm quantidades equivalentes de alimento após a distribuição do alimento.
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4.2 Fase 2 - Recria (4 a 8 semanas) 
A fase de recria é focada em iniciar os pintinhos e adaptá-los à alimentação controlada. Na fase de manutenção, os objetivos principais são o controle do peso e da 
conformação. É importante durante esta fase manejar regularmente as aves para avaliar suas score de conformação. Ao lidar com as aves regularmente e em diferentes 
idades, seu desenvolvimento e condição corporal serão mais bem compreendidos. A condição das aves na fotoestimulação é crítica. A única maneira de atingir a condição 
desejada da ave é com controle de peso correto e avaliação regular da condição corporal ou de conformação. Os sistemas de suporte continuam a se desenvolver e é 
importante não cair abaixo do padrão de peso corporal por longos períodos. 

Se os machos não atingirem o peso corporal desejado durante as primeiras 4 semanas, um ligeiro aumento na quantidade de alimento é recomendado. Alternativamente, 
as horas de luz podem ser aumentadas para permitir que os machos consumam qualquer alimento restante no sistema de alimentação. 

Métodos de alimentação para um Manejo de recria ideal 
Os programas de fornecimento de ração são usados durante a fase de recria para ajudar a controlar o crescimento, ganho de peso e maturação dos lotes de reprodução. 
Esteja ciente de qualquer legislação nacional que deve ser considerada ao projetar e implementar um programa de alimentação para o período de recria. O fornecimento de ração 
pode consistir em alimentação diária (com quantidades restritas por ave por dia) ou alimentação em dias alternados (com maiores quantidades por ave nos dias em que a 
alimentação é fornecida). A seguir estão exemplos de programas de alimentação:  

À esquerda, está um exemplo de um esquema de alimentação para cada programa de 
alimentação nas semanas 6 e 7. Os dias de folga para cada programa de alimentação 
da recria são definidos pelo produtor levando em consideração as atividades na granja. 
Nunca use um programa de alimentação com 2 dias consecutivos de folga. 

Todos os dias  - as aves são alimentadas todos os dias. 

5/2 - As aves são alimentadas por 3 dias consecutivos seguidos de 1 dia de 

folga; em seguida, 2 dias de alimentação seguidos de 1 dia de folga para 

completar o ciclo de 7 dias. Nota: Este é o programa de alimentação mais 

comum em todo o mundo. 

4/3 - As aves são alimentadas 4 dias não consecutivos por semana e sem 

alimentação por 3 dias não consecutivos (ver gráfico à esquerda). 

Pular um dia  - As aves são alimentadas todos os dias. 

6/1 - 6 dias com alimentação e 1 dia sem.

Para um bom benefício líquido de bem-estar (crescimento e maturidade controlados, uniformidade ideal e capacidade de vida a longo prazo do lote), programas de fornecimento de ração são 
comumente usados em programas de reprodução em todo o mundo. Pesquisas inovadoras mostraram recentemente que a recria de lotes pode se beneficiar por ter uma dieta zero ou “dieta de 
enchimento” (substrato alimentar de baixa densidade e baixa caloria como cascas de soja) nos dias tradicionais sem alimentação. Os benefícios dessa dieta de enchimento são que as aves são 
mais calmas, têm melhor uniformidade e têm melhor integridade gastrointestinal, uma vez que não há um lapso prolongado na alimentação.

Dicas de bem-estar animal

Programas de alimentação para criadores

Semana Dia de alimen-
tação

Diariamente 6/1 5/2 4/3 Dias alternados

6

Domingo ligado ligado ligado ligado ligado

Segunda ligado ligado ligado desligado desligado

Terça ligado desligado desligado ligado ligado

Quarta ligado ligado ligado desligado desligado

Quinta ligado ligado ligado ligado ligado

Sexta ligado ligado ligado desligado desligado

Sábado ligado ligado desligado ligado ligado

7

Domingo ligado ligado ligado ligado desligado

Segunda ligado ligado ligado desligado ligado

Terça ligado desligado desligado ligado desligado

Quarta ligado ligado ligado desligado ligado

Quinta ligado ligado ligado ligado desligado

Sexta ligado ligado ligado desligado ligado

Sábado ligado ligado desligado ligado desligado
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Programas de alimentação para matrizes                                                                                                     

Alimentação todos os dias 
Em alguns países, as condições locais de bem-estar exigem que as aves sejam alimentadas diariamente. Este método de alimentação fornece uma distribuição diária 

projetada para controlar o crescimento, a maturidade sexual e a produção.

 ✓ Padrão de alimentação normalizado e melhor FCR (melhor absorção de 
ração no trato intestinal). 

 ✓ Lote calmo com comportamento normal e poucos desafios entéricos. 
 ✓ A ração diluída permite maior fornecimento diário de ração e, portanto, 

melhor distribuição de ração. Com a diluição, os aumentos de ração são 
em torno de +3 g/fêmea/semana entre 5 a 13 semanas de idade, e isso 
mantém o lote crescendo mais controlado (mudança das quantidades 
semanais de ração para cima e para baixo com base nas flutuações do 
peso corporal) 

 ✓ É mais fácil de ser feito quando a alimentação farelada está sendo usada 
e demora mais para ser consumida. 

 ✓ Os cuidadores interagem com os lotes diariamente como parte do 
programa normal de alimentação. 

 ✓ A distribuição da ração deve ser ideal e a ração deve circular 
completamente para garantir espaço suficiente no comedouro por ave.  

 ✓ A diluição da ração é necessária para a distribuição da ração, o que 
aumenta o total de ração usada na recria e o custo da ração (mais 
moagem, transporte e armazenamento). 

 ✓ A uniformidade é frequentemente mais difícil de manter, especialmente 
após as 12 semanas de idade devido aos tempos de limpeza da 
alimentação muito rápidos. 

 ✓ As aves têm colheitas menores e moelas por causa das quantidades de 
ração reduzidas em comparação com outros programas de alimentação. 

 ✓ O pessoal deve estar presente em horários específicos para verificar a 
disponibilidade de ração e água. 

 ✓ Em dias de vacinação de aves individuais, a ração é entregue mais 
tarde do que o horário programado. As equipes de vacinação precisam 
terminar ao meio-dia ou no início da tarde para dar tempo suficiente 
para a alimentação e consumo de água depois. O programa de luz pode 
precisar ser estendido nos dias de vacinação. 

Benefícios Desafios

Programa 6/1 
Este programa de alimentação é normalmente usado como uma ponte ou etapa intermediária para progredir para um programa de 5/2 ou pulo por dia. Da mesma 
forma, pode ser usado para retornar à alimentação diária no final do período de recria. Este programa é geralmente introduzido na 3ª semana durante 1 semana 
antes do programa 5/2 ou pulo por dia. Da mesma forma, o programa 6/1 também é usado no final da recria (18 a 20 semanas) por um período de 1 a 2 semanas, 
dependendo de quão rápido as aves consomem a ração e se há problemas de distribuição da ração.
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Programas de alimentação para matrizes (cont.)

Programa 5/2  
Este é o programa de recria mais comumente utilizado em todo o mundo e serve como um meio-termo entre a alimentação diária e a alimentação controlada. É 
usado principalmente para manter ou melhorar a boa distribuição e uniformidade da alimentação. Normalmente, este programa é usado durante a parte final do 
período de crescimento, particularmente se a “impactação da ração” (engasgo) for um problema nos dias de alimentação quando o programa de alimentação de 4/3 
ou alternado é usado.

 ✓ As aves são alimentadas nos mesmos dias da semana durante todo o período de 
recria. 

 ✓ Este programa aumenta as quantidades de ração apresentadas às aves no dia da 
alimentação em comparação com um programa de alimentação diária ou 6/1. 

 ✓ Boa distribuição de ração em toda a área do galpão com bandejas e correntes. 
 ✓ Pode ser implementado com 3 a 4 semanas de idade e continuado até 16 semanas 

de idade.  
 ✓ Pode ser estendido para o primeiro ovo quando as quantidades de ração são 

pequenas (por exemplo, 100 g por franguinha no início da produção). 
 ✓ Usado com alimentos de média a alta energia que são fornecidos com quantidades 

menores de ração. 
 ✓ Pode-se usar os dias sem alimentação para aplicar as vacinas e os dias sem 

alimentação podem cair no domingo para criar um dia com mão de obra reduzida. 

 ✓ As visitas devem ser minimizadas em dias sem alimentação e apenas o 
pessoal essencial deve conduzir as verificações. Visitar o lote em dias 
sem alimentação pode deixá-lo agitado. 

 ✓ As visitas devem ser feitas em dias sem alimentação apenas se as 
vacinas forem feitas. 

 ✓ O programa de alimentação não é consistente durante a semana, uma 
vez que haverá um período de 3 dias “com alimentação” seguidos por 
um dia sem alimentação e, em seguida, 2 dias com alimentação seguida 
de um dia sem alimentação. 

 ✓ Os lotes exibem mais comportamentos relacionados ao estresse nos 
dias sem alimentação. 

Benefícios Desafios

Programa 4/3 e Skip-a-day   
Esses programas são preferidos ao fornecer baixos volumes de alimentos de alta densidade (> 2900 kcal / kg; (12,08 Mj / kg)) ou quando o espaço de alimentação 
é limitado. Isso garante um período de alimentação mais longo e permite que aves fracas recebam ração suficiente. De 21 ou 28 dias a 140 dias, o equivalente a 
2 dias de ração é dado em um único dia, com apenas uma ração fornecida no dia seguinte. Se pequenas quantidades de ração podem ser dadas, então trata-se 
basicamente de uma alimentação diurna e não diária. Isso significa que a alternância de um dia da quantidade de ração dobrará (100% mais) no dia da alimentação. 
Com o programa 4/3, a quantidade de ração é aumentada em 75% em um dia de alimentação. Este programa é usado quando a apresentação de alimentação é 
granulada ou farelo.

 ✓ Os lotes exibem mais comportamentos relacionados ao estresse nos dias sem 
alimentação. 

 ✓ Não é possível alimentar mais em um dia de alimentação do que no pico de produção 
(por exemplo, 165 g em pico de produção significa com alternância de um dia, uma 
quantidade de alimento de 82,5 g por dia). Essa quantidade está sendo fornecida por 
volta das 19 a 20 semanas de idade. Nesse período, deve-se mudar para o programa 
4/3 ou 5/2 por algumas semanas e, em seguida, mudar para a alimentação diária. 

 ✓ O consumo excessivo é um risco para o lote se a quantidade de ração em um dia de 
alimentação for muito alta, levando a excessos, papo pendular e até morte. Se ocorrer 
choque de alimentação, mude o programa de alimentação para programa 5/2. 

Benefícios Desafios

 ✓ Melhora a uniformidade, pois uma quantidade maior de ração é distribuída por todo 
o galpão. 

 ✓ Mais comum quando há falta de espaço para alimentação. 
 ✓ A fábrica de rações pode produzir menos ração e menos ração é transportada para 

as granjas, reduzindo os custos de transporte. 
 ✓ A fábrica de rações tem mais capacidade para cobrir todas as granjas (se a fábrica de 

rações estiver em plena capacidade, ele se torna o gargalo na integração). 
 ✓ Os papos e as moelas são maiores para aves treinadas para consumir maiores 

quantidades de ração. Isso significa que o tempo de consumo da ração na produção 
também é mais rápido. Isso pode ser uma vantagem em condições de clima quente. 
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Cálculo de fornecimento de ração para programas de arraçoamento.

Semana 6 = 47 g/ave/dia
Semana 7 = 49 g/ave/dia

Semana 6 = (47 g X 7 dias) / 6 dias de alimentação =
54,8 g / ave / dia de alimentação
Semana 7 = (49 g X 7 dias) / 6 dias de alimentação =
57,2 g / ave / dia de alimentação 

Semana 6 = (47 g X 7 dias) / 5 dias de alimentação =
65,8 g / ave / dia de alimentação
Semana 7 = (49 g X 7 dias) / 5 dias de alimentação =
68,6 g / ave / dia de alimentação

Semana 6 = (47 g X 7 dias) / 4 dias de alimentação =
82,3 g / ave / dia de alimentação
Semana 7 = (49 g X 7 dias) / 4 dias de alimentação =
85,8 g / ave / dia de alimentação

Semana 6 = (47 g X 7 dias) / 4 dias de alimentação =
82,3 g / ave / dia de alimentação
Semana 7 = (49 g X 7 dias) / 3 dias de alimentação =
114,3 g / ave / dia de alimentação

Semana 6 = 10,4 lb/100 aves/dia 
Semana 7 = 10,8 lb/100 aves/dia

Semana 6 = (10,4 lb / 100 aves / dia X 7 dias) /
6 dias de alimentação = 12,1 lb / 100 aves / dia de alimentação 
Semana 7 = (10,8 lb / 100 aves / dia X 7 dias) /
6 dias de alimentação = 12,6 lb / 100 aves / dia de alimentação

Semana 6 = (10,4 lb / 100 aves / dia X 7 dias) /
5 dias de alimentação = 14,6 lb / 100 aves / dia de alimentação 
Semana 7 = (10,8 lb / 100 aves / dia X 7 dias) /
5 dias de alimentação = 15,1 lb / 100 aves / dia de alimentação

Semana 6 = (10,4 lb / 100 aves / dia X 7 dias) /
4 dias de alimentação = 18,2 lb / 100 aves / dia de alimentação
Semana 7 = (10,8 lb / 100 aves / dia X 7 dias) /
4 dias de alimentação = 18,9 lb / 100 aves / dia de alimentação

Semana 6 = (10,4 lb / 100 aves / dia X 7 dias) /
4 dias de alimentação = 18,2 lb / 100 aves / dia de alimentação
Semana 7 = (10,8 lb / 100 aves / dia X 7 dias) / 
3 dias de alimentação = 25,2 lb / 100 aves / dia de alimentação

Cálculos de exemplo para cada programa de alimentação usando a 
oferta diária de ração de fêmeas para a semana 6 é 10,4 lb / 100 aves 
/ dia e para a semana 7 é 10,8 lb / 100 aves / dia

Nota: Ao usar um programa de alimentação com pulo de um dia, nunca exceda o “valor de alimentação de pico” previsto em nenhum momento. Por exemplo, se a 
quantidade de alternância de um dia aproxima-se de 154 g / ave (34 lb / 100 aves) ou equivalente a uma quantidade diária de ração de 77 g / ave (17 lb / 100 aves), o 
lote deve ser monitorado cuidadosamente para sinais de impactação de alimentação (choque de alimentação). Se esta situação for encontrada, considere mudar para 
um programa de alimentação 4/3 ou 5/2 que fornecerá dias de alimentação extras para reduzir o consumo calculado por dia de alimentação. Esses cálculos podem ser 
aplicados a programas de alimentação de machos.
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Alimentação diária

Alimentação 6/1 

Alimentação 5/2 

Alimentação 4/3 

  
Skip-a-day   

Cálculos de exemplo para cada programa de alimentação usando a 
alimentação diária de fêmeas. O subsídio para a semana 6 é de 47 g / 
ave / dia e para a semana 7 é de 49 g / ave / dia.
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Estudo de caso de programas de alimentação de matrizes 

Há uma queda significativa no tempo de consumo da alimentação ao usar 
um programa de alimentação diário. O tempo de consumo rápido da 
alimentação prejudica a uniformidade e deixam as aves mais nervosas, uma 
vez que as aves mais fracas podem não conseguir comer ou podem não 
ter muito o que comer. Uma verificação do comportamento imediatamente 
após o consumo da ração indicará se há um problema de uniformidade 
no consumo de ração. No máximo 2% das aves devem ter uma pequena 
quantidade de ração no papo.

Apresente um programa 6/1 por 1 semana e em 4 semanas (28 dias), 
introduza um programa 5/2 até 18 a 19 semanas. Após 19 semanas, volte à 
alimentação diária. É possível continuar com um programa de alimentação 
5/2 ou 6/1 até a semana de fotoestimulação, quando as quantidades 
de ração são muito baixas ou as aves recebem rações peletizadas com 
tempos de consumo da ração de menos de 30 minutos.

A transição da alimentação diária para um programa de alimentação alternativo normalmente começa quando o tempo de limpeza da alimentação é inferior a 4 
horas, normalmente entre 14 e 18 dias de idade ou na terceira semana. Ao alternar entre programas de alimentação alternativa, por exemplo, passando de 4/3 
para 5/2, é importante observar o comportamento e a saúde das aves. A mudança de uma quantidade de alimentação inferior para uma quantidade de alimentação 
superior no dia da alimentação pode levar à impactação. Fornecer ao lote a oportunidade de beber 30 a 40 minutos antes da alimentação pode adicionar umidade 
à ração consumida. Se o papo for observado, as verificações de papos após a alimentação podem ajudar os membros da equipe da granja a entender a condição da 
ave após comer.

Questão: Solução:

4.3 Fase 3 - Manutenção (8 a 12 semanas) 
Na fase de recria (4 a 8 semanas), o manejo se concentrou em atingir os padrões de peso corporal e metas de uniformidade recomendados pela Cobb. O manejo de 8 a 
12 semanas continua a se concentrar em atender aos padrões de peso corporal e uniformidade, mas também em manter o tamanho do corpo. Este período apresenta os 
menores aumentos semanais de alimentação do período de recria, variando de 1 a 3 g por semana para as fêmeas. Consulte o Capítulo 8 para controlar o peso corporal de 
volta ao padrão se o lote estiver acima ou abaixo da curva.

Para otimizar a digestão da ração, a saúde das aves e reduzir o risco de choque alimentar, as luzes podem ser acesas e as aves podem ser encorajadas a beber durante os primeiros 15 a 30 minutos 
dos dias de “alimentação”. Este curto período também permitirá que o produtor acompanhe o lote para verificar a mortalidade, para avaliar quaisquer aves que possam precisar ser sacrificadas 
e para verificar se o ambiente do galpão e o equipamento estão em condições aceitáveis. Em seguida, as luzes podem ser desligadas para permitir que a alimentação seja distribuída de forma 
rápida e eficiente no escuro. Este plano ajudará a otimizar o comportamento e a distribuição das aves para alimentação quando as luzes forem acesas novamente, e permitirá ao produtor 
consertar quaisquer problemas de equipamento antes que ocorra a distribuição da alimentação. Independentemente do programa de alimentação usado, uma avaliação do ganho de peso gradual, 
composição corporal e uniformidade deve ser usada durante todo o período de recria para otimizar os resultados de bem-estar do lote de matrizes.

Dicas de bem-estar animal
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 ✓ Às 12 semanas de idade, as decisões de manejo da alimentação devem se 
distanciar do peso corporal e se direcionar para a interpretação do score do lote. 

 ✓ Ter todos os membros da equipe concordando com o score de peito e 
desenvolvimento do lote ajudará a equipe de produção a tomar decisões críticas 
para o manejo futuro, incluindo alimentação, iluminação, idade de transferência 
etc. 

 ✓ A condição ou uniformidade não pode ser corrigida após as 20 semanas de idade. 

 ✓ Na fotoestimulação, a composição corporal da fêmea é tão importante quanto o 
peso corporal da ave - a galinha deve ter reserva de gordura adequada e carne 
neste ponto. As aves acumulam facilmente carne entre 16 e 20 semanas de idade. 
No entanto, este não é o caso com a construção de reserva de gordura; com 17 
semanas de idade, as frangas começam a depositar gordura abdominal. 

4.4 Fase 4 - Crescimento controlado (12 a 16 semanas) 

Transições de ênfase de peso corporal para score de peito durante esta fase. A estrutura 
do esqueleto está essencialmente 90% completa em 12 semanas, então os recursos 
nutricionais serão alocados para a conformação. Neste ponto, o lote deve aumentar 
o score de peito 2 para  3. Além disso, à medida que as aves continuam a crescer, 
a pressão sobre os sistemas de alimentação e fornecimento de água aumentará. É 
fundamental que o espaço correto para alimentação e bebedouro seja fornecido em 
todas as fases de crescimento. 

A tabela (à direita) mostra os objetivos de carne para fêmeas em diferentes idades de 
12 a 22 semanas de idade. Às 12 semanas de idade, a puberdade começa, e as fêmeas 
precisam estar na meta de peito para atingir os objetivos de conformação nas idades 
subsequentes. A tabela é apenas um guia, mas indica a importância da conformação 
uniforme e a importância de iniciar a avaliação de peito às 12 semanas de idade para 
garantir o progresso e o desenvolvimento ideal do músculo peitoral. 

As avaliações de peito podem ser combinadas com pesos das aves nessas idades 
específicas. Conforme mostrado na tabela, a maioria das fêmeas com 12 semanas de 
idade tem um score de peito 2. A porcentagem de aves com score 2 é constantemente 
reduzida ao longo da vida do lote e, idealmente, deve ser zero na fotoestimulação. 

Alcançar as metas iniciais de peso entre 12 e 16 semanas irá promover a deposição 
de gordura pélvica ou abdominal que as fêmeas precisam na fotoestimulação. Se 
essas metas não forem alcançadas, será muito difícil corrigir a condição de peito, a 
composição corporal das fêmeas ou a uniformidade do lote em idades posteriores. 

Metas para porcentagem do lote (somente fêmeas) com score de 
peito e gordura pélvica com base na idade do lote

Idade
(semanas)

Score da consistência peitoral
e das asas Total 

#3 + #4
(%)

Gordura 
Pélvica 

(%)Score. 2 
(%) 

Score. 3
(%)

Score. 4 
(%)

12 70 30 0 30 0

16 40 60 0 60 0

19 <10 60 30 90 >65

20 <5 60 35 95 >75

21 0 60 40 100 >85

22 0 60 40 100 >90

Músculo de peito superdimensionado.

SCORE DE PEITO 5

SCORE DE PEITO 1

Explicação do score de peito de fêmeas - aves muito 
magras. Aves com este grau de carne precisam ser 
avaliadas para descarte.

Formato de peito ideal com 12 semanas de idade e a 
mais baixa condição de peito durante a vida da ave.

SCORE DE PEITO 2

SCORE DE PEITO 3
Formato de peito em 16 a 25 semanas durante o 
início preparação para a postura.

Formato de peito em 19 a 25 semanas durante
preparação para a postura.

SCORE DE PEITO 4

Explicação do score de peito de fêmeas
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4.5 Fase 5 - Crescimento Acelerado (16 a 20 semanas) 

Nesta fase, ganhos de peso consistentes são necessários. Este ganho de peso permitirá que as fêmeas desenvolvam a carne desejada e uniformidade sexual para maximizar o pico 
de produção de ovos e manter a persistência pós-pico. Embora o ganho de peso consistente seja importante durante esta fase, o score de peito das aves são mais importantes. O 
objetivo da fase de crescimento acelerado é fornecer carne e reservas de gordura suficientes para manter a galinha até o pico de produção.

Dicas para alcançar a condição corporal desejada  

 ✓ Um aumento mínimo do peso corporal da fêmea de 36% é necessário de 16 semanas (112 dias) a 20 semanas 
(140 dias) ao usar as especificações de alimentação recomendadas pela Cobb. Para atingir esse ganho de 36% 
no peso corporal, a alimentação deve ser aumentada no mínimo 42% (ou 6% acima do aumento do peso 
corporal) em condições normais. Não alimente neste período com base no peso corporal. Use um perfil de 
alimentação fixo. 

 ✓ Após 16 semanas, todas as fêmeas devem avançar gradualmente para o peito # 3, e às 21 semanas devem estar 
entre # 3 e # 4 (veja a tabela na página anterior). 

 ✓ Em algumas situações em que as fêmeas apresentam atraso no condicionamento (peito e deposição de gordura 
pélvica), é necessário um aumento do peso corporal entre 38 e 40%. 

 ✓ A uniformidade da estrutura, do peito, da gordura pélvica e do peso corporal determinam em grande parte a 
uniformidade sexual do lote e, portanto, o pico de desempenho e persistência da produção. 

Para preparar a ave para resultados ideais de saúde, bem-estar e desempenho, recomendamos atingir a composição corporal desejada (e cobertura de gordura) antes que ocorra a fo-
toestimulação.

Extremos de peito e deposição de gordura 

Uma ave com um score de peito 2 às 20 semanas de idade normalmente não terá gordura pélvica ou presença de 
deposição de veia adiposa. A manutenção e o crescimento dos tecidos são uma prioridade mais alta do que o início 
da puberdade. Portanto, aves com  score de peito 2 em 20 semanas terão maturidade sexual atrasada. Embora essas 
aves possam amadurecer sexualmente, elas tendem a ter problemas com a produção. 

A gordura corporal deve ser atingida antes da fotoestimulação para ter: 

 ✓ boa sincronização sexual das fêmeas 
 ✓ produção de pico alto e persistência 
 ✓ alta eclodibilidade de ovos produzidos no início do ciclo de produção 
 ✓ boa qualidade e vitalidade do pintinho 
 ✓ baixa mortalidade em fêmeas no período que antecede o pico de produção

Dicas de Bem-Estar Animal 
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4.6 Preparação do Galpão para Transferência e Produção

Slats
Slats bem projetadas são parte integrante da prevenção de ovos no chão. Uma 
proporção de 60% da área do piso para 40% da área de Slats é normalmente 
usada. Com galpões de 12 m (40 pés) de largura, os slats precisam se estender 
2 m (6,5 pés) da frente do ninho de cada lado. Com galpões de 14 m (46 pés) 
de largura, os slats precisam se estender 2,7 m (8,8 pés) da frente do ninho em 
cada lado. Aplique uma inclinação dos slats de 7° graus com slats de madeira 
ou plástico. Os slats de madeira duram e são preferidas quando se inicia com 
ninhos comunitários porque tende a haver muito poucos ovos de slats, as 
fêmeas têm melhor aderência para acessar os ninhos e são mais limpas do 
que slats de plástico. Os slats de madeira nobre também são mais fáceis de 
serem cruzadas pelos produtores ao verificar se os ninhos estão limpos e se 
os ovos estão rolando corretamente nas correias. Não use mini-slats de 1,2 m 
(4 pés) de largura que tenham espaço suficiente apenas para uma única linha 
de bebedouro. Este sistema pode causar ovos no chão e ter resultados muito 
inconsistentes.

Comedouros
No mínimo uma linha ou loop das linhas do comedouro de fêmea deve estar 
sobre ou suspenso acima dos slatsslats. Para um galpão de 12 m (40 pés) de 
largura, coloque 1 linha de alimentação nos slats. Em um galpão de 14 m (46 
pés) de largura, coloque 2 linhas de alimentação nos slats. A distância da última 
etapa até o primeiro comedouro deve ser de no mínimo 50 cm (20 pol.). 

Bebedouros
A linha de bebedouros nipple na frente do ninho deve estar de 60 a 70 cm (23 
1/2 a 27 1/2 pol.) da entrada do ninho. A distância entre a linha de água e o 
primeiro circuito de alimentação deve ser de cerca de 60 cm (23 1/2 pol.). Não 
coloque linhas de água na área de risco para as fêmeas. Os bebedouros devem 
ser instalados a uma proporção de 8 a 10 fêmeas por bico ou 1 bebedouro 
pendular para 75 aves. 

Luzes
As luzes devem ser colocadas fora da área dos slats e logo acima do início da 
área da cama, para que os slats não projetem sombra sobre a área de cópula. 
Na área de cópula deve ter distribuição de luz uniforme com alta intensidade 
de luz (mínimo de 50 a máximo de 100 lux). As luzes devem ser localizadas para 
permitir que 2 a 4 lux alcancem a parte de trás da entrada do ninho. Nenhuma 
luz extra dentro ou diretamente acima do ninho é necessária. 

Ventilação
Com relação à ventilação, nenhum ar deve passar pelo ninho e causar correntes 
de ar, o que pode ser importante quando se usa ventilação cruzada. Em climas 
tropicais ou quentes, um bom sistema de refrigeração é necessário para 
evitar temperaturas excessivamente altas no galpão e, portanto, ninhos. O 
superaquecimento no galpão e nos ninhos fará com que as fêmeas coloquem 
os ovos nos slats ou na área de cópula. Sempre use isolamento de telhado com 
R12 mínimo para climas tropicais e R20 para climas frios.

Requisitos de alojamento e equipamento para sistemas de ninhos automáticos

Os slats de madeira podem ajudar a reduzir o número de ovos no chão quando a 
produção começa.
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A altura dos slats é muito importante para o bem-estar do lote e para ótimos 
resultados de desempenho. A altura recomendada dos slats (medida da parte 
superior dos slats até o piso de concreto) é de 45 cm (18 pol.). A altura de 45 cm 
é recomendada porque os excrementos que caem pelos slats vão acumulando 
com o tempo. Se os slats estiverem muito baixos, os excrementos podem 
começar a tocar na parte inferior dos slats ou sair através deles. Se isso acontecer, 
os slats, ninhos, pés de galinha e ovos podem ficar sujos e contaminados. Para 
slats com mais de 45 cm (não recomendado), considere o uso de degraus, 
rampas ou cestos colocados ao longo da borda do slet para facilitar o movimento 
da ave de e para a área de cópula. Alguns designs de slats têm 2 posições de 
altura, uma de 35 cm (14 pol.). Usada na primeira parte do período de produção 
e uma segunda posição mais alta de 45 cm usada após 40 semanas de idade. 
Este conceito é recomendado para fêmeas Cobb em configurações de galpões 
comunitários (não na configuração de galpões no estilo americano que não 
oferece esse recurso).

Durante a preparação do galpão e antes de receber as aves no galpão, conduza 
uma auditoria detalhada para garantir que os slats sejam colocadas corretamente 
para otimizar os resultados de bem-estar. Por exemplo: 

 ✓ Os slats estão em boas condições (sem rachaduras, quebrados ou 
faltando), seguras (presas às cintas por baixo) e posicionadas corretamente 
(o espaçamento é apropriado para evitar que as pernas ou pés fiquem 
presas)?

 ✓ As placas frontal e traseira estão firmemente presas aos slats para evitar 
que as aves fiquem presas e entrem por baixo deles? 

 ✓ Os slats estão alinhadas corretamente para evitar vãos e irregularidades?  

Dicas de Bem-Estar Animal

Requisitos do galpão e equipamento para sistemas de produção

Uma auditoria de processo para o bem-estar é uma boa ferramenta a ser usada durante o processo de transferência para verificar se os protocolos de manejo, manejo, 
cuidados com as aves e biossegurança são alcançados. Exemplos de itens a serem auditados incluem: preparação e instalação do galpão (iluminação, bebedouro e comedouro, 
condição dos slats, ventilação, etc.), condição das aves e qualidade de bem-estar, manuseio durante o processo de descarga, calibração do equipamento de alimentação, 
manutenção do equipamento de transferência, e comportamento e distribuição das aves após a transferência.

Cestos ou degraus podem ser usados 
para ajudar as aves a acessar os slats.

Os slats devem ter 45 cm (18 pol.) De 
altura, medidos desde o topo das ripas 
até o piso de concreto.
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Sistemas de ninhos 

Sistemas de ninhos manuais 
Os sistemas de ninho manual ainda são populares em regiões do mundo com custos de mão de obra mais baixos. Esses sistemas devem 
fornecer 1 ninho para 4 galinhas. As caixas-ninho devem ter fundo sólido e ser bem conservadas para que seja o local mais atraente para 
as aves depositarem os ovos. O ninho deve ser confortável para as aves, ter cama limpa e seca e proporcionar conforto ambiental para a 
galinha. O tamanho ideal do ninho é 25 cm (9 7/8 in) de comprimento, 30 cm (11 7/8 in) de altura e 25 cm (9 7/8 in) de profundidade, para 
que as fêmeas se sintam protegidas. Além disso, o peito do pé deve ter pelo menos 15 cm (6 pol.) de altura. Encha os ninhos com material 
que tenha no mínimo 1/2 a no máximo 2/3 da altura do peito do pé para que a galinha faça um ninho côncavo. Encher demais os ninhos 
os tornará menos atraentes e as galinhas expulsarão o caro material do ninho. A altura máxima para pular para os poleiros para entrar no 
ninho deve ser de cerca de 45 cm (18 pol.). A coleta de ovos deve ser feita com frequência para evitar a ocorrência de mais de 3 ovos por 
ninho, pois isso pode induzir a pré-incubação e a quebra de ovos.

Sistemas de ninhos mecânicos individuais 

 ✓ Muito popular na configuração de galpões dos EUA com 2/3 de slats e 1/3 de 
área de cópula no centro do galpão. 

 ✓ 1 linha de ninhos mecânicos em cada um dos slats ou 2 linhas de ninhos por 
galpão.  

 ✓ A vantagem deste projeto é uma baixa porcentagem de ovos no piso ou slats. 
 ✓ Todo o equipamento está sobre os slats (comedouros, bebedouros e sistema 

de ninhos). 
 ✓ A densidade de fêmeas é limitada a um máximo de 5,5 fêmeas por m2 (1,96 

ft2 por ave). Nessa densidade máxima, a falta de espaço do comedouro pode 
afetar o pico de produção e a persistência da produção. 

Sistemas de ninhos comunitários 

 ✓ A indústria mundial está adotando o sistema europeu de ninho comunitário. 
 ✓ 1 linha de ninhos automáticos colocados na parte central do galpão com slats 

que se estendem de cada lado dos ninhos. 
 ✓ Densidade de acomodação de fêmeas: 6 a 7 fêmeas por m2 (1,54 a 1,80 ft2 

por ave). 
 ✓ Densidades de estocagem de fêmeas mais altas reduzem significativamente os 

custos dos ovos para incubação e pagam pelos custos de investimento mais 
altos devido ao maior retorno financeiro por metro quadrado. 

 ✓ Se o projeto do galpão e a configuração do equipamento estiverem corretos, 
o sistema de ninhos comunitários é altamente eficiente com uma baixa 
porcentagem de ovos no piso e no slat. 

 ✓ Para que um sistema seja bem-sucedido, os ninhos devem ser muito atraentes 
para evitar ovos no slat e no piso. 

Ninho mecânico ou coleta automática de ovos 
Existe um forte movimento para mecanizar a coleta de ovos em todo o mundo. A coleta de ovos nos galpões pode ser automatizada com ninhos individuais ou comunitários.

Existem regras de configuração de galpões muito importantes que precisam ser abordadas para evitar problemas com ovos de cama, que são a principal desvantagem dos 
sistemas de nidificação comunitária. Consulte o Capítulo 12 sobre manuseio de ovos para solucionar problemas em ovos de chão.

Ponto Chave
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Design de ninho comunitário 

Com sistemas de ninhos comunitários, geralmente há 2 tamanhos de ninhos (40 
ou 45 cm de profundidade, por 240 cm de comprimento) com cada unidade de 
ninho tendo 4 orifícios de entrada (2 em cada lado). Use as recomendações do 
fabricante sobre aves por ninho ou as orientações à direita. Instale um sistema de 
ninho que forneça a menor porcentagem de ovos no piso ou em slats. Sempre 
use as dimensões maiores do ninho quando os galpões tiverem 14 m ou mais. 

A maioria dos tipos de ninhos no mercado não excede 200 fêmeas por ninho 
(ninho de 2,4 m de comprimento com 83 galinhas por metro linear do galpão). 
Este cálculo é conservador e pode ser usado ao iniciar uma operação com 
ninhos comunitários. Sempre existe a possibilidade de aumentar a densidade 
de fêmeas, quando a operação corre bem e se obtém experiência suficiente.

Ninho de 40 cm de profundidade - calcular no máximo 230 fêmeas por unidade de ninho (4 buracos) 
* ou 58 fêmeas por buraco 
* ou 96 fêmeas por metro linear de comprimento do galpão (48 fêmeas de 

cada lado do ninho por metro linear de comprimento do galpão) 
Ninho de 45 cm de profundidade - calcular no máximo 260 fêmeas por unidade de ninho (4 buracos) 

* ou 65 fêmeas por buraco 
* ou 108 fêmeas por metro linear de comprimento do galpão (54 fêmeas de 

cada lado do ninho por metro linear de comprimento do galpão) 

Exemplo de diretrizes de galinhas por ninho para ninhos Jansen e Van Gent*

*Os fabricantes mencionados aqui são para fins de orientação e não devem ser 
considerados como um endosso.
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Em um galpão de 12 m de largura, instale 3 alças de alimentação de corrente. Isso fornece: 

1200 cm de espaço do comedouro por metro de comprimento do galpão ÷ 15 cm de espaço do comedouro/galinha = 80 galinhas por metro linear de comprimen-
to do galpão 

80 galinhas por metro linear de comprimento do galpão ÷ galpão com 12 m de largura = 6,7 galinhas/m2. 

Para sistemas de ninhos que vão da frente para trás do galpão com apenas um cruzamento em ambas as extremidades e uma no meio do galpão, o espaço de nid-
ificação é adequado para 80 galinhas por metro linear. 

Em um galpão de 14 m de largura, instale 4 alças de alimentação de corrente, 2 nos slats e 2 na área da cama. Isso fornece: 

1600 cm de espaço de comedouro por galpão de metro linear ÷ espaço de comedouro de 15 cm por galinha = 107 galinhas por galinheiro de metro linear 

107 galinhas por galpão de metro linear ÷ galpão de 14 m de largura = 7,6 galinhas/m2. 

Normalmente a densidade é limitada a 7 galinhas/m2 com boas condições ambientais. Ao usar apenas 3 loops de alimentação, a densidade se tornará: 

1200 cm de espaço de comedouro por galpão de metro linear ÷ espaço de comedouro de 15 cm por galinha = 80 galinhas por galpão de metro linear 

80 galinhas por galpão de metro linear ÷ galpão de 14 m de largura = 5,7 galinhas /m2. 

Como a densidade é baixa, é melhor instalar o 4º laço de corrente para ter alguma flexibilidade com o espaço do comedouro. Outra opção é começar com 3 loops 
e 5,7 galinhas / m2 e, posteriormente, expandir para 7 galinhas / m2. Nesse caso, sempre instale as 2 primeiras linhas do comedouro nas lâminas, pois é mais fácil 
instalar uma alça do comedouro adicional na área de risco ao aumentar de 3 para 4 alças do comedouro.

Densidade de fêmeas na produção

O aumento da densidade das galinhas pode ser muito benéfico em termos 
de custo (consulte a tabela à direita). Esta é a maneira mais econômica 
de aumentar a receita financeira por m2 de área do galpão e o custo de 
produção de ovos para incubação e pintinhos. 

Ao aumentar a densidade de fêmeas, o equipamento também precisará 
aumentar (comedouro, bebedouro e espaço de nidificação). Como 
mencionado anteriormente, um bom sistema de ventilação em túnel 
com resfriamento por placa é muito importante para ter a temperatura 
ambiente e a umidade corretas para manter as aves confortáveis e a cama 
ou aparas em boas condições.

Redução de custos na incubação de ovos com base no aumento 
da densidade das galinhas

Fêmeas / m2 Aumento da Densidade 
(%)

Redução de custos em ovos
para incubação(%)

5.5 100 100

6.0 109 -2.0

6.6 120 -4.5

7.0 127 -5.3

Alguns países têm códigos de prática que limitam a densidade animal. Ao considerar a densidade para galpões de recria e produção, verifique as expectativas de densidade definidas pelas dire-
trizes do governo e da indústria.

Dicas de bem-estar animal
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Projetos de sistemas de ninho automático

Sistema de alimentação de fêmeas

Sistema de alimentação de machos

Sistema de alimentação de fêmeas

Sistema de alimentação de machos

Sistema de alimentação de fêmeas

Sistema de alimentação de machos

Metade de um galpão de 12 m de largura  

Metade de um galpão de 14 m de largura com 3 
alças de alimentação

Metade de um galpão de 14 m de largura com 4 alças 
de alimentação

Os slats devem ter 45 cm de altura (ajustável entre 35 e 45 cm). Para 
um galpão de 12 m de largura, a configuração possui apenas 1 linha 
de alimentação nos slats. Existem 3 loops de comedouros de corrente 
ou 6 linhas, dando a densidade potencial de 6,7 para mim por m² com 
comedouro de 15 cm por ave. Os bicos estão com espaçamento de 20 cm.

Os slats devem ter 45 cm de altura (ajustável entre 35 e 45 cm). Inclinação dos slats de 
7 a 8 graus. Esta configuração com 3 pistas de corrente dá espaço para 5,7 aves por 
m² com 15 cm de espaço de comedouro. Com 2 pistas de corrente nos slats, há muito 
espaço na área da cama onde há apenas 1 pista de corrente. Isso mantém o lote em 
melhores condições do que as configurações com 2 voltas no galpão e fornece mais 
espaço para o acasalamento.

Os slats devem ter 45 cm de altura (ajustável entre 35 e 45 cm). Com 4 alças 
comedouro, há comedouro para 7,6 fêmeas/m2 com 15 cm de comedouro por 
fêmea. No entanto, na maioria dos climas, é usado um máximo de 7 fêmeas 
por m2. Densidades mais altas são recomendadas apenas em climas mais frios 
(temperados) e / ou com boas condições ambientais controladas (resfriamento 
de almofada e ventilação em túnel). Com 4 loops de corrente, há 16,3 cm de 
espaço de alimentação por fêmea.
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Sistema de alimentação de machos

4.7 Transferência do Lote para a Produção

A idade de transferência do lote para as granjas de produção é determinada principalmente pelas instalações disponíveis, peso corporal e programa de iluminação. A 
transferência pode ser muito estressante para as aves. Planeje a transferência em detalhes e manuseie as aves com cuidado. Antes da transferência, os gerentes de recria 
e postura devem se reunir para discutir o lote. Uma cópia dos registros de recria deve ser transferida com o lote para a granja de produção e incluir: 

 ✓ detalhes de desafios de doenças, medicamentos e programas de vacinação 
 ✓ transferência de números de aves 
 ✓ pesos corporais conforme em relação ao padrão  
 ✓ consumo de água 

 ✓ marcação de scorescorescore de peito e gordura pélvica  
 ✓ recria de programa de iluminação e intensidade 
 ✓ quantidades de ração e horários de alimentação 
 ✓ outras informações relevantes para auxiliar o gerente da granja de 

produção durante o período de transição 

Em alguns casos, pode ser necessário dar ração adicional vários dias antes e/ou depois que as aves foram transferidas. A quantidade de alimento extra e o momento 
em que é dado dependerão da estação e da distância percorrida. No dia da mudança, as aves não devem ser alimentadas na granja de recria para garantir que as aves 
fiquem vazias (sem alimento no papo) para limitar a mortalidade potencial, aumento do estresse e caixas sujas.

Ao planejar a transferência: 
 ✓ O galpão de produção deverá estar pronto para receber o lote, com comedouros, 

bebedouros e ninhos em pleno funcionamento, uma semana antes da data 
planejada para a transferência. 

 ✓ Certifique-se de que haja caixas, gaiolas ou recipientes limpos o suficiente para 
transportar todo o lote. 

 ✓ A seleção final e a transferência dos machos devem ser feitas 2 a 3 dias antes 
das fêmeas serem transferidas se a sincronização sexual for ideal entre os sexos. 

 ✓ As fêmeas devem ser cuidadosamente observadas e quaisquer aves que não 
atendam aos padrões de qualidade devem ser removidas durante a transferência. 

 ✓ Mova as aves à noite ou de manhã cedo, especialmente no verão durante o 
tempo quente. 

 ✓ Se estiver usando recipientes ou gaiolas com rodas, abra um caminho ao longo da 
área de risco antes de remover as aves. 

 ✓ As aves devem estar em jejum antes de se moverem para reduzir o estresse e 
manter o equipamento mais limpo. 

Imediatamente após a transferência: 
 ✓ Ao retirar as aves das caixas ou gaiolas com as mãos, coloque-as diretamente 

nos slats. Se estiver usando módulos com uma carregadeira ou uma carreta de 
frangas para transferir as aves para o galpão de produção, as aves devem ser 
colocadas na cama, pois este processo envolve equipamento mecânico. Para 
evitar ferimentos, nunca coloque as aves diretamente sobre equipamentos 
sólidos (ex: comedouro ou ninhos). 

 ✓ Após a chegada, forneça alimentação nas calhas. A alimentação irá fornecer uma 
distração, reduzir o estresse e ajudar as aves a se familiarizarem com o novo 
galpão. Dependendo do transporte e do clima, as quantidades de ração podem 
ser aumentadas em 20% por 2 a 3 dias após a mudança. 

 ✓ Observe as aves de perto e faça verificações de papo para se certificar de que eles 
tiveram acesso a ração e água. 

 ✓ Ande pelo galpão com frequência para encorajar as aves a usar a área de slats.  
 ✓ O ideal é usar os mesmos estilos de bebedouro e comedouro na recria e na 

produção. No entanto, se o equipamento for diferente, observe cuidadosamente 
a alimentação nos primeiros 3 dias após a transferência para corrigir quaisquer 
problemas

 ✓ O lote irá redistribuir a maravalha no dia seguinte por toda a área de cópula. 

Basic Transfer Rules to Achieve Better Breeder Performance
Transfer is one of the most critical moments in the life of our breeders. The success of transfer depends on rearing farm management, 

the transfer process, and the preparation of the production farm.

• Use the same type of feeders and drinkers in rearing 
and production

•	 If	there	is	a	different	feeding	system	in	production,	
introduce some production feeders for training 
purposes beginning at week 4 or 5

• Place jumping slats in rearing beginning at week 4 or 5
• Ideally have one full line of drinkers placed over the 
slats,	otherwise	place	some	training	slats	all	around	
the house (1 m²/500 birds – 45 cm high)

• Ideal age for transfer is between 20 and 22 weeks
• The ratio of males should be 8 to 9% in slatted houses 

and 9 to 10% in 100% deep litter houses
• Don’t transfer birds to open sided houses before 

21 weeks in summer to ensure the birds aren’t 
exposed to light too early

• Move birds at night or early morning in hot 
weather conditions to prevent heat stress

• Move males 2-3 days before the females to 
acquaint them with their feeder system

•	 Feed	the	birds	after	arrival	in	production,	not	before

• Cleaning and 
disinfection in the 
production farm 
must be completed 
at least one week 
before transfer

• All equipment 
including	feeders,	
drinkers and lighting 
must be tested and 
fully operational

• Production farms in 
cold areas should 
be equipped with 
heating systems

• Ensure pullets and cockerels reach the standard 
weights and body conformation for their age. Refer 
to our newest Breeder Management Supplements 
to learn how to achieve the age standards

• Ensure there is a detailed and precise plan including 
the	correct	number	of	crates,	trucks,	and	well-trained	
personnel

• Trucks and containers used for transfer must be 
cleaned and disinfected thoroughly

• Crates/containers must be undamaged
•	 Trucks,	crates,	and	crews	should	be	dedicated	to	

the transfer of pullets. Otherwise ensure 72 hours 
have passed since equipment and crews have been 
exposed to other birds

• Carefully remove birds 
from the crates and 
release them directly 
onto the slats

• Ensure you allocate the 
right number of birds in 
each pen/house

•	 Give	extra	feed	(150%	of	standard)	the	first	
day to encourage eating 
and prevent body 
condition loss

• In dark-out 
production 
houses,	make	
sure the light 
intensity is 
slightly higher 
than in rearing

• Walk frequently 
through the houses 
encouraging	birds	to	move	around	and	find	
feed and water

•	 The	day	after	transfer,	check	crop	fill	in	both	
females and males to evaluate feed and 
water intake

•	 Place	birds	with	dirty	beaks,	clear	veins	on	
legs,	pale	combs,	hard	crops	or	those	with	
no feed and water in the crop on the slats 
close to the drinkers

Body conformation

Unloading birds After transfer

Moment of transfer

C O B B - V A N T R E S S . C O M

Equipment

Transfer plan

Preparing production house

Before 
Transfer
Rearing Farm

After
Transfer

Production Farm

The Transfer 
Operation

BIRDS WITH GOOD FLESHING AND FAT RESERVES WILL RAPIDLY LOSE 
CONDITION IF THEY DO NOT FIND WATER AND FEED BECAUSE THEY 

WILL BURN THEIR FAT STORES FOR ENERGY AND LOSE WEIGHT

Veja o pôster Cobb Basic Transfer Rules em 
https://www.cobb-vantress.com/resource/ 
posters

As aves não devem perder peso, condição ou uniformidade como resultado da transferência. Eles devem encontrar alimento e água rapidamente quando chegarem ao 
galpão de produção.

Ponto Chave
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4.8 Erros de Sexagem (Combinações de Gêneros)

A sexagem dos pintinhos de matrizes é feita no incubatório para separar 
as fêmeas e machos. As fêmeas são usadas como matrizes e os machos 
geralmente são usados na produção de frangos. A sexagem dos pintinhos pode 
ser desafiadora e alguns erros de sexagem (combinações de gêneros) ocorrem 
durante o processo de sexagem. No entanto, esses erros não são visíveis no 
lote até 12 a 16 semanas de idade, pois os machos desenvolverão uma crista 
mais cedo do que as fêmeas. 

A porcentagem de erro de sexagem no lote de empenamento rápidos que são 
sexáveis pelas penas das asas, é normalmente entre 0,3% a 0,5%. No entanto, 
o empenamento lento deve ser sexado pela cloaca. Isso é mais complicado e 
geralmente resulta em mais erros de sexagem (entre 1 a 1,5%). 

Deixar erros de sexagem no lote comprometerá o potencial genético da 
prole. Ele também pode distorcer a coloração das penas e causar menor peso 
corporal, bem como baixa conversão alimentar, rendimento de processamento 
e uniformidade em lotes de frangos. Por essas razões, é importante eliminar 
todos os erros de sexagem antes das 20 semanas de idade. 

Os produtores com boas condições de recria no escuro e baixa intensidade de 
luz (2 a 4 lux; 0,2 a 0,4 fc) podem não reconhecer erros de sexagem facilmente. 
Nesse caso, erros de sexagem podem ser detectados e removidos às 18 
semanas de idade durante as vacinações individuais, quando a intensidade da 
luz é alta o suficiente na mesa de vacinação para distinguir os erros de sexo. 
Quaisquer erros de sexagem não detectados durante as vacinações geralmente 
são claramente visíveis ao mover as fêmeas para a instalação de produção e 
podem ser removidos naquele momento.

Após a transferência, é importante que no mínimo 2 pessoas percorram o lote 
antes de os ovos para incubação serem coletados para remover quaisquer 
erros de sexagem restantes do lote (isso é feito quando o lote tem entre 22 e 24 
semanas de idade). Nesse ponto, os erros de sexagem podem ser reconhecidos 
examinando-se o quarto e o quinto dedos (também chamados de ergôs), que 
são tratados para condicionar as unhas nos machos.

O tratamento dos dedos dos pés em pintinhos de um dia tem um benefício significativo para o bem-estar do galo e do lote de reprodutoras. Os dedos do pé do pintinho machos são tratados para 
reduzir o risco de arranhões que podem ocorrer em um lote de reprodutores e para ajudar a prevenir a perda de penas no dorso das galinhas durante o acasalamento. O tratamento do dedo do 
pé promoverá resultados positivos de saúde, bem-estar e desempenho do reprodutor para o lote a longo prazo.

Uma maneira de identificar 
erros de sexagem em 
machos após a transferência 
é inspecionar os dedos dos 
pés. Os machos sexados 
corretamente devem ter 
os dedos dos pés (ergôs) 
condicionados para remover 
a unha (como mostra a 
foto). Quaisquer machos 
sem dedos condicionados 
são provavelmente erros 
de sexagem e devem ser 
removidos do lote.

Dicas de Bem-Estar Animal
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4.9 Preparação para fotoestimulação (20 a 24 semanas) 
Idealmente, no início da fotoestimulação, a proporção de fêmeas com scorescorescore de peito de 3 e 4 deve ser 60 e 40% das fêmeas, respectivamente. A primeira 
fotoestimulação deve ter entre 147 e no máximo 154 dias de idade. Após a primeira fotoestimulação, use pequenos aumentos de ração de 2 a 4 g por fêmea por 
semana até o início da produção (cerca de 5% da produção). 

Preparo fisiológico para fotoestimulação 

O lote é preparado para fotoestimulação quando estiver sem ração no papo (antes da alimentação), o 
peso corporal é de 2.450 a 2.600 g (5,40 a 5,73 lb) para fêmeas de empenamento rápido é de 2.500 a 
2.600 g (5,51 a 5,73 lb) para as fêmeas de empenamento lento. Além disso, 95% das fêmeas têm um 
scorescorescore de peito de 3 ou mais e 85% apresentam gordura pélvica. 
Uma fêmea nas condições corretas terá uma deposição de gordura proeminente sob a asa. Paralelo 
a esse depósito de gordura encontra-se um grande vaso sanguíneo. Essa combinação costuma 
ser chamada de veia gorda. A veia gorda pode ser usada para determinar a deposição de gordura 

subcutânea. No entanto, a gordura pélvica 
normalmente é depositada mais cedo do que a veia 
adiposa subcutânea. 
A veia gorda começa a aparecer nas fêmeas por volta 
das 21 semanas de idade. A avaliação da veia gorda 
é mais informativa após as 25 semanas de idade, 
quando a produção foi iniciada. Nesse ponto, os 
ossos pélvicos não são mais um bom indicador de 
quanta gordura está sendo depositada na cavidade 
abdominal, porque se alargaram consideravelmente 
para permitir a passagem dos ovos. Quando os 
ossos pélvicos começam a se separar, o espaço pélvico se alarga após a fotoestimulação. Essa mudança deve passar de 
uma largura de menos de 1 dedo para uma fêmea com 21 semanas de idade para uma largura de mais de 2,5 a 3 dedos 
em galinhas em plena produção. Esta é a principal razão pela qual é melhor usar a veia gorda como um indicador das 
reservas de gordura depois que as fêmeas começam a produção. É sempre melhor retardar a fotoestimulação se as aves 
não estiverem nas devidas condições (composição corporal), pois isso melhorará seu desempenho, saúde e bem-estar 
durante a fase de postura.

A veia adiposa elevada é uma indicação 
de boas reservas de gordura corporal 
em 25 semanas.

Ossos pélvicos com 18 semanas de idade sem depósitos de 
gordura na parte externa (esquerda). Ossos pélvicos às 21 
semanas com depósitos de gordura e tecido na depressão 
externa do osso pélvico (direita).

Nunca atrase a fotoestimulação além de 161 dias de idade ou se as galinhas forem muito pesadas (2700 g; 5,95 lb). Se as galinhas forem muito pesadas, o ciclo de postura 
será afetado negativamente.

Ponto Chave
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Manejo de alimentação de Fêmeas: da primeira 
fotoestimulação ao pico de produção 5
Para qualquer lote em produção, o período entre o momento da fotoestimulação e o pico de produção é crítico em termos de nutrição. Após a fotoestimulação, a 
fêmea fará a utilização dos nutrientes disponíveis entre a manutenção, o crescimento e o desenvolvimento do sistema reprodutivo. Um programa de Manejo bem 
projetado pode influenciar diretamente neste desenvolvimento. 

5.1 Manejo da alimentação de fêmeas desde a fotoestimulação  até o início da postura 
Desde a fotoestimulação até o início da produção, a alimentação é fornecida com base no peso corporal. Aves que são fotoestimuladas com a condição corporal correta 
geralmente requerem aumentos de ração entre 2 a 4 g / ave / semana (0,44 a 0,88 lb / 100 aves / semana). Se quantidades maiores de ração forem usadas, por exemplo 4 
ou 5 g / semana (0,88 a 1,10 lb / 100 aves / semana), considere aumentar as quantidades de ração em 2 etapas, como a cada 4 dias com 3 e 2 g (0,66 e 0,44 lb / 100 aves / 
semana) incrementos. 

O uso de programas de alimentação conservadores, desde fotoestimulação até o 
início da produção, ajudará a reduzir: 

 ✓ A porcentagem de gemas duplas 

 ✓ Problemas de produção e pico baixo 

 ✓ Ovos de cama, especialmente com sistemas de ninhos comunitários 

 ✓ Peritonite, durante o início do pico de produção, bem como aumento da 
mortalidade devido a prolapso, SDS, ataques cardíacos e esteatose hepática 

 ✓ Aves com excesso de peso porque o ganho de peso será mais fácil de controlar 

 ✓ Problemas relacionados à persistência de produção Ave com 23 semanas de idade

Observe e manuseie as aves, verificando a uniformidade do alimento no papo para garantir que estão comendo e bebendo bem. Verifique o scorescorescorescore de peito, 
pese uma amostra de fêmeas semanalmente (1 a 2% ou 60 a 100 aves), para calcular o peso corporal médio e a uniformidade do lote.

Ponto Chave

Ave imatura
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Quando o lote atinge 5% da produção diária, um programa de alimentação 
deve ser elaborado para conduzir a produção até o pico. Este programa pode 
ser desenvolvido deduzindo a alimentação real em 5% da produção do pico de 
alimentação esperado. Calcule os aumentos incrementais para cada aumento de 
10% na produção de ovos. Alimente as galinhas de acordo com o peso corporal até 
que a produção seja atingida 5%. Depois disso, os aumentos devem ser ajustados 
de acordo com a produção diária de ovos. Normalmente 40% da diferença no 
aumento total da ração é dada de 5% até 45% da produção diária e 60% do volume 
de ração entre 45 e 80% da produção. Os picos de alimentação são fornecidos em níveis variados de produção diária, de 70% a > 80%. É importante que cada 
empresa avalie sua produção diária e os aumentos de peso corporal até o pico para ver se estão alimentando em excesso. A mortalidade semanal associada à 
peritonite é um claro indicador de superestimulação.

3 exemplos de níveis máximos de energia de alimento em kcal com base em 
diferentes alojamentos, condições ambientais e formas de alimentação 

Exemplo 1: Use 435 a 445 kcal (1,81 a 1,85 MJ/kg) com boa ração peletizada ou 
desintegrada e galpões com controle de ambiência. 

Exemplo 2: Use 445 a 455 kcal (1,85 a 1,90 MJ/kg) com ração farelada ou moída e 
galpões com controle de ambiência. 

Exemplo 3: Use 460 a 470 kcal (1,92 a 1,96 MJ/kg) em galpões abertos em climas 
temperados. 

* O consumo máximo de ração deve ser alcançado em 75 a 80% da produção de 
ovos por dia. A quantidade máxima de ração dependerá da forma da ração e do 
valor energético, normalmente entre 435 e 470 kcal (1,81 a 1,96 MJ/kg).

5.2 Alimentação e sua influência nas tendências semanais de mortalidade

As comparações de mortalidade semanal para programas de alimentação 
agressivos versus conservadores indicam que, após a fotoestimulação, 
ocorrem mortalidade semanal mais alta de galinhas com programas de 
alimentação agressivos, semelhantes aos usados na tabela à direita.

Certifique-se de que os ingredientes da ração são de qualidade 
e os níveis de energia e proteína estão sendo usados para lotes 
que estão em pico de produção. Aplique as especificações de 
ração mais recentes recomendadas pela Cobb para garantir 
que as fêmeas maximizem sua produção de ovos. As aves que 
atingem o pico são mais suscetíveis ao estresse. Ingredientes de 
boa qualidade são essenciais para dar suporte às aves e para 
produzir pintinhos de boa qualidade. 

As galinhas devem ser capazes de sustentar o pico de produção 
com 24 a 25 g de proteína por dia, 1000 a 1050 mg de lisina 
digestível e 950 mg de metionina + cisteína digestível. Grandes 
variações na temperatura do galpão influenciarão a quantidade 
de ração necessária para as galinhas. As temperaturas do 
galpão devem ser mantidas entre 21 ° C (70 ° F) e 22 ° C (72 ° 
F). Os volumes de alimento podem precisar ser ajustados para 
acomodar as condições ambientais fora dessa faixa.

Aumento da alimentação semanal em programas normais
e agressivos de alimentação 

Aumento de alimen-
tação semanal (g) 

Semana de 
idade Normal Intenso Acompanhado

20 6 6 Preparação para 
fotoestimulação 

21 5 5 Fotoestimulação

22 2 5
Da fotoestimulação até 
a produção de 5%, dê 

pequenos aumentos de 
alimentação 

23 3 5

24 2 5

25 2 5
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Porcen-
tagem de 
Produção 

Alimentação em gramas com base no tipo de alimentação 
e a 20 a 22 ⁰C de temperatura do galpão 

 
Aumento de

alimentação em 
g / ave / dia kcal/dia 

(MJ/dia) 
2900 kcal/kg
(12.1 MJ/kg)

2800 kcal/kg
(11.7 MJ/kg) 

2700 kcal/kg
(11.25 MJ/kg)

2650 kcal/kg
(11.0 MJ/kg)

5 111 115 119 122 3   322   (1.34)

15 114 118 122 125 3    330   (1.38)

25 117 121 125 128 3   339   (1.41)

35 123 127 132 134 6    356   (1.48)

45 130 135 140 143 8   378   (1.58)

55 140 145 150 153 10   406  (1.70)

65 150 155 161 164 10  434   (1.81)

75 157 163 169 172 to max 454   (1.89)

As tabelas abaixo exemplificam as práticas alimentares de 5 a 75% da produção diária. Os dados são baseados em uma média mundial com galinhas alimentadas 

com ração farelada e mantidas em sua zona térmica neutra (temperatura ambiente entre 20 e 22 °C; 68 a 71,6 °F).

Da tabela: 

 ✓ A quantidade de ração a 5% da produção diária depende 
do nível de kcal (MJ). 

 ✓ Em todo o mundo, o nível de energia da maioria das 
rações de produção é geralmente de cerca de 2.800 kcal 
(11,7 MJ/kg). Nesse nível, a quantidade média de ração no 
início da produção (5%) é de cerca de 115 g (25,3 lb/100 
aves). 

 ✓ A 45% de produção diária e um nível de energia de 2.800 
kcal (11,7 MJ/kg), a quantidade média de ração precisa 
estar na faixa de 135 g (29,7 lb/100 aves) e nunca na 
faixa de 145 g (31,9 lb/100 aves) alcance. Esta quantidade 
maior de ração resultará em galinhas consideravelmente 
acima do peso no pico de produção e na maioria dos 
casos com mortalidades mais elevadas

 ✓ Para evitar a alimentação excessiva das galinhas do início 
da produção ao pico, os aumentos de ração são feitos a 
cada 3 dias e nunca diariamente. 

 ✓ Fazer aumentos diários geralmente resulta em galinhas 
acima do peso no pico de produção e durante toda a vida 
do lote. 

 ✓ Em regiões tropicais e com temperaturas no galpão 
significativamente mais altas do que a faixa termo neutra 
das aves, a consumo de kcal (MJ) no pico de produção 

será menor: Faixa de 435 a 445 kcal (1,81 a 1,85 MJ/kg). 

 ✓ Em galpões abertos naturalmente ventilados em clima 
frio, a consumo de kcal (MJ) no pico de produção será 

maior (> 470 kcal;> 1,96 MJ / kg) 

Porcen-
tagem de 
Produção

Alimentação em libras por 100 aves com base no tipo de 
alimentação em 68 a 71,6⁰F de temperatura da casa 

 
Alimentação
Aumento em 

lb/100 aves/dia kcal/dia
1315 kcal/

lb/100 aves
1270 kcal/ 

lb/100 aves
1225 kcal/ 

lb/100 aves
1202 kcal/ 

lb/100 aves

5 24.47 25.35 26.23 26.90 0.66  322

15 25.13 26.01 26.90 27.56 0.66   330

25 25.79 26.68 27.56 28.22 0.66 339

35 27.12 28.00 29.10 29.54 1.32   356

45 28.66 29.76 30.86 31.53 1.76  378

55 30.86 31.97 33.07 33.73 2.20 406

65 33.07 34.17 35.49 36.16 2.20 434

75 34.61 35.93 37.26 37.92 to max 454
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Acima está uma cópia de uma planilha usada para calcular as quantidades de ração de 5% até o pico, com base na produção diária. O exemplo abaixo começa com 
5% da produção diária e 115 g (25,3 lb/100 aves) de ração diária. Esta tabela em formato eletrônico está disponível com seu representante técnico Cobb.

Prod. % g de alim. Prod. % g de alim. Prod. % g de alim. Prod. % g de alim. Prod. % g de alim.

5 115 21 118 37 127 53 135 69 155

6 115 22 118 38 127 54 135 70 155

7 115 23 118 39 127 55 145 71 155

8 115 24 118 40 127 56 145 72 155

9 115 25 121 41 127 57 145 73 155

10 115 26 121 42 127 58 145 74 155

11 115 27 121 43 127 59 145 75 163

12 115 28 121 44 127 60 145 76 163

13 115 29 121 45 135 61 145 77 163

14 115 30 121 46 135 62 145 78 163

15 118 31 121 47 135 63 145 79 163

16 118 32 121 48 135 64 145 80 163

17 118 33 121 49 135 65 155 81 163

18 118 34 121 50 135 66 155 82 163

19 118 35 127 51 135 67 155 83 163

20 118 36 127 52 135 68 155 84 163

Como usar esta tabela: 
1. Digite a quantidade de ração que o lote está consumindo com 5% da produção diária. A tabela ajusta automaticamente o programa de alimentação com base nas 

premissas de produção diária até um pico de alimentação com 75% da produção diária. 

2. Se a quantidade de alimentação de pico fornecida for maior ou menor para uma operação específica, altere manualmente a quantidade de alimentação máxima em 75%. 

3. Aumentos de ração devem ser feitos a cada 3 dias - use a porcentagem de produção diária atual para a quantidade de ração diária apropriada. Esta quantidade de ração 
deve ser usada nos 3 dias seguintes. 

4. 75% da produção diária é fornecida a quantidade máxima de ração. 

5. Existem muitas condições ambientais e estruturas diferentes, tornando impossível fornecer uma necessidade de energia definitiva. Sempre discuta as quantidades 
máximas de energia de alimentação com seu representante técnico local da Cobb.
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 ✓ Um sistema de pesagem de ração preciso e regularmente calibrado é 
essencial. 

 ✓ As quantidades diárias de ração devem ser calculadas com base no número 
real de aves, não no número de aves inicialmente alojadas. (Número real 
de aves = aves inicialmente alojadas - mortalidade acumulada). 

 ✓ O consumo da ração deve ser de 2,5 a 3 horas para galinhas em pico 
de produção. O tempo de consumo da ração granulada ou grosseira 
deve ser de 1,5 a 2 horas. Quaisquer mudanças repentinas no tempo de 
consumo devem ser investigadas imediatamente. 

 ✓ É altamente recomendável usar as especificações nutricionais da Cobb 
que foram formuladas especificamente para fêmeas e machos Cobb. 

 ✓ A ração Produção 2 possui níveis mais elevados de cálcio e calorias pode 
ser benéfico em torno de 35 a 40 semanas de idade. 

 ✓ A alimentação do zero pode ser benéfica para manter a fertilidade. Deve 
ser alimentado no final da tarde à taxa máxima de 0,5 kg (1,1 lb) por 1000 
aves, com esta quantidade sendo incluída na quantidade de ração diária. 

 ✓ Prevenir o desperdício de alimentação. Verifique se há comedouros 
desgastados e derramando no retorno as caixas de alimentação. 

 ✓ Os níveis máximos de alimentação nos comedouros devem ser definidos 
em 1/3 da capacidade. Verificar as réguas deslizantes diariamente quanto 
à abertura correta. 

 ✓ A abertura de entrada e saída da tremonha para a alimentação precisa ser 
aumentada ao usar curvas mais altas. 

 ✓ Continue a operar o sistema de alimentação até que toda a ração do dia 
tenha sido distribuída pelo comedouro de corrente. 

 ✓ A alimentação pode ser executada automaticamente sem a presença de 
pessoas, mas o equipamento precisa ser bem conservado. O equipamento 
antigo requer que a equipe esteja presente durante a alimentação. 

 ✓ Comedouros de corrente com curvas altas evitam que o alimento se 

espalhe para fora da calha e, portanto, permitem níveis mais altos de 
alimentação na calha (veja a imagem acima).  

 ✓ Os mesmos procedimentos se aplicam aos comedouros tipo prato - 
geralmente os sistemas de alimentação tipo prato funcionam melhor 
com alimentos peletizados e/ou fragmentados. A ração farelada fina 
normalmente não funciona bem com sistemas de alimentação de bandeja. 

 ✓ Os silos sempre devem ser esvaziados entre os tipos de ração e pelo 
menos uma vez por mês durante a produção para manter a boa qualidade 
da ração. 

 ✓ A Cobb não recomenda uma ração peletizada durante a fase de 
produção devido aos tempos de consumo muito rápido, e podem 
afetar negativamente a distribuição e o desempenho da ração e 
aumentar o comportamento nervoso, causando arranhões nas coxas. 
A ração peletizada é apenas uma boa opção sob estresse por calor no 
pico de produção e/ou com longos tempos de consumo da ração. 

Pontos-chave do manejo da alimentação de fêmeas (fotoestimulação até o início da postura)

Para evitar superalimentação ou subalimentação do lote, o sistema de alimentação (balança ou caixa de pesagem) deve ser calibrado antes de as aves serem colocadas no galpão de produção. Se 
um sistema de alimentação machos e fêmeas separado for usado, cada um deve ser calibrado. Se os aumentos de ração não parecem corresponder ao resultado esperado (peso corporal, níveis 
de produção de ovos etc.), verifique a calibração do sistema para garantir que o fornecimento de ração seja preciso com o fornecimento real do sistema de alimentação.

Dicas de Bem-Estar Animal
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5.3 Alimentação de Galinhas após Transferência e na Produção: Alimentação no início e no final da manhã

Opção 1 (Alimentação no início da manhã): 
A opção mais popular é iniciar a distribuição de ração no escuro alguns minutos antes 
das luzes se acenderem pela manhã ou até 1 hora depois que as luzes se acendem.
Prefere-se que este programa seja feito com ninhos mecânicos ou coletas manuais. 
Estes sistemas de ninhos não podem acumular grandes quantidades de ovos e 
devem ser coletados 4 a 5 vezes por dia. Este programa é usado em operações de 
bom desempenho, com problemas técnicos mecânicos quanto à distribuição de 
ração. Se as aves estiverem sendo alimentadas 1 hora após as luzes serem acesas, 
desligue-as quando a distribuição da ração começar para manter as aves calmas e 
obter a melhor alimentação e distribuição das aves ao longo do galpão. Os sistemas 
de alimentação por corrente devem dar uma volta completa antes que as luzes sejam 
acesas. Este sistema é usado em operações de bom desempenho, com problemas 
mecânicos mínimos em termos de distribuição de alimentação. 

Opção 2 (Alimentação no final da manhã): 
Este é o programa de preferência quando há problemas de administração tais como 
distribuição de ração, qualidade da casca do ovo, trabalho ou alto número de ovos 
no chão e nos slats. Ainda que este programa não seja empregado em larga escala, é 
bem efetivo sob certas condições. Um bom controle do ambiente é muito importante 
para prevenir stress térmico – não utilize este programa durante a parte mais quente 
do ano sem boas condições ambientais.
A alimentação no final da manhã ou 7 a 8 horas após as luzes acenderem no galpão 
escuro, é feita desligando as luzes durante a distribuição da ração. As luzes são acesas 
quando o primeiro ciclo de comedouros de corrente é preenchido. 
Esta é a opção preferida quando há problemas de Manejo, como distribuição de 
ração, qualidade da casca do ovo, mão de obra ou grande número de ovos no chão 
e em slats. Um bom controle ambiental é muito importante para evitar qualquer 
estresse por calor - não use este programa durante a parte mais quente do ano e 
sem boas condições ambientais.

Existem 2 opções para alimentar reprodutoras de frangos de corte em produção:

Programa 1: 

 ✓ O estresse causado pelo calor e questões metabólicas são reduzidos 
quando adotada a alimentação no início da manhã em regiões tropicais, 
especialmente durante os meses quentes de verão ou quando galpões 
não tem condições ambientais adequadas. 

 ✓ As aves tem o apetite com menor tempo de consumo quando as 
temperaturas estão mais baixas pela manhã.

 ✓ Esse programa permite atividade de acasalamento com menos 
interrupções.

 ✓ O mau funcionamento do equipamento pode ser detectado de manhã 
cedo, promovendo mais tempo de reparo durante o dia.

A alimentação de 7 a 8 horas após as luzes serem acesas (Opção 2) pode oferecer vantagens:
Programa 2: 

 ✓ Comece a alimentação no final da manhã durante a recria, assim as aves se acostumarão 
ao horário. Normalmente, durante a recria, o horário de alimentação é mudado 
lentamente de 8 horas da manhã às 10 semanas, para 11 horas da manhã às 16 
semanas de idade. 

 ✓ Com a alimentação no final da manhã o peso corporal em jejum pode ser medido na 
produção. O peso corporal padrão, depois de 22 semanas de idade, deve ser reduzido 
em 130g (0.287 lb) para determinar o peso corporal em jejum.

 ✓ Atrasar o fornecimento de ração permite aos produtores medir o peso corporal em 
jejum (peso corporal anterior a ingestão diária de ração).

 ✓ Para lotes jovens, 8 horas após as luzes serem acesas, mais de 90% da produção diária 
já foi colocado nos ninhos. Assim, no início da manhã as galinhas não deixam os ninhos 
para se alimentar. 

 ✓ Atrasar o fornecimento de ração permite um início mais tardio do pessoal da granja. 
Chegando mais cedo, o pessoal pode ir direto para a coleta de ovos.

 ✓ Com o fornecimento tardio há mais chances de o pessoal da granja estar presente nos 
momentos de mau funcionamento de equipamentos durante a distribuição da ração. 

 ✓ O fornecimento tardio é mais simples com sistemas de ninhos comunitários que 
permitem de 7 a 8 horas de produção de ovos a serem acumulados no cinturão central 
de ovos (50 cm de largura).
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5.4 Aumento de peso corporal desde o início da postura até o pico de produção

O monitoramento dos aumentos de peso corporal desde o início até o pico de produção é um bom indicador do Manejo do programa de alimentação, porque fornece 
previsão do pico de produção e persistência pós-pico de produção. O pico de produção é determinado pela uniformidade, peso corporal e programa de alimentação no 
período de recria. Uma boa referência é medir o ganho de peso das fêmeas desde o início da postura até o pico da produção de ovos. Início da postura sendo definido 
entre 0,5 e 3,0% da produção semanal. Um aumento de peso corporal de 13 a 15% é usado quando o peso corporal das fêmeas está no padrão e até 5% acima ou abaixo 
do peso corporal padrão. Se a produção na primeira semana ultrapassar 3%, as quantidades de ração podem ser baseadas no peso corporal médio da semana anterior 
para realizar o cálculo.

Análise de 3 cenários de lote:

Lote 1 Lote 2 Lote 3

Idade Aumento de peso 
corporal (g) de 17% 

O aumento do peso 
corporal (g) não é 

suficiente 

O aumento do peso 
corporal (g) é muito 

grande 

24 3120 3120 3120

25 3240  (+120) 3170 (+50) 3320 (+200)

26 3340  (+100) 3240 (+60) 3520 (+200)

27 3440  (+100)
A alimentação deve ser 

aumentada mais
rapidamente para 

fornecer mais suporte 
de kcal (MJ) 

O excesso foi administra-
do 2 a 3 semanas antes. 
Ajuste em lotes jovens 

28 3530  (+90)

29 3600  (+70)

30 3660 (+60)

31 3700 (+40)

Na tabela (à esquerda), os dados mais importantes para gerenciar o 
desempenho do lote são idade, peso corporal, quantidade de ração 
e porcentagem de produção, juntamente com o tempo do primeiro 
aumento de luz. Os padrões são apenas um guia e usam o Cobb 
500 Fast Feather em galpão fechado como exemplo. Um técnico 
avícola pode prever com base no início da produção qual o peso 
corporal deve ser no pico de produção e com a adição de mais 500 
a 600 g (1,1 a 1,3 lb), o peso corporal previsto das fêmeas em 65 
semanas. Esses dados podem ser usados pelo técnico avícola para 
prever o perfil de peso corporal padrão para cada lote durante o 
período de produção. Os programas de pesagem ideais incluem 
pesos de fêmeas e machos até as 35 semanas de idade e, a seguir, 
a cada 2 semanas de 35 a 50 semanas de idade e, a seguir, a cada 
4 semanas até o final do lote.

   
Deve haver um aumento de 13 (empenamento rápido) a 15% (empenamento lento) no peso corporal das fêmeas desde o início da postura até o pico de produção.

Ponto Chave
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Aumento da produção até o pico de produção 

Os aumentos de produção nas primeiras 3 semanas são um bom indicador do pico 
de produção e persistência. A tabela (à direita) dá um exemplo de 4 lotes de alto 
desempenho que são sexualmente sincronizados e com picos de 88%. A tabela 
demonstra os aumentos de produção que são necessários para um bom pico de 
produção. Os lotes com uma produção média de 1 a 3% semanal devem aumentar 
a produção em 10 vezes da 1ª para a 2ª semana e dobrar a produção da 2ª para a 3ª 
semana. Isso indicará boa uniformidade sexual do lote. Na tabela (à direita) o lote D 
se assemelha ao lote A, mas o lote D inicia a produção 1 semana antes. Em geral, às 
28 semanas, todos os lotes devem estar acima de 80% do desempenho de produção 
semanal.

Semana
Lote

A B C D

24 0 0.2 0.3 0.9

25 1 2 3 9

26 10 20 30 45

27 45 50 60 70

28 70 75 80 85

29 82 85 87 88

30 86 87 88 88

31 88 88 88 88

5.5 Alimentação pós-pico - Retirada de ração 

As galinhas reprodutoras estão predispostas a ficar acima do peso e gordas, o que pode afetar a persistência da postura e a fertilidade. O excesso de peso pode 
potencialmente resultar em um aumento de ovos no chão devido à dificuldade de acesso aos ninhos. O pico de produção é o ponto em que a porcentagem média 
de produção dos últimos 5 dias começa a diminuir. A redução na quantidade diária de ração é importante para manter o desempenho da galinha. 

A seguir estão 2 cenários frequentemente encontrados no campo e exemplos de soluções: 

Alimentação excessiva no pico: 
Diminuir a alimentação em 5 g após o pico em 2 semanas. Em seguida, diminuir 1 g por semana durante 40 semanas. Finalmente, diminua 1 g por semana a cada 4 semanas 
até que a queda cumulativa na alimentação seja de 7 a 10%. (5 g por semana = 1,10 libras por 100 galinhas por semana; 1 g por semana = 0,22 libras por 100 galinhas por 
semana) 

Alimentação correta no pico: 
Mantenha o pico de alimentação por 2 a 3 semanas e diminua lentamente com no máximo 1 g por semana até que a queda total na alimentação seja de 5 a 7%. Mais reduções 
de ração são possíveis com base nas condições locais, incluindo lotes que vão do inverno ao verão e dependendo das especificações de energia das rações de produção 2. 
(1 g por semana = 0,22 libras por 100 galinhas por semana)

Recomenda-se que os lotes com pico de produção de 87 a 91% permaneçam no pico da alimentação por mais 1 ou 2 semanas. Para cada 2% de produção acima de 87%, 
adicione 1 g de ração para ajudar a sustentar o alto desempenho da produção. Esses lotes não tendem a ficar acima do peso porque as fêmeas estão convertendo ração em 
alta produção de massa de ovos.

Ponto Chave
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O manejo periódico das galinhas, junto com a pesagem, é necessário para determinar mudanças sutis na composição corporal, condição e reservas de gordura das 
galinhas. Itens adicionais a serem considerados ao determinar a programação de redução da ração: 

 ✓ Tempo de consumo: Um tempo de consumo da ração de 1,5 hora para 
ração farelada e até 3 horas para ração triturada é considerado normal. 
Um lote que consome a ração diária em menos tempo pode não 
estar recebendo os nutrientes necessários e pode estar com fome. A 
retirada precoce da alimentação após o pico pode afetar adversamente 
a produção. Os tempos de consumo de 3,5 a 4,0 horas resultarão em 
aves com excesso de peso, baixa uniformidade e quantidades excessivas 
de ração no pico de produção. O tempo de consumo prolongado 
também pode levar a uma alimentação seletiva - as aves selecionam as 
partículas grossas e as deixam. Isso causará uma perda de uniformidade 
e desempenho (número de ovos e fertilidade de fêmeas). Além disso, a 
alimentação seletiva pode reduzir a consumo de vitaminas e minerais, 
uma vez que podem fazer parte dos alimentos finos. Uma retirada mais 
rápida da alimentação de pico pode ser considerada. 

 ✓ Massa de Ovo: O peso do ovo e o peso corporal estão diretamente 
relacionados. Um peso corporal mais alto normalmente resultará em 
um peso maior do ovo. A introdução da ração Produção 2 quando o 
peso do ovo é 60 g para empenamento rápido e 62 g para fêmeas de 
empenamento lento pode ser uma maneira eficiente de controlar o peso 
corporal e o peso do ovo. 

 ✓ A ração Produção 2 deve sempre ter o mesmo nível de energia ou um 
pouco mais alto que a Produção 1. A consumo de energia permite que 
as fêmeas produzam e mantenham a produção de ovos. 

5.6 Empenamento durante a produção 

 ✓ Problemas de penas na recria devido ao manejo ou baixos perfis de 
aminoácidos essenciais na ração da ave. 

 ✓ Espaço insuficiente no comedouro entre 20 e 27 semanas, quando o tempo 
de consumo da ração é muito rápido. 

 ✓ Distribuição de alimentos com as luzes acesas, resultando em superlotação 
em partes do galpão, como ao redor das caixas de distribuição. Isso também 
pode resultar em arranhões nas coxas das fêmeas. 

 ✓ A distribuição da ração com as luzes acesas resulta em galinhas correndo ao 
longo das calhas de ração, induzindo estresse e postura interna ou peritonite 
dos ovos. 

 ✓ Baixo condicionamento e reserva de gordura na fotoestimulação. Essas 
fêmeas podem apresentar mais desgaste das penas já durante o pico de 
produção. 

 ✓ Grade de restrição de alimentação apertada (<45 mm ou 3/4 pol.) afetará as 
fêmeas mais pesadas após 40 semanas. Essas fêmeas terão problemas para 
consumir ração suficiente, levando a uma queda na produção e até mesmo 
à muda. Suas cabeças podem perder penas e ter inchaço devido à grade 
apertada. Este inchaço não deve ser confundido com síndrome da cabeça 
inchada ou pneumo-vírus. 

 ✓ Por acasalamento com machos. 
 ✓ Qualquer passagem de alimentação, rubor ou diarreia reduzindo a absorção 

de nutrientes. 

 ✓ Enterite duodenal crônica. 

A qualidade das penas e a cobertura das galinhas em produção são indicadores muito importantes da persistência da produção e da alta fertilidade. A seguir estão 
algumas das principais razões para a rápida perda de penas em galinhas reprodutoras:

Avaliações de qualidade de bem-estar podem ser realizadas durante visitas de rotina para avaliar a saúde do lote: penugem (cobertura e qualidade), condição da pele (qualidade da almofada dos 
pés, presença de arranhões, etc.), comportamento e distribuição do lote dentro do galpão, interação social dos machos e fêmeas, características físicas (olho, bico, pés, etc.) e coloração (crista, pernas 
de galos).

Dicas de bem-estar animal
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Manejo do Programa de Iluminação 6
A resposta das aves à luz é um assunto complexo. As condições locais e os tipos de galpões podem exigir o uso de programas de iluminação modificados, que devem ser 
discutidos com o representante do Serviço Técnico da Cobb. 

A fotoestimulação (aumentando o tempo e a intensidade da iluminação) deve começar às 21 semanas ou entre 147 e 154 dias de idade. Normalmente leva 14 a 16 dias até o 
primeiro ovo e outros 7 dias para atingir 1 a 2% de produção diária. Uma vez que ocorre a fotoestimulação, as aves nunca devem experimentar uma diminuição na duração 
do dia no ciclo de produção. A luz artificial deve ser usada para cobrir o nascer e o pôr do sol em cortinas transparentes ou galpões abertos. Lotes que começam a produção 
em 24 semanas, mostram aumentos cumulativos em ovos incubáveis (HE) até a semana 30. Esses lotes são frequentemente os lotes mais produtivos se persistirem bem com 
baixa mortalidade. Na fotoestimulação, o aumento na quantidade de tempo que as aves ficam expostas à luz é mais importante do que o aumento na intensidade da luz. 

A intensidade da luz na produção é normalmente mantida para estimular a atividade das aves e para que os cuidadores realizem suas inspeções de rotina e manejo das aves 
e da cama. Como um procedimento de emergência, reduzir a intensidade da luz de 70 para 35 lux (7 para 3,5 fc) ajudará a reduzir a mortalidade devido ao canibalismo. A 
redução da intensidade da luz, após a fotoestimulação, não deve reduzir o desempenho da produção, mas pode afetar a maturidade sexual dos machos. Os machos são mais 
sensíveis à intensidade da luz para uma maturidade sexual correta.

COPYRIGHT © 2020 COBB-VANTRESS, INC. ALL RIGHTS RESERVED. 

Key Points When Choosing and Installing 
a Breeder LED Lighting System

By Andrew Bourne, World Technical 
Services Specialist, Cobb-Vantress

The aim of this article is to give the reader a general overview of LED lighting systems, how they work and what differentiates the vari-
ous systems available in the poultry industry. A knowledge of the basic principles and mechanics is important when considering which 
system best suites ones needs.

1

Some key questions to ask the potential suppler:
1. Efficiency - Lumen per Watt of the system?
2. Light uniformity – Dark spots and shadows result in floor eggs. 
3. Lifespan – How many hours can I expect from the product?
4. Dimming flexibility – Can I dim from 80Lux down to 2Lux without flicker?
5. Ease of Installation-It is important to factor installation costs into your budget.
6. Operating costs- Based on installation cost, efficiency, maintenance, and lifespan

Some key lighting terms:
• Lumen (lm): Visible light emitted by a source.
• Lux (Lx) or foot candle (fc): Measurement of light at a distance.
• Colour Temperature - Kelvin (K): >5,000K are called cool colors (bluish white), neutral white is around 4,000K-5000K, while 

<3,000K are called warm colors (yellowish white through red). Warm colors 2700K (red spectrum) of light are best for pullet rearing 
and production, while broilers will perform equally over a range of colors as high as 5000K (blue /green spectrum).

• Lumen Per Watt: Visible light generated for every Watt of power consumed.
• Uniformity: Good uniformity means even levels of light with no shadows or dark spots. 
• A Light-Emitting Diode (LED):  A semiconductor light source that releases light when a current flows through it.
• LM70 Lifespan: The standard for determining LED lifespan is based on the hours it will take to depreciate to 70% of the initial light 

output.

Saiba mais sobre iluminação LED 
baixando nosso white paper em 
https://www.cobb-vantress.com/ 
resource/white-papers

A iluminação LED tem provado funcionar tão bem quanto as fontes de luz tradicionais para colocar a matriz em produção com a 
vantagem de um custo de energia muito mais baixo. Em comparação com as lâmpadas incandescentes, as lâmpadas de sódio de alta 
pressão podem reduzir os custos de energia em 40% em um período de 5 anos. No entanto, lâmpadas fluorescentes compactas e 
lâmpadas LED podem reduzir os custos em 63% e 73% em um período de 5 anos, respectivamente.

 Atualmente, as novas instalações de luz são principalmente lâmpadas/tubos LED ou cordões devido ao baixo consumo de energia, 
longa vida útil (> 50.000 horas), capacidade de escurecimento e intensidade ajustável. Eles também são fáceis de lavar, limpar e 
desinfetar, e têm um alto nível de proteção (IP; relacionado ao nível de penetração de poeira e umidade). 

As luzes LED tiveram um impacto considerável no manejo das matrizes. A introdução de unidades de dimmer (crepúsculo ao amanhecer) 
tornou possível trabalhar na recria com saídas de baixa intensidade de luz de 2 a 4 lux (0,2 a 0,4 fc), mas ainda ver bem o suficiente 
para manejar as aves. A capacidade de escurecimento é importante na recria para manter as aves calmas e melhor preparadas para a 
fotoestimulação entre 21 e 22 semanas de idade. Além disso, a passagem de luzes com intensidade mais baixa tem um grande impacto 
no consumo de energia (mas certifique-se de ter uma boa distribuição de luz por todo o galpão).

Iluminação por LED
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Idade do Lote

Te
m

po
 (h

or
as

)

12
horas

13
horas

14
horas

8
horas

Uma representação gráfica da fotoestimulação: 
aves percebem a luz em blocos ou frações.

8 a 12 horas = aumento
de 50% na duração da luz 

12 a 13 horas = aumento
de 8% na duração da luz 

12 a 14 horas = aumento
de 17 % na duração da luz 

14 a 15 horas = 8% na
duração da luz

Fotoestimulação 

Matrizes de corte são reprodutoras sazonais e, como tal, são altamente dependentes de sinais luminosos para a atividade diária e reprodutiva. Essas aves requerem cerca de 
20 a 21 semanas, consistindo em dias curtos (aproximadamente 8 horas) antes que a reprodução possa começar. Após este período de maturação, a exposição das aves a 
longos períodos de luz (>12 horas) pode estimular o processo de reprodução desde que as aves estejam fisicamente preparadas. No entanto, tanto o período de maturação 
quanto a condição física são necessários para atingir todo o potencial genético de reprodução. Acelerar a maturação por meio da superalimentação e expor as aves jovens a 
longos fotoperíodos antes de serem preparadas irá atrasar o início da postura, aumentar a mortalidade e duplicar as gemas e dar aumentos mais lentos na produção diária 
até o pico (após 31 semanas de idade).

Luzes
Apagadas

Luzes
Acesas

Na estimulação da foto, o lote deve ter*: 

1. Peso corporal uniforme, baixo coeficiente de variação (CV 9 a <10) e alta uniformidade> 70%.  

2. A maioria das fêmeas (> 95%) com peso corporal, gordura pélvica e condição corretos. 

*Consulte a seção 4.8 para obter mais detalhes sobre a preparação de um lote para fotoestimulação.
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Escurecer galpões de produção 
As fêmeas podem receber no máximo 12 a 14 horas de luz em galpões de produção escuros ou 
em regiões onde a duração natural do dia é inferior a 14 horas. Isso fornecerá um bom pico de 
produção e persistência e manterá a sensibilidade da fêmea à duração da luz. Menos de 11 horas 
de luz total terão um efeito negativo na produção. A intensidade da luz deve ser de no mínimo 70 
lux (7 fc) para uma boa estimulação sexual dos machos. 

Escurecer galpões de recria  
Muitas operações em todo o mundo não têm boas condições de escurecimento na recria e 
produção e usam configurações de escurecimento. Isso significa que a luz natural externa penetra 
em alto grau no galpão e o lote estabelece a duração da luz do dia na recria com base no ciclo de 
luz natural do dia. Em regiões próximas ao equador onde a duração natural do dia é entre 11 e 13 
horas, luzes suplementares são necessárias. 

Em regiões de altas latitudes onde a luz natural durante o verão é de 15 a 16 horas, o uso de um 
dia de duração será necessário para a duração do ciclo de produção. Se filtros luminosos forem 
usados diretamente em exaustores de túnel, pode ser necessário removê-las em condições de 
muito calor. Neste caso, a luz natural entrará no galpão e o programa de luz artificial precisará 
de ajustes para a duração máxima da luz natural do dia. Qualquer redução na luz natural pode 
comprometer a persistência da produção. 

Galpões de recria abertos 
Os programas de iluminação em galpões abertos são ditados pelo ciclo de luz natural e qualquer 
programa de luz artificial deve ser ajustado com base nas horas de luz máximas necessárias. 
Normalmente, apenas lotes próximos ao equador - latitude máxima de 5°, norte ou sul - podem 
ser gerenciados apenas com luz natural.

6.1 Considerações Sobre Iluminação ao Fazer a Transição da Recria para a Produção 

Idealmente, reprodutoras de frangos de corte devem ser criados em galpões à prova de luz para 
evitar que as aves percebam fotoperíodos sazonais e garantir uniformidade sexual no início 
da produção. O galpão deve estar completamente escuro quando as luzes estão apagadas. 
Exaustores, entradas de perímetro e entrada do túnel também devem ser cobertas com filtros 
de luz adequados. Consulte o Capítulo 14 para obter mais detalhes sobre as considerações de 
ventilação ao usar filtros de luz.
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Escurecimento criando para a produção de luz natural. 

Galpões escuros devem fornecer controle total da luz. Inicie os pintinhos com 23 horas de luz, reduzindo para oito horas até as duas semanas de idade (consulte 
a seção 2.3 no projeto de recria). A duração do dia de 8 horas começará quando os horários de consumo da alimentação e peso corporal estiverem no padrão. 
Geralmente, a duração do dia de 8 horas pode começar quando as aves consomem sua ração diária restrita em 4 horas ou menos - geralmente 14 a 15 dias. As 8 
horas de duração do dia-luz continuarão até 21 a 22 semanas (147 a 154 dias) de idade, quando a fotoestimulação começa. 

Na recria, 9 horas de luz são usadas quando as aves estão sendo transferidas para galpões de produção abertos durante os meses de verão com uma duração de 
luz natural de mais de 13 horas. Outra opção é foto estimular as 
galinhas do galpão entre 147 a 154 dias de idade, aumentando a 
luz artificial de 8 para 12 horas. As galinhas são então transferidas 
aos 154 dias de idade e recebem 15 a 16 horas de luz natural 
do dia, o que evitará o excesso de estimulação. Nem sempre é 
possível aplicar este programa com base no tempo de inatividade 
entre os lotes. O sistema de luz artificial deve fornecer um mínimo 
de 50 e um máximo de 100 lux (5 a 10 fc) durante o período de 
produção, com 70 lux (7 fc) sendo uma boa intensidade de luz 
média para fêmeas e machos. 

O número máximo de horas de luz natural sempre dependerá da 
latitude do local para galpões abertos. Os lotes transferidos no 
outono podem receber apenas no máximo 14 horas de luz natural, 
mas os lotes transferidos para galpões de produção abertos no 
verão precisarão ajustar a luz máxima às horas locais de luz natural 
do dia.

Idade
(Semanas) Idade (Dias) Luz 

(Horas) 
Intensidade da 

luz* (lux) 

Intensidade
da luz

(candelabros) 

2 -21 até 146 8 2 - 4 0.2 - 0.4

21 147 12 (ou luz natural) >50  >5  

23 161 13 (ou luz natural) >50  >5 

25 175 14 (ou luz natural) >50  >5 

27 189 >14 (ou luz natural) >50 >5 

Programa de iluminação recomendado para lotes indo da recria escura
para abrir cortina lateral ou transparente em Galpões de Produção

* Se o sistema de iluminação não for LED, a intensidade da luz (lux; fc)
pode ser aumentada de 20 a 30%.

Existem 3 programas de iluminação com base nas configurações de galpões:  

1. Escurecimento da recria para a produção de luz natural. 

2. Escurecimento da recria para escurecimento para produção. 

3. Luz do dia natural / escurecimento crescente para a produção de luz do dia natural. 

6.2 Programas de Iluminação
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Idade
(Semanas) Idade (Dias) Luz (horas) Intensidade da 

luz* (lux) 
Intensidade da 

luz (candelabros) 

2 - 21 até 146 8 2 - 4 0.2 - 0.4

21 147 12 >50  a 100 5  a 10

22 154 13 >50  a 100 5  a 10

23 161 14 >50  a 100 5  a 10

25 175 >14 >50  a 100 5  a 10

Fêmeas de empenamento rápido - a fotoestimulação começa entre 147 
e 154 dias. Fêmeas de empenamento lento - 150 a 154 dias. Em casos 
extremos, quando as fêmeas estão abaixo do peso e com pouco peito 
com reservas insuficientes de gordura pélvica, a fotoestimulação pode 
ser atrasada para 161 dias.

Programa de iluminação recomendado para lotes indo
da recria escura para Galpões escuros de produção

Escurecimento de recria para escurecimento na produção.

Luz do dia natural ou escurecimento criando a produção de luz do dia natural 
Não é recomendado criar reprodutoras em galpões com luz natural. No entanto, este 
sistema de recria é usado com sucesso em regiões próximas ao equador, onde a variação 
na duração natural do dia é mínima. Durante a recria dos lotes, podem permanecer sob luz 
natural em todas as estações até a fotoestimulação. O programa utilizado dependerá da 
duração natural do dia quando o lote atingir 140 dias de idade. Quando a duração natural 
do dia for insuficiente, forneça luz extra no início e no final do período de luz natural do 
dia para ter certeza de que a duração pretendida do dia seja alcançada. A luz adicional 
adicionada durante este período deve ser de 80 a 100 lux, para garantir que as aves sejam 
estimuladas o suficiente. 

Os galpões de recria dark usam um pano preto, plástico ou uma combinação de ambos 
colocados ao longo das laterais do galpão, do telhado para baixo. Este sistema bloqueia 
até 80% da luz natural, por isso o termo. O desafio desse sistema é encontrar o equilíbrio 
entre escurecer o galpão e a ventilação. (Veja Ventilação Capítulo 14). 

O sistema dark, pode ser bem-sucedido em alojamentos situados em regiões onde as 
horas de luz natural não variam significativamente. Em regiões fora de 10º de latitude norte 
e sul, a variabilidade da duração do dia irá induzir um início tardio da produção, causando 
quedas dramática nos ovos para incubação. 

Em galpões abertos, as condições locais de duração do dia exigem a adoção de um 
programa específico para cada lote, que pode ser otimizado com o representante dos 
serviços técnicos.

Horas de duração do dia 
natural em 140 dias 

Programa de iluminação 

147 dias 154 dias 161 dias

14 16 17 17  

13 15 16 17

12 14 15 16

11 14 14 16

10 13 14 15

9 12 13 14

Programa de iluminação recomendado para galpões abertos de acordo 
com a duração natural do dia aos 140 dias (20 semanas) de idade

* Se o sistema de iluminação não for LED, a intensidade da luz (lux; fc)
pode ser aumentada de 20 a 30%.
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6.3 Uniformidade Sexual do Lote 

A uniformidade do lote maior que 70% permite aumentos simultâneos na 
duração da luz (+4 horas) e na intensidade. Aumentos simultâneos irão 
garantir que a maior parte do lote seja estimulada e uma alta uniformidade 
sexual possa ser obtida. Dessa forma, a maioria das fêmeas participará do 
pico de produção.

 Quando a uniformidade é baixa, as aves do lote que ainda não estão prontas 
para a fotoestimulação (baixo peso, pouco peito, pouca gordura pélvica) 
podem ser superestimuladas. As aves foto estimulantes que não estão 
prontas podem levar a um pico de produção e persistência mais baixos, com 
maior número de gemas duplas, ovos no chão, peritonite de ovo, mortalidade 
e descarte. Portanto, quando a uniformidade do lote for inferior a 70%, o lote 
exigirá mais e menores aumentos incrementais na duração e intensidade da 
luz. Para esses lotes, é recomendado primeiro aumentar a intensidade da luz 
para 30 a 35 lux (3 a 3,5 fc) e aumentar a duração da luz por 3 horas (de 8 a 
11 horas por dia). Uma semana depois, aumente a duração da luz por mais 2 
horas (de 11 para 13 horas por dia) e a intensidade para um mínimo de 50 lux 
(5 fc). O aumento final deve ser uma semana depois para uma intensidade de 
70 lux (7 fc), bem como aumentar a duração por uma hora adicional (consulte 
a tabela abaixo para obter detalhes).

Idade
(Semanas) Idade (Dias) Luz (horas) Intensidade da 

luz* (lux) 
Intensidade da 

luz (candelabros) 

2 - 21 até 146 8 2 - 4 0.2 - 0.4

21 147 11 30 - 35 3 - 3.5

22 154 13 50 5

23 161 13 70 7

25 175 14 70 7

27 189 14 70 7

* Se o sistema de iluminação não for LED, a intensidade da luz (lux; fc)
pode ser aumentada de 20 a 30%.

Programa de iluminação recomendado para lotes
com uniformidade abaixo de 70%

Machos e fêmeas podem seguir o mesmo programa de estimulação 
de luz e foto antes da mistura. No entanto, se os machos forem 
criados separadamente, o programa de luz para machos pode ser 
diferente das fêmeas, dependendo da linha de machos usada. Veja as 
recomendações de iluminação específicas para cada linha de machos 
em nossos suplementos (https://www.cobb-vantress.com/ resource/
product-supplements).
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Manejo de Água 7
 ✓ O principal sistema de bebida pode ser bebedores pendulares ou Nipple. 
 ✓ Bebedores pendulares devem ser instalados na proporção de 1 para 75 

fêmeas na recria e produção. 
 ✓ Os bebedouros do tipo nipple devem ser instalados na proporção de 8 a 10 

fêmeas por bico para recria e produção.   
 ✓ Os bicos devem ser espaçados em centros de 20 cm (7 7/8 pol.) para garantir 

bicos suficientes ao usar apenas 2 linhas de bico em um galpão de produção 
de 12 a 14 m (39 a 46 pés) de largura. 

 ✓ É muito importante instalar o tipo de bico correto. Os pintinhos de um dia 
precisam de bicos de 360 graus com um pino longo o suficiente e facilmente 
ativado - ativação dinâmica ou lateral de 2 g de força. 

 ✓ Em galpões de cria/recria/produção, os bicos devem ser dinâmicos, com 360º 
e não estáticos. Os bicos estáticos só podem ser empurrados para cima para 
ter acesso à água e são difíceis de serem ativados pelos pintinhos na primeira 
semana. 

 ✓ Os bebedouros tipo nipple, são o sistema de escolha na maioria dos galpões 
de recria e produção devido à sua facilidade de operação, limpeza e condição 
da cama mais seca.  

 ✓ Se os bebedouros pendulares forem usados na recria, continue com 
os bebedores de pendulares na produção. Nunca passe de bebedores 
pendulares na recria para nipple na produção. O oposto é possível (nipple 
na recria e bebedores pendulares na produção). É sempre melhor ter o 
mesmo sistema na recria e na produção para evitar estresse e problemas 
de aclimatação. 

 ✓ Em um galpão de recria, com 12 a 14 m (39,3 a 45,9 pés) de largura, um 
máximo de 3 linhas de nipple devem ser instaladas com um espaçamento 
de 20 cm (7,9 pol.) de bico. Na recria, não instale muitos bebedouros. É 
importante promover a atividade da recria. Muitas linhas de bebedouros 
incentivam as galinhas preguiçosas e podem aumentar a produção de ovos 
no chão. 

Existem atualmente 2 configurações de nipple no mercado, uma com e outra sem taças 
de gotejamento. As taças de gotejamento oferecem a vantagem de avaliação visual da 
pressão. Muita água nas taças de gotejamento indica que a pressão está muito alta ou a 
linha do nipple está muito baixa. Uma taça de gotejamento úmido indica que a pressão 
está correta e uma taça de gotejamento seco indica que o bico não está funcionando. 

Os tipos de bico têm 2 opções de fabricação diferentes: 

Bicos fixos - mais baratos e de qualidade consideravelmente inferior. Mais problemas 
de vazamento e geralmente mais difíceis de ativar em pintinhos de um dia. 

Bicos torneados - qualidade superior aos bicos padrão devido à usinagem mais precisa 
e um pino de bocal mais fácil de ativar.

É essencial fornecer acesso fácil a água limpa e fresca desde o primeiro dia de vida para que o consumo de ração e o crescimento sejam mantidos.

Bico torneado com usinagem de 
precisão

Taça de gotejamento à esquerda 
com perfil inferior mais adequado 
para recria.
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7.1 Conteúdo Mineral 

Embora as reprodutoras sejam tolerantes a níveis mais elevados de alguns 
minerais (cálcio e sódio, por exemplo), elas são muito sensíveis à presença de 
outros. Ferro e manganês tendem a dar à água um sabor amargo que pode 
diminuir o consumo. Além disso, esses minerais auxiliam no crescimento de 
bactérias. Se o ferro for uma preocupação, os sistemas de filtração e cloração 
são controles eficazes. Aconselha-se filtrar a água com filtro de malha de 40 
a 50 microns. O filtro deve ser verificado e limpo pelo menos uma vez por 
semana. 

O cálcio e o magnésio na água são medidos pela dureza. Esses minerais em 
combinação podem formar incrustações ou depósitos que comprometerão a 

eficácia de um sistema de bebedouro. Isso é especialmente verdadeiro para 
sistemas de bebedouros fechados. Descalcificadores de água podem ser 
incorporados a um sistema para mitigar os impactos do cálcio e magnésio. 
No entanto, os níveis de sódio devem ser avaliados antes de usar um produto 
descalcificante de água à base de sal. 

O desempenho da reprodutora pode ser prejudicado por apenas 10 ppm de 
nitratos. Infelizmente, atualmente não há opções econômicas para a remoção 
de nitrato da água potável. A água deve ser testada para nitratos porque níveis 
elevados podem indicar contaminação de esgoto ou fertilizante.

No dia 2 e além, ajuste a altura para que a cabeça das aves fique 
em um ângulo de 45 graus em relação ao bico.

No alojamento, o pino do bico 
deve estar no nível do olho do 
pintinho.

Ajuste a altura do bebedouro à medida que as aves crescem 
para que estiquem o pescoço ligeiramente e nunca tenham que 
abaixar a cabeça para beber. As aves nunca devem pular para 
alcançar a água. Eles  devem poder beber com os pés apoiados 
no chão.

Recomendações de altura do bebedouro

As aves consumirão a maior parte de suas necessidades diárias de água 2 a 3 horas após comer. Uma queda no consumo pode indicar uma restrição ou problema de abastecimento. O armazena-
mento adequado de água e a capacidade de abastecimento são essenciais para evitar a escassez. Sempre realize a verificação do papo durante a pesagem semanal após a alimentação, para avaliar 
se > 90% das aves estão com o papo macio. Avalie o consumo total diário de água e o comportamento das aves em cada galpão. Na recria, as aves beberão mais nos dias de “alimentação” do que 
nos dias “sem alimentação”. Em galpões de recria e postura, se houver alguma mudança dramática e inesperada no consumo diário de água, avalie o (s) motivo (s). Os possíveis itens a serem inves-
tigados incluem: ração (qualidade e quantidade consumida), temperatura, manutenção do bebedouro (pressão, vazão, vazamentos, obstruções de ar, tensão dispersa), qualidade da água e estado 
de saúde das aves.

Dicas de bem-estar animal
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Outro fator importante é o valor ORP da água, que se refere à propriedade dos desinfetantes como cloro 
de serem fortes oxidantes. Um oxidante forte mata e destrói vírus, bactérias e outros materiais orgânicos 
presentes, deixando a água micro biologicamente segura. Um valor de ORP na faixa de 650 mV ou mais 
indica água de boa qualidade. Quanto menor o valor, como 250 mV, indica uma carga orgânica pesada que 
provavelmente sobrecarregará a capacidade do cloro de desinfetar a água de maneira adequada.

Valor de cloração do Potencial de Redução de Oxidação (ORP)  

Cloro 

 ✓ Os kits de teste de cloro para piscinas não fazem distinção entre cloro livre 
e cloro concentrado. Embora esses kits de teste possam indicar níveis de 
cloro de 4 a 6 ppm, uma carga orgânica pesada ainda pode estar presente 
com o cloro ligado. Nesse caso, não há cloro livre disponível para atuar como 
desinfetante. 

 ✓ O cloro é mais eficaz quando usado em água com pH de 5,0 a 6,5. Este nível 
de pH resulta em uma porcentagem maior de íons hipoclorosos ativos que 
são um forte desinfetante. 

 ✓ Os ácidos inorgânicos, como o bissulfato de sódio, reduzem o pH da água 
sem manchar a água. 

 ✓ Os níveis residuais de cloro livre não são considerados úteis como 
desinfetantes, a menos que haja pelo menos 85% de ácido hipocloroso 
presente. 

As fontes mais comuns de cloro incluem:  

 ✓ O hipoclorito de sódio (NaOCl, alvejante doméstico) aumenta o pH da 
água, por isso é uma opção ruim como desinfetante de água. 

 ✓ Tricloro (tricloro-s triazinetriona) que contém 90% de cloro disponível 
e está na forma de comprimidos e libera cloro lentamente ao longo 
do tempo. Eles reduzem o pH da água, sendo uma boa opção como 
desinfetante de água. 

 ✓ O cloro gasoso está disponível como cloro 100% e é a forma mais 
pura de cloro, mas pode ser perigoso e seu uso é restrito. 

pH

Impacto do pH na proporção de hipoclorito (HOCL)
para íon cloreto (OCL)

pH % De ácido hipocloroso - HOCL % De íon hipoclorito - OCI 
8.5 10 90

8.0 21 79

7.5 48 52

7.0 72 28

6.5 90 10

6.0 96 4

5.0 100 0

 ✓ O pH é a medida de quantos íons de hidrogênio estão em solução e é medido 
em uma escala de 1,0 a 14,0 com 7,0 sendo neutro. Um valor de pH abaixo de 
7,0 indica um ácido, enquanto os números acima de 7,0 indicam um alcalino.  

 ✓ O pH acima de 8,0 pode afetar o sabor, causando amargor, reduzindo o 
consumo de água.  

 ✓ O alto pH da água pode ser reduzido com o uso de ácidos inorgânicos. Sem 
o saneamento adequado da água, os ácidos orgânicos podem promover 
o crescimento bacteriano. Os ácidos orgânicos também podem afetar 
negativamente o consumo de água e são desencorajados. 

 ✓ O pH impacta a qualidade da água e a eficácia potencial de desinfetantes 
como o cloro. 

 ✓ Em pH acima de 8,0, o cloro está presente principalmente na forma de íons 
clóricos, que apresentam muito pouca qualidade sanitizante. 

O pH ideal da água potável para um programa de desinfecção de água está entre 5 e 6,5

O medidor de ORP pode ser uma fer-
ramenta útil para identificar e manter 
suprimentos adequados de cloro sem 
o uso excessivo de cloro.
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7.2 Contaminação Microbiana 

O desempenho cronicamente ruim pode indicar água contaminada e requer testes imediatos. Ao testar a água, é importante avaliar a contagem bacteriana coliforme total, 
pois níveis elevados podem causar doenças. Avaliar o total de bactérias com uma contagem de placas refletirá a eficácia do programa de saneamento da água. A contaminação 
microbiana pode ser introduzida a partir da fonte de água original e em qualquer ponto do sistema de distribuição de água. Se não houver um programa eficaz de saneamento 
da água, o crescimento de bactérias ocorrerá imediatamente. Os tanques de armazenamento de água são comuns para garantir que haja um abastecimento de água 
adequado durante o pico de uso. Trate a água antes de despejar no tanque para prevenir contaminação e crescimento microbiano.

 ✓ uma mudança perceptível na cor, odor ou sabor 

 ✓ inundação ocorrida perto do poço 

 ✓ uma pessoa ou animal que adoece devido a doenças transmitidas pela 
água no local 

 ✓ manutenção no sistema de abastecimento de água 

 ✓ lotes que apresentam desempenho persistentemente ruim 

 ✓ uma grande perda de fluxo ou pressão no sistema de água 

Adequação da água com diferentes concentrações de sólidos totais dissolvidos (TDS)  

TDS - ppm Comentários 

Menos de 1,000
1,000 - 2,999

Água adequada para qualquer classe de aves. 
Água adequada para qualquer classe de aves. Pode causar excrementos 
aquosos (especialmente em níveis mais altos), mas não afeta a saúde ou o 
desempenho.

3,000 - 4,999 Água não é adequada para nenhuma classe de aves. Pode causar excrementos 
aguado, aumento da mortalidade e diminuição do crescimento. 

5,000 - 6,999 Água não é adequada para nenhuma classe de aves. Quase sempre causará algum 
tipo de problema, especialmente nos limites superiores, onde provavelmente 
ocorrerá diminuição do crescimento e produção ou aumento da mortalidade. 

7,000 - 10,000 Água imprópria para aves, mas pode ser adequada para gado.

Mais de 10,000 A água não deve ser usada para nenhum gado ou aves. 

7.3 Total de Sólidos Dissolvidos  
A medição do total de sólidos dissolvidos (TDS), 
ou salinidade, indica os níveis de íons inorgânicos 
dissolvidos na água. Os sais de cálcio, magnésio e 
sódio são os principais componentes que contribuem 
para o TDS. Altos níveis de TDS são os contaminantes 
mais comumente encontrados responsáveis por 
causar efeitos prejudiciais na produção de aves 
(conforme mostrado na seção de comentários na 
tabela à direita). A tabela a seguir fornece diretrizes 
para a adequação de água de aves com diferentes 
concentrações de sólidos dissolvidos totais (TDS), 
que são a concentração total de todos os elementos 
dissolvidos na água.

Teste a água se houver:
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7.5 Saneamento de Água e Limpeza do Sistema 
Um programa regular de saneamento e limpeza das linhas de água pode fornecer proteção contra 
contaminação microbiana e o acúmulo de biofilmes viscosos nas linhas de água. Embora os biofilmes possam 
não ser uma fonte imediata de problemas para as aves, uma vez estabelecidos nas linhas de água, os biofilmes 
fornecem proteção para bactérias e vírus contra desinfetantes. Eles também podem capturar material 
orgânico, uma fonte de alimento para micro-organismos. O uso de vários produtos de aves em linhas de 
água (ex: vitaminas, eletrólitos, ácido orgânico, vacinas, estabilizadores de vacinas, antibióticos e probióticos) 
podem contribuir para o crescimento de um biofilme. Como resultado, atenção especial à limpeza da linha 
interna de bebedouros deve ser iniciada após o uso de qualquer um desses produtos. 

Produtos que contêm peróxido de hidrogênio são comprovadamente eficazes na remoção de biofilmes em 
linhas de água. O peroximonossulfato de potássio (também conhecido como MPS, KMPS, monopersulfato de 
potássio e caroato de potássio) são oxidantes sem cloro que também são eficazes contra biofilmes.

7.4 Limpeza do Sistema de Bebida entre Lotes 
1. Determine a capacidade do sistema de bebida. 

2. Drene o sistema de beber e os tanques de vacinação (dosadores). 

3. Sempre que possível, remova o tanque de vacinação (dosador) e esfregue-o 
para limpar. Se estiver usando um tanque coletor alimentado por gravidade, 
drene e limpe. 

4. Prepare a solução de limpeza de acordo com a recomendação do fabricante. 
Certifique-se de usar roupas e óculos de proteção ao usar produtos químicos. 

5. Introduza a solução de limpeza no sistema de água. 

6. Abra a torneira do final da linha de bebida e deixe a água correr até que apareça 
a solução de limpeza, depois feche a torneira. 

7. Levante cada linha de bebedouro. 

8. Deixe a solução encher o sistema de bebida. 

9. Deixe a solução de limpeza em repouso por pelo menos 12 horas. 

10. Depois de drenar o sistema, lave-o completamente para remover o biofilme e 
o produto químico de limpeza. 

7.6 Teste de Água 
O teste geral da água deve ser realizado periodicamente, mas pelo menos anualmente. As amostras devem ser coletadas no galpão, no poço e no final de uma linha de 
bebedouro usando um recipiente estéril e analisadas em um laboratório credenciado (consulte a página a seguir para especificações de conteúdo mineral presente 
em amostras de água). Ao coletar a amostra de água, é importante não contaminar a amostra. 

Técnica de amostragem de água  
Esterilize a extremidade da torneira ou bico usando uma chama aberta por 10 segundos (sempre tome cuidado extra ao usar uma chama aberta). Nunca use um 
produto químico para esterilizar um bico, pois pode afetar a amostra. Em vez de uma chama aberta, deixe correr a água por alguns minutos antes de coletar a amostra.

Biofilmes e material orgânico podem se acumular 
nas linhas de água ao longo do tempo, levando à 
redução do fluxo de água.
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MANEJO DE ÁGUA  Contaminante, mineral ou íon  Nível considerado 
médio 

Nível Máximo
Aceitável Comentários e Tratamentos 

Bactéria
 Total de bactérias 0 UFC/ml 100 UFC/ml 

O total de bactérias é um indicador de limpeza do sistema; números altos não indicam a presença de bactérias 
nocivas, mas aumenta o risco de organismos patogênicos. Níveis elevados de bactérias podem afetar o sabor da 
água, resultando na redução do consumo pelas aves. 

 Bactéria coliforme 0 UFC/ml 0 UFC/ml A presença de qualquer coliforme fecal significa que a água é imprópria para consumo por aves ou humanos. 

Acidez (pH) 6.8 - 7.5 7.6

O pH abaixo de 5 pode ser prejudicial ao equipamento do bebedouro, causando corrosão nos componentes 
metálicos (exposição a longo prazo). O pH acima de 8 impacta a eficácia dos desinfetantes de água e está associado à 
alta alcalinidade, que pode causar redução no consumo de água nas aves devido ao sabor “amargo”. 

Dureza total (Ca e Mg) 60 a 180 mg/L Ver comentários 
A dureza causa incrustações que podem reduzir o volume do tubo e tornar os bebedores difíceis de ativar ou vazar. A 
dureza da água é classificada da seguinte forma: 0 a 60 mg / L - água macia; 61 a 120 mg / L de água moderadamente 
dura; 121 a 180 mg / L - dura; e> 180 mg / L muito difícil.  

Elementos de ocorrência natural 
 Cálcio (Ca) 60 mg/L N/A Sem limite superior para o cálcio, as aves são muito tolerantes ao cálcio. Se os valores estiverem acima de 110 mg/l, 

pode ser necessário amaciante de água, polifosfatos ou acidificante para evitar escamação. 

Cloreto (Cl) 14 mg/L 250 mg/L

Quando combinado com altos níveis de sódio, cria água salina que pode atuar como um laxante, causando rubor. 
Água salgada pode promover o crescimento de Enterococci que podem causar problemas entéricos. Água salina pode 
danificar o trato reprodutivo em aves reprodutoras, causando problemas de qualidade da casca. Tratamento - osmose 
reversa, níveis mais baixos de sal na dieta, mistura com água não salina. Mantenha a água limpa e use desinfetantes 
diários, como peróxido de hidrogênio ou iodo, para prevenir o crescimento microbiano. 

Cobre (Cu) 0.002 mg/L 0.6 mg/L

Ferro (Fe) 0.2 mg/L 0.3 mg/L
Aves tolerantes ao sabor de ferro metálico, mas com alto teor de ferro, causam vazamento nos bebedores e promovem 
o crescimento de E. coli e Pseudomonas. O tratamento inclui oxidação com cloro, dióxido de cloro ou ozônio seguida 
de filtração. 

Chumbo (Pb) 0 0.02 mg/L A exposição a longo prazo pode causar ossos fracos e problemas de fertilidade nos reprodutores. 

Magnésio (Mg) 14 mg/L 125 mg/L Níveis mais elevados de Mg podem causar rubor devido ao efeito laxante, particularmente se houver níveis elevados 
de sulfato. 

Manganês (Mn) 0.01 mg/L 0.05 mg/L
Pode causar resíduo granuloso preto em filtros e bebedouros. O manganês pode promover o crescimento bacteriano. 
Na ave, o manganês pode interferir na absorção e utilização do cobre. O tratamento inclui oxidação com cloro, dióxido 
de cloro ou ozônio a um pH de 8 seguido de filtração. A filtragem de areia verde é uma opção. 

Nitrato 10 mg/L 25 mg/L
Se os nitratos se converterem em nitritos, pode ocorrer baixo crescimento e conversão alimentar devido à ligação dos 
nitritos à hemoglobina no sangue. A presença de nitratos pode indicar contaminação fecal, portanto, teste também 
para bactérias. Pode ser removido por osmose reversa. 

Sódio (Na) 32 mg/L 50 mg/L

Quando combinado com altos níveis de cloreto, cria água salina que pode atuar como um laxante, causando rubor. 
Água salgada pode promover o crescimento de Enterococci que podem causar problemas entéricos. Água salina pode 
danificar o trato reprodutivo em aves reprodutoras, causando problemas de qualidade da casca. Tratamento - osmose 
reversa, níveis mais baixos de sal na dieta, mistura com água não salina. Mantenha a água limpa e use desinfetantes 
diários, como peróxido de hidrogênio ou iodo, para prevenir o crescimento microbiano. 

Sulfato 125 mg/L 250 mg/L

Os sulfatos podem causar rubor nas aves. Se houver odor de ovo podre na água, então bactérias produtoras de 
sulfeto de hidrogênio estão presentes e o sistema exigirá cloração de choque, bem como o estabelecimento de um 
bom programa diário de saneamento da água. Os sulfatos podem ser removidos por aeração de água em um tanque 
de retenção, tratamento com peróxido de hidrogênio, cloro ou dióxido de cloro e filtração. Com níveis elevados de 
sulfato, o peróxido de hidrogênio é o preferido, pois requer uma proporção de quase 2 para 1 de desinfetante para 
sulfato para oxidação. 

Zinco N/A 1.5 mg/L Sem problemas conhecidos. 

Tabela fornecida pela Dra. Susan Watkins, Departamento de Ciência Avícola da Universidade de Arkansas
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CONTROLE DE PESO CORPORAL, PESAGEM E ANÁLISE 

Existem 2 maneiras recomendadas de alimentar um lote durante a recria e 
garantir que as aves estejam em condições às 20 semanas de idade. 

1. Alimente de acordo com o perfil de peso corporal da Cobb específico para 
a linhagem. Esteja ciente de que uma mudança na alimentação leva de 2 
a 3 semanas para ser detectada na mudança de peso corporal. Portanto, 
aumentos e diminuições frequentes nas mudanças de alimentação 
podem ser confusos e resultar em flutuações no peso corporal, o que 
pode induzir estresse e afetar a uniformidade do lote. 

2. Alimente de acordo com um regime de alimentação pré-determinado e 
comprovado com especificações específicas de alimentação. As aves são 
alimentadas com base em um programa e o peso corporal das aves é 
mantido entre 98 e 102% do padrão. Se o peso corporal se desviar muito 
do padrão, as quantidades de ração devem ser ajustadas para cima ou 
para baixo em pequenos incrementos variando de 1 a 3 g (0,22 a 0,66 lb / 
100 aves). Mais uma vez, esteja ciente de que a mudança de ração leva 2 
a 3 semanas para ser realizada em aves com restrição de ração. 

Os dois métodos de alimentação descritos podem ser usados juntos. 
Inicialmente, siga o primeiro conceito em que a quantidade de ração é 
determinada pelo desenvolvimento do peso corporal na recria. Uma vez que 
um bom perfil de alimentação é determinado, o segundo conceito pode ser 
usado facilitando o manejo em geral. O uso de ambos os métodos fornecerá 
resultados mais consistentes e sucesso no cumprimento das metas de 
produção.

O objetivo do controle de peso corporal é criar todas as aves até o peso ideal 
para a idade com boa uniformidade. As metas de peso corporal são alcançadas 
controlando as tolerâncias de ração. As quantidades de ração durante a recria 
são baseadas no ganho de peso corporal e na manutenção, enquanto na 
produção são baseadas nesses dois fatores, incluindo a produção de ovos e o 
peso dos ovos. Quantidades precisas de ração só podem ser determinadas se 
o peso corporal for medido com precisão todas as semanas.

Controle de Peso Corporal, Pesagem e Análise  8

Na recria, os pintinhos podem ser pesados a granel manualmente ou usando 
balanças automáticas (conforme mostrado nas ilustrações).
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CONTROLE DE PESO CORPORAL, PESAGEM E ANÁLISE 

8.1 Pesagem Manual 
A balança usada para medir o peso corporal deve ter uma capacidade máxima de 5 kg (11,02 lb) e uma precisão de +/- 20 g (0,05 lb). As balanças devem ser calibradas 
regularmente. É vantajoso usar balanças eletrônicas com capacidade de impressão. Isso reduzirá o erro humano e ajudará a equipe de pesagem. Com 3 semanas ou mais, 
pese 3% das fêmeas e 10% dos machos ou 50 aves, no mínimo, para garantir uma amostra representativa. Para aumentar a precisão da amostragem, use um cercado, não 

pegue e pese aves aleatoriamente. Coloque armações de captura em locais definidos ao longo do galpão - frente, meio 
e fundos. Os pesos das amostras semanais devem ser representativos de todo o galpão. Não coloque um cercado de 
captura perto da área da caixa principal, porque as aves nessa área tendem a pesar acima da média por comerem os 
alimentos da caixa. Forçar as aves a entrar no cercado ou pegá-las seletivamente e colocá-las em um cercado pode 
resultar em uma amostra não representativa do lote para pesagem. Em vez disso, o cercado de captura deve ser 
posicionado para permitir que as aves entrem livremente no cercado para obter uma amostra mais representativa do 
lote. Pese cada ave individualmente dentro do cercado, incluindo as aves pequenas, e não rejeite nenhum peso, exceto 
por erros de sexagem. Depois que cada ave for pesada, solte-a dentro do galpão. Continuar pesando até que o cercado 
esteja vazio. 

Registre cada peso e calcule o peso médio, bem como a distribuição do peso do lote. Trace o peso corporal médio no 
gráfico apropriado e use esses dados para calcular a quantidade de ração para os dias seguintes. Também é importante 
determinar se o programa de alimentação está funcionando e 
mantendo as aves próximas ao peso corporal padrão.

Uma ilustração de um estilo de plataforma 
suspensa de balanças automáticas.

8.2 Pesagem Automática 
Balanças automáticas estão se tornando mais populares 
com equipamentos e softwares de pesagem aprimorados. 
Elas podem ser usadas diariamente e durante um período 
específico a cada dia. Normalmente, as medições são feitas 
por 1 a 2 hora (s) antes da alimentação. Por exemplo: se as 
luzes acenderem às 7h, as balanças operarão das 7h às 8h ou 
9h, com alimentação começando às 8h01 ou 9h01. 

Em média, 100 fêmeas subirão na balança por hora. As 
balanças automáticas são uma plataforma suspensa ou fixa, 
mas não há nenhuma vantagem clara para ambas. O intervalo 
da pesagem é normalmente definido entre +/- 25 a 30% do 
peso corporal médio da população. Uma ilustração de um estilo fixo de

escalas automáticas.

Se as aves forem pesadas manualmente com uma balança suspensa, as aves devem ser seguramente suspensas por ambas as pernas (qualquer idade) ou ambas as asas (de preferência apenas 
aves com idade> 11 a 12 semanas, quando a estrutura esquelética está totalmente desenvolvida). As aves devem ser mantidas calmas (sem bater de asas e movimentos mínimos) para que a 
pesagem possa ser concluída de forma rápida e eficiente. Após a conclusão da pesagem, a ave deve ser cuidadosamente colocada na cama e não cair diretamente da balança suspensa.

Dicas de bem-estar animal
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CONTROLE DE PESO CORPORAL, PESAGEM E ANÁLISE 

No gráfico acima, os dados de pesagem automática diária (pontos azuis) seguem consistentemente o padrão de peso corporal semanal. Às 16 e 17 semanas de idade, a pesagem 
manual (pontos verdes) foi realizada perto do comedouro principal e o peso corporal aumentou em comparação com a posição fixa da balança automática. As diferenças 
de peso corporal foram corrigidas quando a pesagem manual foi realizada próximo à balança. Este é um exemplo claro de como as mudanças de localização na pesagem 
das mãos podem causar pesos corporais médios equivocados que resultam em mudanças no programa de alimentação, potencialmente afetando o condicionamento das 
fêmeas. Isso é particularmente importante para lotes entre 16 e 20 semanas de idade, quando um esquema de desenvolvimento fixo é necessário para obter as fêmeas nas 
condições certas às 20 semanas de idade. 

Exemplo de dados de pesagem manual automática diária (azul) e semanal (verde).

Vantagens das escalas automáticas: 
 ✓ Pesos diários disponíveis e representados graficamente. A maioria dos 

controladores modernos possui software para coleta e análise de dados 
de peso corporal. 

 ✓ Muitos fornecedores oferecem sistemas de computador independentes 
que podem coletar dados de até 8 escalas localizadas entre vários galpões. 

 ✓ Ideal para galpões sem box. 
 ✓ Resposta rápida a qualquer desvio do padrão - indicação de possível 

equipamento de alimentação ou problemas de distribuição.  
 ✓ Os dados são mais consistentes em comparação com a pesagem manual. 
 ✓ Menos mão de obra - uma vantagem em termos de biossegurança e custo 

de mão de obra. 
 ✓ Se estiver usando box, calcule a uniformidade média ponderada. 

Desvantagens das escalas automáticas: 
 ✓ Não é adequado para pesar machos. 
 ✓ A colocação da balança na produção é importante para evitar a pesagem 

de uma mistura de reprodutores machos e fêmeas. A colocação da escala 
nos slats dará uma melhor representação dos pesos de fêmeas. 

 ✓ Menos manuseio de aves com sistemas de balança automatizados pode 
aumentar o nervosismo em um lote. 

 ✓ As balanças automáticas podem ser usadas até 30 a 35 semanas de idade 
com boa precisão. Após o pico de produção, as fêmeas mais pesadas 
tendem a evitar as balanças. 

 ✓ Exigirá pessoal familiarizado com a coleta de dados, análise e tecnologia de 
computação.  
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8.3 Análise do Peso Corporal da Recria

g lb Número 
de aves 

Número 
cumulativo de 

aves 

460 1.01

480 1.06

Fora de 10% de 500 1.10 X 1 1

Peso médio 520 1.15 X X X 3 4

-10 % 540 1.19 X X X X X 5 9

560 1.23 X X X X X X X X X X X X X X X 15 24

Média 580 1.28 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20 44

Alvo 600 1.32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 23 67

620 1.37 X X X X X X X X X X X X X X X X X 17 84

+10 % 640 1.41 X X X X X X X X X X 10 94

Fora de 10% do peso 660 1.46 X X X X 4 98

médio 680 1.50 X X 2 100

700 1.54

720 1.59

  Peso alvo g (lb):  600  (1.32)

  Peso médio g (lb):  595  (1.31)

  Coeficiente de variação (CV):  6.0

  Desvio padrão  35.7

  Porcentagem dentro de +/- 10% do peso médio:  90 %

  Data:  _ / _ / _
  Idade:  35 dias
  Referência do galpão/box:  XX
  Número de aves/box:  XX
  Número amostrado:  100

Abaixo está um exemplo de um gráfico de registro de peso corporal.

Peso corporal médio 
Usando o gráfico acima, o peso médio foi calculado: 
Peso total de 100 aves = 59,5 kg (131 lb) 
Peso médio por ave = 595 g (1,31 lb) 

Outra forma de calcular rapidamente o peso corporal médio do lote é encontrar a ave no meio 
da amostra. (No exemplo acima, a ave do meio será # 50). Faça um cálculo cumulativo dos 
números das aves (última coluna da tabela) para encontrar a ave # 50 que está entre 44 e 67 ou 
entre 580 e 600 g. Em seguida, calcule a média desses pesos (590 g). Embora isso se desvie 5 g 
do cálculo padrão, é uma estimativa rápida e eficiente.  

Desvio Padrão (SD) 
O desvio padrão é uma medida de quão amplamente os valores estão dispersos em torno do 
valor médio (a média). Em um lote normal, aproximadamente 95% das aves individuais cairão 
em uma faixa +/- dois desvios padrão de cada lado do peso corporal médio. 

Coeficiente de Variação (CV) 
O coeficiente de variação (CV) é comumente utilizado para descrever a variabilidade dentro de 
uma população. Um baixo CV indica um lote uniforme. Um CV alto indica um lote irregular. A 
variação pode ser expressa em termos de peso médio da ave, desvio padrão do peso corporal 
ou coeficiente de variação do peso corporal.

Usando os dados acima, o CV foi calculado: 
(Desvio padrão (g) ÷ peso corporal médio) X 100 = CV 

(35,7 g ÷ 595 g) X 100 = 6
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Uniformidade 

A uniformidade é uma medida da variabilidade do peso das aves em um lote e é medi-
da pelo peso +/- 10% do peso corporal médio e/ou pelo coeficiente de variação. 

Para calcular a uniformidade do lote 

1. Conte o número de aves que estão na faixa de 10% em cada lado do peso corporal 
médio da amostra de 100 aves. 

2. Subtraia o número total de aves que estão fora da faixa de 10% das 100 aves 
amostradas. Este número é expresso como porcentagem de uniformidade do 
lote. 

Usando os dados da página anterior como exemplo: 

6 aves (+ 10%) + 4 aves (- 10%) = total de 10 aves fora da faixa de 10% 

100 aves amostradas - total de 10 aves fora da faixa de 10% = uniformidade de 90%

% Uniformidade Coeficiente de variação 
CV (%) Avaliação

95 5
Uniforme90 6

85 7
79 8
73 9 Média
68 10
64 11

Baixa uniformidade 

58 12
56 13
52 14
50 15
47 16

8.4 Mantendo Boa Uniformidade 
Um lote de matrizes uniformes será mais fácil de manejar e produzirá mais pintinhos por galinha alojada do que um lote desigual. Boa uniformidade resulta de uma 
atenção cuidadosa aos detalhes.

 ✓ Mistura de pintinhos de um dia provenientes de pais com diferenças 
extremas de idade  

 ✓ Bicos incorretos para a idade da ave  
 ✓ Abastecimento ou disponibilidade de água insuficiente 
 ✓ O condicionamento do bico, se não for realizado em um alto padrão 
 ✓ Espaço de alimentação incorreto, quantidades de ração ou má 

distribuição de ração (ração não faz um loop completo) 
 ✓ Alimentos com energia muito alta ou muito baixa e não balanceados com 

o perfil de proteínas e aminoácidos 
 ✓ Tamanho granulometria incorreta ou variável 

 ✓ Altura incorreta do comedouro
 ✓ Tempos de alimentação irregulares (sempre alimentar ao mesmo tempo) 
 ✓ Tempo rápido de consumo da alimentação (menos de 30 minutos) 
 ✓ Má ventilação e temperaturas extremas 
 ✓ Baixa Iluminação (distribuição ou uniformidade) 
 ✓ Estocar em excesso   
 ✓ Distribuição desigual das aves ao longo do galpão 
 ✓ Números de aves incorretos ou desvio de box 

 ✓ Doença ou infecções parasitárias 

Fatores comuns que levam a problemas de uniformidade de peso corporal
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8.5 Solução de problemas de controle de peso corporal 
Haverá ocasiões em que os lotes não atingirão a meta de peso corporal. Quaisquer ações corretivas devem ser feitas com objetivos de longo prazo, em vez de 
objetivos de curto prazo. Ajustes na taxa de crescimento do lote devem garantir que as fêmeas ainda alcancem a condição corporal necessária e ganhos de peso para 
permitir que não apenas amadureçam sexualmente, mas também maximizem o pico de produção e persistam por toda a vida do lote. Os ajustes no fornecimento de 
ração levam vários dias para serem realizados, conforme a mudança no peso do lote. Evite mudanças frequentes de alimentação que criam uma curva de crescimento 
irregular. Os exemplos a seguir ilustram a maneira pela qual as ações corretivas devem ser tomadas em quatro situações diferentes:

Peso do lote fora da meta em 5 semanas 
Problema - Aves com 100 g (0,22 lb) ou menos abaixo do 
peso.  
Ação - Trace novamente o peso corporal alvo para atingir 
gradualmente a meta padrão com 63 dias (9 semanas) de 
idade. 
Problema - As aves pesam mais de 100 g (0,22 lb).
Ação - Trace novamente o peso corporal alvo para atingir 
gradualmente a meta padrão aos 84 dias (12 semanas) de 
idade. 
Problema - As aves estão acima do peso em menos de 100 
g (0,25 lb). Ação - Trace novamente o peso corporal alvo para 
atingir gradualmente a meta padrão por volta das 8 semanas 
de idade. 
Problema - As aves estão acima do peso em mais de 100 
g (0,25 lb). 
Ação - Trace novamente o peso corporal alvo para atingir 
gradualmente a meta padrão aos 70 dias (10 semanas) de 
idade. 

Peso do lote fora da meta em 10 semanas 
Problema - As aves estão 100 g (0,22 lb) abaixo do peso. 
Ação- Trace novamente o peso corporal alvo para atingir 
gradualmente a meta padrão até as 16 semanas de idade. 
Problema - As aves estão acima do peso de 100 g (0,22 lb). 
Ação- Trace novamente o peso corporal alvo paralelamente 
aos pesos alvo padrão durante 21 semanas. O peso corporal 
deve retornar ao normal por volta das 25 semanas de idade.

Peso do Lote fora da meta em 5 semanas

Peso do Lote fora da meta em 5 semanas

Peso do Lote fora da meta em 10 semanas
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Peso do lote fora da meta em
15 semanas 
Problema - As aves estão 100 g (0,22 lb) abaixo do peso. 
Ação - Trace novamente o peso corporal desejado 
para atingir gradualmente a meta padrão com 133 a 
140 dias (19 a 20 semanas) de idade. 
Problema - Aves estão acima do peso de 100 g (0,25 lb). 
Ação - Trace novamente o peso corporal alvo parale-
lamente aos pesos alvo padrão durante 22 semanas. 

Peso do lote fora da meta em
20 semanas 
Problema - As aves estão 100 g (0,22 lb) abaixo do peso. 
Ação - Atrasar a fotoestimulação em 1 semana. 
Trace novamente a meta de peso corporal paralela-
mente à meta padrão até a produção diária de 5%; de-
pois disso, o peso corporal irá progredir em resposta 
aos aumentos de alimentação para a produção. 
Problema - As aves estão acima do peso de 100 g (0,25 lb). 
Ação - Trace o peso corporal alvo paralelamente aos 
pesos alvo padrão em todo o gráfico.

Peso do Lote fora da meta em 15 semanas

Peso do Lote fora da meta em 20 semanas
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Métodos de classificação de recria  9
É muito importante ter o lote com peso e uniformidade corretos por 4 semanas com no máximo 5% acima ou abaixo do padrão. Pesos corretos e alta uniformidade 
com 4 semanas de idade evitarão restrições severas de alimentação ou aumento da quantidade de alimento durante o período de manutenção. Uma ferramenta 
importante para melhorar a uniformidade é a seleção. A seleção é o processo de segregar as aves individuais em categorias com base no peso corporal (superleve, 
leve, médio, pesado) para que as aves dentro das respectivas categorias possam ser gerenciadas de volta ao padrão. A classificação das aves em categorias pode ser 
feita após tomar pesos individuais e calcular a uniformidade, o CV e os desvios padrão.

Realize uma pesagem e selecione 100% quando o lote tiver 7 a 14 dias de idade. Isso permite que as aves sejam agrupadas por peso e consumo de ração, o que 
controla a competição por ração desde cedo. As classificações subsequentes de 100% do lote devem ocorrer às 4, 8 e 12 semanas de idade ou quando a uniformidade 
for inferior a 65%. As aves devem ser classificadas em pesadas, médias e leves em relação ao peso médio. Não atrase as idades de seleção ou a vantagem obtida na 

              Resultados de campo de curvas de uniformidade com e sem classificação

Idade em semanas
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primeira seleção será reduzida. Pode ser útil avaliar os resultados 
da seleção realizada em uma idade mais precoce, por exemplo, às 
3, 7 e 11 semanas de idade. É claro que as seleções que forem feitas 
precocemente, devemos obter e manter uma uniformidade igual ou 
superior a 80%. Em algumas regiões, o custo da mão de obra proíbe 
várias seleções. Nesses mercados, se apenas 1 avaliação puder ser 
feita, a melhor idade é entre 21 e 28 dias de idade. Realizar uma 
seleção nesta idade fornecerá mais tempo para corrigir quaisquer 
problemas de uniformidade. 

Independentemente do número de seleções feitas na recria, é muito 
importante ter os critérios básicos de manejo corretos, incluindo: 
espaço suficiente de comedouro, distribuição rápida de ração (no 
escuro), boa distribuição das aves por todo o galpão, aumento 
constante de ração semanalmente base e água potável suficiente 
disponível com a pressão de água correta. Os machos seguem o 
mesmo conceito de seleção das fêmeas e, em geral, devem ser 5% 
mais uniformes do que as fêmeas. Os machos representam apenas 
10% do lote, mas são responsáveis por 50% da progênie.
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Máquinas de Seleção automática  
Existem vários modelos no mercado. Um modelo maior está disponível e é adequado para empresas com lotes de mais de 300.000. Esta máquina pode vacinar aves, 
mas não é fácil de transportar. Em contraste, outros modelos menores são facilmente móveis e construídos em aço inoxidável para facilitar a limpeza. Esses modelos 
menores estão limitados à classificação de pintinhos e aves de até 20 semanas de idade. Em geral, a seleção com máquinas é recomendada para 2 seleções com 3 a 
4 e 10 a 12 semanas de idade, para manter a uniformidade média na recria bem acima de 75%. 

As vantagens da seleção automática incluem: 

 ✓ Pode ser mais rápido do que a seleção manual e normalmente requer menos pessoal 

 ✓ A capacidade baseada em modelos pode selecionar de 1.500 a 3.000 aves por hora 

 ✓ Seleciona as aves com faixas de peso exatas e sem erros ao contar as aves que são selecionadas em grupos (um problema principal da seleção manual) 

Se precisar de mais informações, entre em contato com seu representante Cobb para obter informações
sobre os desenvolvimentos mais recentes.

Pesagem e seleção manual  

Balanças penduradas digitais estão disponíveis para seleção manual. Muitas balanças digitais podem 
registrar e armazenar pesos até o grama mais próximo, calcular um peso médio e exibir histogramas 
das distribuições de peso. 

Os valores de corte para separar o lote em grupos podem ser programados para tornar a pesagem 
e a separação mais rápidas e fáceis. Finalmente, balanças digitais também podem contar o número 
de aves que foram pesadas e o número final de aves em cada grupo pode ser exibido na balança. É 
importante notar que, se o número de aves em cada grupo não for preciso, então a distribuição de 
ração não pode ser calculada com precisão.

A uniformidade mínima média na recria deve ser superior a 70% (variação de ± 10% da média) de 3 a 20 semanas. Essa uniformidade deve ser mantida razoavelmente 
constante ou deve aumentar no final do período de recria. Uniformidade abaixo de 70% indica que há problemas de consumo de ração e o lote não é uniforme. Estar 
presente no arraçoamento é um dos momentos mais importantes do dia. É então que os erros podem ser identificados e ajustes imediatos podem ser feitos para 
que o lote continue a crescer uniformemente.
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Procedimento de Seleção  
Cobb recomenda classificar as aves em 3 grupos: pesadas, médias e leves. Dependendo da uniformidade 
e do CV, um 4º grupo (superleve) pode ser usado. 

Alguns galpões têm box ou divisórias fixas e, nesses galpões, pelo menos um box deve ser deixado vazio 
no local para o processo de classificação. É importante lembrar que, se as aves que forem movidas 
para um cercado vazio durante a separação, transferir parte da cama do cercado usado para o não 
usado, para facilitar o ciclo da vacina contra coccídeos. Se boxes fixos ou divisórias estiverem sendo 
usados, o tamanho do box deve ser usado para calcular o número máximo de aves por box com base na 
disponibilidade de área (densidade), comedouro e bebedouro. Da mesma forma, para box e divisórias 
ajustáveis, ajuste o tamanho dessas áreas com base na densidade, comedouro e espaço de bebedouro 
necessário para cada ave. Se a densidade, o bebedouro e o comedouro não forem ajustados para 
atender aos requisitos das aves dentro dos boxes, a seleção das aves pode realmente causar mais 
problemas! 

A densidade de alojamento é importante por razões de bem-estar e uniformidade. Se os níveis de 
densidade do box forem muito altos, a uniformidade pode diminuir. Em alguns locais onde a mão de obra 
está prontamente disponível, vários boxes pequenos podem ser preparados. Nesse caso, recomenda-
se que o número de aves por box não exceda 1.000 aves, sendo o ideal de 600 a 800 aves por box. Em 
galpões com 8.000 a 10.000 aves, box pequenos não são práticos. 

Cada box deve ter um sistema de alimentação independente. Se isso não for possível, comedouros 
complementares podem ser usados para ajustar o fornecimento de ração para cada box. 

Processo de seleção  

1. Antes da classificação, uma amostra do lote (3 a 5%) deve ser pesada. (Recomenda-se coletar um peso de 
amostra, mesmo se balanças automáticas estiverem sendo usadas). Determine a média, o desvio padrão e o 
CV ou uniformidade (consulte a página 78). Existem duas maneiras de determinar os pesos de seleção: 

Exemplos de curvas de uniformidade. 
Na curva superior, os pesos são 
muito semelhantes entre as aves do 
lote uniforme. Na curva inferior, a 
uniformidade é fraca e os pesos das 
aves variam amplamente entre a 
população.

SIGNIFICADO       

+1 SD-1 SD   

Aumento do peso da ave
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LOTE UNIFORME

LOTE NÃO UNIFORME

    SIGNIFICADO        

+1 SD-1 SD   

A. Use o desvio padrão como ponto de corte. Desta forma, 68% do lote será colocado na categoria 
média, e o grupo leve (- 1 DP) conterá 16% do lote. Os 16% restantes do lote serão + 1 DP e pertencerão 
ao grupo pesado. Por exemplo, se houver 3.000 aves em um lote, 2.000 seriam o peso médio, enquanto 
500 seriam leves e 500 seriam pesados. Esta abordagem funciona com todos os lotes, mas pode ser 
muito eficaz para lotes com baixa uniformidade. Normalmente, em boas condições de manejo e sem 
seleção, a uniformidade fica em torno de 70 a 72%. Portanto, trabalhar com +/- 1 SD será mais natural 
para a uniformidade do lote.
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Área de 
pesagem

Pesado                Luz

Média

B. O cálculo de mais ou menos 10% também pode ser usado para 
seleção e selecionar as aves em grupos de acordo com a tabela (à 
direita).  

2. Depois que o valor de corte foi calculado. Cada ave deve ser pesada e 
classificada no grupo correto (veja o diagrama abaixo). Balanças digitais 
podem ser usadas para programar valores de corte para cada grupo para 
tornar a seleção mais rápida e fácil. As balanças também podem contar o 
número de aves sendo classificados em cada grupo.  

3. Se for pesar manualmente, pese novamente uma amostra de aves 
de cada box após a seleção. Calcule o peso corporal médio, a variação 
(CV) e a uniformidade. Use esses dados para determinar os ajustes no 
fornecimento de ração para trazer o peso corporal de volta ao alvo. 
Também é uma boa prática recontar as aves por box para garantir que o 
número correto de aves receba o arraçoamento correto após a seleção. 
Números errados de aves por box são considerados um dos principais 
erros observados na pesagem manual. 

Categoria
de peso 

Comparado com 
peso médio 

Exemplo 
(peso médio 

de 200 g) 

Pesado Mais de 10% do peso médio >220 

Média Entre +/- 10% do peso médio 220 - 180 

Peso leve Menos de 10% do peso médio <180 

Super leve Menos de 20 % do peso médio <160 

Manejo de lote após a seleção  

Calcule o fornecimento de ração para cada grupo com base no número de aves e peso 
corporal médio para trazer o peso corporal de volta à meta (consulte as curvas de correção 
de peso corporal no capítulo 8). 

 ✓ Os volumes de ração nunca devem ser reduzidos. 

 ✓ Qualquer aumento nas quantidades de ração deve ser feito de forma conservadora. 
Lembre-se de que pode não ser necessário aumentar as quantidades de alimento, pois 
a competição por alimento será reduzida após a separação do lote. 

 ✓ Continue monitorando os pesos corporais com pesagem semanal. 

A competição por alimento está sempre presente ao longo da vida das aves. Conforme 
observado, a classificação do peso em uma idade precoce melhora o controle do consumo 
de ração, separando o lote em categorias de peso específicos e retornando ao peso corporal 
padrão. Dentro de grupos selecionados, é comum ver uniformidade acima de 90% após a 
seleção. No entanto, logo após a seleção, espera-se que a uniformidade diminua para um 
nível típico de 70 a 72% à medida que a ordem de hierárquica de consumo, e a competição 
por alimento forem restabelecidas dentro dos boxes classificados 

Se após a primeira seleção, a uniformidade da população em todos os boxes cair para 65% 
ou menos, uma seleção e seleções adicionais devem ser realizadas. Além disso, determine 
por que a uniformidade continua diminuindo. Normalmente, problemas de Manejo de ração 
estão envolvidos. Uma verificação do papo também pode ajudar a determinar as causas de 
baixa uniformidade. Alguns produtores realizam várias seleções e seleções durante a recria 
como parte de um protocolo padrão. Para seleção e seleções subsequentes, siga o mesmo 
protocolo descrito.
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A chave para obter boa eclodibilidade dos reprodutores de frangos de corte de hoje é desenvolver programas de alimentação e manejo que permitam um desenvolvimento 
correto do sistema reprodutivo do macho enquanto controlam seu potencial de crescimento e capacidade de depositar o músculo do peito. O perfil de crescimento do macho 
é o fator mais importante que se correlaciona com a fertilidade do lote. Os machos devem ser pesados pelo menos semanalmente de uma a 30 semanas de idade e pelo 
menos a cada duas semanas a partir de então.

Manejo de recria de machos 10
Um bom começo na recria de machos é crucial para uniformidade de peso, bem como bom desenvolvimento de órgãos e esqueletos, que estão relacionados com a fertilidade 
masculina futura. É importante que os machos atinjam as metas de peso corporal de acordo com o padrão Cobb. Para melhores resultados, os machos devem ser criados 
separadamente das fêmeas até o alojamento por volta das 20 semanas de idade

O tamanho do corpo dos machos é fortemente 
influenciado pela curva de crescimento do peso corporal 
durante o período de recria, com a maior parte do 
desenvolvimento do corpo ocorrendo nas primeiras 12 
semanas. A meta de peso corporal de 7 dias para machos 
é 145 a 150 g (0,32 a 0,33 lb) com alimentação ad libitum, 
mas monitore o consumo médio diário de ração por ave. 
Separe os machos mais pesados e os mais leves em 3 a 
4 semanas. Tente fazer com que esses machos voltem 
ao peso corporal padrão por volta das 8 semanas de 
idade. Classificar os machos é mais importante do que 
as fêmeas, mas o peso corporal dos machos pode ser 
negligenciado. Controlar o ganho de peso corporal de 12 
(puberdade) a 20 semanas ajudará a prevenir machos 
grandes e controlar seu desenvolvimento sexual. 

A densidade de machos na recria deve ser em torno de 
3,6 a 4,3 machos / m² (2,5 a 3,0 ft² / macho). Aplicar o 
condicionamento do bico no incubatório. Com 8 semanas 
de idade, manuseie todos os machos e remova qualquer 
falha visual óbvia (fenotípica) que não atenda aos padrões 
de qualidade, incluindo dedos tortos ou dobrados, 
anormalidades esqueléticas e anormalidades do bico.

10.1 Recria de Machos
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10.2 Transferência de Machos para
         Galpões de Produção 
Para os machos criados em galpões com controle de ambiência, é uma boa prática 
transferir os machos para o galpão de produção 2 a 3 dias antes das fêmeas para ajudar a 
familiarizar os machos com seu sistema de alimentação. Isso irá reduzir o roubo de ração 
dos machos e melhorar o controle do peso corporal. 

A proporção entre machos e fêmeas dependerá da sincronização sexual e da raça dos 
machos. Em geral, na transferência, selecione machos suficientes para uma proporção 
fêmea/macho de 8 a 9% em galpões com slats e de 9 a 10% em galpões sem slats. 
Selecione apenas machos saudáveis para os acasalamentos iniciais. Esses machos devem 
ter peso corporal e condição corporal ideais. Quaisquer machos que tenham defeitos de 
qualidade (desenvolvimento, esquelético etc.), estão extremamente ou gravemente acima 
do peso não devem ser transferidos e devem ser removidos e sacrificados humanamente. 
Mantenha a população de peso médio restante e os machos moderadamente pesados 
para uso futuro em programas de spiking. Em operações no solo, um macho um pouco 
maior pode ser usado se o músculo do peito não for muito grande, o que pode criar 
problemas de estabilidade e fertilidade.

Mantendo a uniformidade de machos 
De 16 a 20 semanas a ordem social é estabelecida, e lotes de machos tendem a perder 
uniformidade rapidamente. Às 16 semanas, a fim de quebrar a ordem social e recuperar 
a uniformidade com os machos mais leves, considere uma seleção adicional de peito. 
Separe todos os machos com peito #2 ou menos e ajuste a alimentação para aumentar 
o score de peito para 2,5 por 20 semanas de idade. Com 20 a 21 semanas de idade, os 
lotes de machos e fêmeas serão misturados e a ordem social será alterada novamente. 
Considere o uso de máquinas de classificação automática para classificar os machos. É 
mais rápido e frequentemente mais exato.

A hierarquia em um lote de galinhas geralmente envolve machos maiores e mais dominantes no topo da ordem social. Esses machos de topo não são apenas maiores (peso e peito), mas tendem a 
ser socialmente dominantes com seu comportamento. Isso é particularmente evidente durante a hora da alimentação.  Observe o comportamento do lote, avalie o scorescore de peito e avalie se 
a resistência das asas em machos de 16 a 20 semanas são importantes pontos para manter a uniformidade e otimizar o bem-estar e os resultados futuros de fertilidade para todos os machos. Ao 
classificar os machos e quebrar a ordem social, os machos menores e mais tímidos têm a oportunidade de crescer e se desenvolver com alimentação adicional e terão menos pressão hierárquica 
dos machos mais dominantes.

Ao agarrar pelas costas, segure suavemente as aves pelos lados, 
certificando-se de que as asas estão seguras contra o corpo da ave 
e envolva os dedos nas laterais do peito da ave. Coloque as aves nas 
gaiolas, mantendo as asas seguras para evitar danos nas asas. Ao 
agarrar pelos pés, os apanhadores devem agarrar as aves apenas pelos 
pés e não pelas coxas, para evitar hematomas nas áreas das pernas. As 
aves nunca devem ser levantadas, carregadas ou arrastadas pela asa, 
perna ou pescoço. As aves nunca devem ser jogadas. A apanha deve 
ser realizada de maneira a minimizar o estresse das aves e não causar 
ferimentos nas aves. 
Se forem usadas gaiolas (como mostrado na ilustração), deve-se tomar 
cuidado para evitar ferimentos nas aves. Gaiolas deslizantes ao longo 
do chão podem causar ferimentos nos dedos dos pés das aves. Tome 
cuidado ao fechar o topo ou a tampa da gaiola para garantir que as 
cabeças e as asas não fiquem presas quando o recipiente for fechado. 

Dicas de bem-estar animal
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Gerenciar machos que exibem comportamentos de dominação (agressivos) 
A sincronização sexual deficiente é a principal razão para as exibições de comportamento de dominância masculina (agressão). Essas fêmeas tendem a iniciar a 
produção com 25 semanas, enquanto os machos já exibem comportamento de acasalamento com 23 a 24 semanas de idade.

 ✓ Os machos podem ser transferidos alguns dias depois das fêmeas, se 
estiverem consideravelmente à frente das fêmeas em termos de maturidade 
sexual. Isso dará às fêmeas tempo extra para amadurecer, mas os machos 
precisarão de uma semana adicional para se aclimatarem em um galpão 
após a transferência com as fêmeas já presentes. 

 ✓ Reduza a proporção de machos para 5% e mantenha os machos restantes 
em ambientes mais escuros. 

 ✓ Introduza gradualmente os machos após o início da produção (> 10%) e 
aumente gradualmente a proporção de machos em 1% por semana a partir 
de então. 

 ✓ Para lotes futuros, verifique como melhorar a sincronização sexual avaliando 
meios para corrigir a curva de peso corporal dos machos de 12 a 20 
semanas de idade. Por exemplo, controle estritamente o peso corporal dos 
machos nas primeiras 4 semanas para evitar que os machos se tornem 
superdimensionados em 12 a 20 semanas. 

 ✓ Foto estimule os machos ao mesmo tempo que as fêmeas - não pré-ilumine 
os machos. 

 ✓ Machos superdimensionados (pernas longas) precisarão de mais peso 
corporal para atingir a condição correta após as 16 semanas de idade, o que 
pode aumentar ainda mais a diferença de peso corporal com as fêmeas. 

 ✓ Se os machos estiverem sendo criados com maior intensidade de luz (10 
lux; 1 fc), reduza a intensidade para 5 lux (0,5 fc) para ajudar a desacelerar a 
maturação sexual durante a recria e otimizar a sincronização sexual com as 
fêmeas. 

 ✓ Se os machos forem transferidos precocemente para o galpão de produção, 
mantenha a intensidade de luz usada na recria. No entanto, a transferência 

precoce pode atrasar o desenvolvimento sexual dos machos e o tamanho de 
crista, permitindo que eles roubem a ração do comedouro feminino. 

 ✓ Evite atrasos no início da produção, com a meta de atingir 1 a 3% da produção 
em 24 semanas. Quanto mais as fêmeas atrasam o início da produção de 
ovos, mais agressivos os machos podem ser. 

Qualquer estresse severo ou queda no peso corporal, ou mesmo estagnação do crescimento de 16 a 22 semanas de idade, resultará em testículos subdesenvolvidos e menos 
uniformes nos machos e resultará em menores nascimentos iniciais e possíveis desafios de fertilidade durante todo o período de produção.

Ponto Chave

Para controlar e prevenir comportamentos masculinos dominantes (agressivos)

Machos e fêmeas devem ser distribuídos pelo galpão (como visto na foto). Quando 
os machos apresentam comportamento dominante, as galinhas se aglomeram na 
área de cópula cercadas pelos machos ou ficam nos slats o que prejudicará a 
fertilidade.
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Gerenciando diferenças de peso entre machos e fêmeas

Exemplos de peso corporal ideal em termos de fertilidade e nascimento em fêmeas
Cobb Fast Feather quando misturadas com machos Cobb MV  

Sema-
nas

Peso corporal das 
fêmeas (Cobb 500 FF) 

Peso corporal dos 
machos (MV dos 

machos) % Diferença % Fertili-
dade 

 % Choca-
deira 

g lb g            lb

20 2300 5.07 2795 6.16 22   

25 3130 6.90 3675 8.10 17 90.5 77.2

30 3600 7.94 4185 9.23 16 96.0 86.4

40 3900 8.60 4565 10.06 17 96.5 89.0

50 4095 9.03 4765 10.51 16 95.0 85.1

60 4210 9.28 4915 10.84 17 90.8 80.1

10.3 Score de macho ou Confirmação de peito
O peito dos machos em produção, não é comum, mas apresenta algumas vantagens exclusivas que podem ajudar a estabelecer o perfil de peso corporal correto na 
produção. A planilha de score de peito de machos Cobb é uma ferramenta usada para registrar score de peito de #1 a #5 (exemplo acima). O usuário insere os scores 
crescentes para a população da amostra e a planilha calcula as porcentagens e a média ponderada correspondente para cada grupo. O score média ponderada de 

peito será exibida graficamente junto com o peso corporal. Contate seu Representante Técnico Cobb para obter uma cópia eletrônica desta planilha.

 ✓ Mortalidade e abate reduzidos devido a menos problemas nas 
pernas, dedos ou pés-de-leão. 

 ✓ Acasalamento rápido e fácil, permitindo que as fêmeas mantenham 
a cobertura de penas em suas costas. 

 ✓ As fêmeas são mais receptivas ao acasalamento, resultando em 
maiores taxas de fertilidade. 

 ✓ Reduz a diferença de peso corporal entre os machos primários e os 
spikes, o que melhora o sucesso dos Spikes dos machos. 

Números brutos (Score de peito) Score médio ponderada de peito  Real Peso 
Corp.

Peito Eclosão / Ferti-
lidade 

Ração 2700 11.25 12.7

Id. 1 2 2.5 3 4 5 Total 1 2 2.5 3 4 5 Média Peso C. Padrão Padrão Real g kcal MJ Prot

20 2900 2795 2.54

21 2925 2.55

22 3105 2.56 P. Corp. Seco

23 3395 2.57 P. Corp. Mol-
hado

24 3535 2.58

Nos últimos 10 anos, o diferencial de peso corporal 
entre machos e fêmeas foi reduzido consideravelmente, 
aumentando os níveis de fertilidade e eclodibilidade. A 
tabela (à esquerda) exemplifica, em diferentes idades, 
qual é o diferencial de peso corporal ideal entre machos 
e fêmeas. A tabela também inclui estimativas para taxas 
de fertilidade e eclodibilidade quando esses valores são 
alcançados. 

Alta fertilidade indica um bom equilíbrio entre o 
desenvolvimento testicular (tamanho e vascularização) 
e a capacidade de acasalamento dos machos. Machos 
pesados podem ter testículos de tamanho excelente, 

mas se não conseguirem completar mais de 75% dos acasalamentos provisórios, haverá um declínio na fertilidade. Manter a condição masculina mantendo um score de peito 
entre #2,0 e #3,0 durante o período de produção. Usar machos primários que são 11 a 12% mais pesados do que as fêmeas fornecem:
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Explicação do score de peito de 
machos

Severamente abaixo do peito condicionado e muito 
fino. Sem resistência da asa. Macho com condições 
inaceitáveis.

SCORE 1

Não Aceitável

Magro

Peito fino na parte superior (área da asa) até 
embaixo. Mais osso  de quilha exposto. Asa flácida 
sem resistência.

SCORE 2

Ok

Peito em forma de V com mais carne na parte 
superior do peito perto das asas. Maior resistência 
das asas e condição mínima para a maioria dos 
machos para uma boa fertilidade. 

SCORE 2,5

Ok

SCORE 3
Peito mais arredondado com maior deposição 
de peito do lado da quilha. (peito com score #2.5, 
score #3 é bom e preferido para machos durante o 
período de produção.)

Muito pesado

Peito largo na parte superior (área da asa) e 
descendo até o final da  quilha. Esta condição se 
tornará mais perceptível após 50 semanas.

SCORE 4

Excessivo

Peito muito largo (covinha na área da quilha). 
severamente Macho carnudo para todas as 
linhas de carnes. A fertilidade seria  afetada 
negativamente.

SCORE 5

Um bom exemplo de uma score de scores é peitos entre é de 
#2,5 a #3, durante o período de produção - a quilha ainda é 
visível e o macho não está com excesso de carne. Devido ao 
acasalamento a cada dia, o desgaste das penas ao longo da 
quilha é comumente visto em galos ativos e saudáveis. A cor 
da pele rosada do peito é normal e indica um macho com boa 
libido e um padrão de acasalamento muito ativo.

Um bom exemplo da coloração da crista, barbelas e área ao 
redor dos olhos indicativa de um macho sexualmente ativo. 
Este é um dos primeiros sinais que se deve observar ao entrar 
em um galpão de reprodutores durante a fase de produção.
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10.4 Alimentação de Machos – Alimentação Separada por Sexo  

Um desafio para o gerente da granja e o sistema de alimentação selecionado é 
distribuir uma pequena quantidade de alimento por macho da maneira mais uniforme 
possível e manter todos os machos com crescimento e nível de atividade uniformes. 

Para os machos, use 20 cm (7 7/8 pol.) de espaço de comedouro com um sistema de 
calha, 8 a 10 machos por comedouro redondo e 10 a 12 machos com um comedouro 
oval. A altura do comedouro é importante para que todos os machos comam 
confortavelmente. Normalmente aplique uma altura próxima à altura de corte 
superior dos machos. Uma vareta medidora fixada na linha do comedouro macho 
pode ajudar a baixar, a cada dia, a linha do comedouro até a altura correta para que 
todos os machos possam acessar os comedouros sem a interferência das fêmeas. 
Existem muitas outras ferramentas para manter a altura correta dos comedouros 
de machos. Um interruptor de limite pode ser conectado à linha do comedouro de 
modo que seja ativado quando a linha do comedouro atingir a altura predeterminada 
quando baixada. 

Mantenha o comedouro dos machos a uma altura que faça os machos se esticarem 
ligeiramente para comer e evite que as fêmeas alcancem. Um comedouro macho 
deve estar sempre estável e não deve balançar. A altura precisa ser ajustada com 
frequência, observando o comportamento alimentar pelo menos uma vez por 
semana até as 30 semanas de idade. Os comedouros de corrente ou com calha 
mecânica estão se tornando mais populares do que os comedouros de bandeja 
para machos. Eles têm algumas vantagens adicionais, incluindo melhor distribuição 
e visibilidade da alimentação.
Depois que ambos os sexos estiverem no galpão de produção, ligue primeiro o 
comedouro das fêmeas e, quando todas as fêmeas se posicionarem, abaixe o 
sistema de comedouro dos machos e comece a distribuição dos machos. Com a 
distribuição de ração no escuro, a entrega de ração pode ser simultânea, mas dá às 
fêmeas acesso aos comedouros cerca de 1 minuto antes dos machos. 

Por exemplo, se os machos forem alimentados com uma corrente, mas usarão 
bandejas na produção, coloque algumas bandejas no galpão de recria e adicione um 
pouco de comida manualmente. Os machos aprenderão a identificar as bandejas 
como fonte de alimento. Transfira os machos alguns dias antes (2 a 5 dias) para que 
eles sejam especificamente treinados para comer em seus novos comedouros antes 
que as fêmeas cheguem ao galpão de produção. 

Depois que ambos os sexos estiverem no galpão de produção, ligue primeiro o 
comedouro das fêmeas e, quando todas as fêmeas se posicionarem, abaixe o 
sistema de comedouro dos machos ou comece a distribuição dos machos. Com a 
distribuição de ração no escuro, a entrega de ração pode ser simultânea, mas dá às 
fêmeas acesso aos comedouros cerca de 1 minuto antes dos machos. 

A alimentação por sexo separado (SSF) permite o uso de rações especiais para 
machos. As dietas de machos são amplamente utilizadas na indústria. Além disso, 
pesquisas e resultados de campo confirmam que as dietas de machos melhoram 
a fertilidade. Rações de machos, com níveis de proteína mais baixos (13%), um nível 
de energia de 2700 kcal (11,25 MJ / kg) e 0,50% de lisina disponível, controlam o peso 
corporal dos machos e o crescimento do músculo peitoral. Com rações específicas 
para machos, é ainda mais importante que o sistema SSF evite que as fêmeas comam 
fora dos seus comedouros. 

A verdadeira SSF implica que os machos não devem ter acesso à alimentação das 
fêmeas e vice-versa. SSF inclui um sistema de exclusão de macho colocado no 
comedouro fêmea (grade, barra de rolagem, veja a ilustração) e uma linha separada 
de bandejas, cochos ou comedouros tubulares para os machos. A grade de exclusão 
deve criar uma restrição vertical (60 mm ou 2 3/8 pol.) e horizontal (46 mm ou 13/16 
pol.). Em sistemas com barra de rolagem ou placa de madeira - prancha ajusta a 
restrição vertical. Muitas vezes, as pranchas têm três configurações de altura 
diferentes: 42 mm (1 11/16 pol.), 46 mm (1 13/16 pol.) E 50 mm (2 pol.). Comece às 
21 semanas com 42 mm (1 11/16 pol.), aumente para 46 mm (1 13/16 pol.) no pico 
de produção e, finalmente, para 50 mm (2 pol.) com cerca de 50 semanas de idade.

É altamente recomendável usar a alimentação separada por sexo (SSF) na produção. 
Treinar os machos é a chave para o sucesso da Alimentação por Sexo Separado (SSF). 
Os machos precisam identificar rapidamente e usar seus comedouros específicos. A 
melhor opção é ter o mesmo tipo de comedouro para macho na recria e produção. 
Alternativamente, comedouros de engorda podem ser usados na recria. 

Alimentação separada por sexo (SSF)  

Sistemas de exclusão em comedouro de calhas de
fêmeas - grade à esquerda e barra de rolagem à direita.

46 mm (1 13/16 in)

60 mm
(2 3/8 in) 50 mm

(2 in)



M
A

TR
IZ

ES
 C

O
B

B
 G

U
IA

 D
E 

M
AN

EJ
O

92

MANEJO DE RECRIA DE MACHOS 

10.5 Tendências de peso dos machos durante a produção   
O padrão Cobb para peso corporal dos machos é projetado para manter o macho leve no início da 
produção - não mais do que 4 kg (8,8 lb) em 30 semanas e ter um crescimento máximo consistente de 25 
g (0,06 lb) por semana das 30 semanas até o abate (aproximadamente 4,7 kg (10,3 lb) em 60 semanas). O 
crescimento consistente e positivo durante as primeiras 4 semanas após a fotoestimulação é importante 
para o desenvolvimento dos testículos (ver tabela abaixo).

Razões comuns para a baixa fertilidade de machos 
relacionadas ao peso: 

• Crescimento excessivo ao longo de 30 semanas (4,4 
kg; 9,7 lb) e crescimento deficiente após 30 semanas 
devido a quantidades insuficientes de alimento. 
Nestes lotes vários machos vão perder a condição. 

• Crescimento excessivo ao longo de 30 semanas e 
peso corporal continuando a aumentar, atingindo 
5,0 kg (11,0 lb) ou mais às 50 semanas de idade. 

Quantidades de alimentação de machos e peso corporal 
Transferência para 28 
semanas 

Pequenos incrementos, aumentar 2 g/semana ou 0,44 lb/100/semana. Aumentos maiores de alimentação são possíveis com base na linha de machos 
utilizada. Evite machos com peito # 1. 

28 a 30 semanas Devem ser dadas pequenas quantidades de alimento para permitir ligeiros aumentos de peso corporal que irão manter os ganhos de peso corretos e 
manter os machos estimulado e ativo. 

Depois de 30 semanas O fornecimento de ração, deve ser modificado de acordo com as tendências de peso - 1 a 2 g / semana ou 0,22 a 0,44 lb / 100 / semana ou a cada 3 a 4 
semanas. 

35 a 50 semanas O macho adulto pode ser mantido muito ativo e em boas condições com 330 a 350 Kcal/macho/dia (1,38 a 1,46 MJ / kg) e 16 a 17 g de proteína bruta/
macho/dia - ração farelada. 

Notas   

O processo de tratamento térmico para ração peletizada libera mais carboidratos e facilita a digestão. Como resultado, a ração peletizada fornece cerca 
de 50 kcal a mais do que a ração farelada. Portanto, para ração peletizada, calcule cerca de 5 g (1,1 lb/100 aves/semana) a menos de ração ao longo de 
todo o período de produção em comparação com ração farelada. 
Os aumentos de alimentação são particularmente importantes em produções com ninhos automáticos, especialmente após as 40 semanas de idade. 

O crescimento normal é de até as 30 semanas de idade, mas o crescimento insuficiente depois disso resulta em muitos machos perdendo condição, crista e cor de barbela. 
Machos com excesso de peito (score >#4) podem ter eficiência de acasalamento reduzida devido ao acasalamento incompleto. À medida que os machos ficam muito pesados, 
o formato do peito fica mais plano e eles ficam desequilibrados ao tentar acasalar. 

Problemas ocorrerão se os machos puderem comer nos comedouros das fêmeas após a transferência. Os machos ganharão excesso de peso e precisarão de mais energia 
para a manutenção do peso corporal. As fêmeas não terão alimentação suficiente e limitarão seu desenvolvimento. Considere manter constantes o fornecimento de ração 
para os machos até que as cristas se desenvolvam a ponto de eles não poderem comer as rações das fêmeas. Adicione o aumento da ração dos machos aos comedouros das 
fêmeas até que os machos não possam comer dos comedouros das fêmeas.

Ponto Chave

Diretrizes para pesos de testículo com base na idade 

Idade (semanas) 21 22 23 24 26 28

Peso corporal (g) 0.5 2 18 24 43 47

Os machos nunca devem perder peso durante a produção. Uma perda de peso corporal de >100 g pode causar uma redução na qualidade do esperma com base na condição mascu-
lina. Monitore os pesos semanalmente e ajuste a alimentação de acordo. Normalmente, as quantidades de alimentação não diminuem nos machos. No entanto, se após 30 semanas, o 
peso corporal do macho aumentar muito rápido, reduza a alimentação em 5 g / macho (1,1 lb / 100 machos / semana) e monitore por 3 a 4 semanas até que o ganho de peso estabilize. 
Este é um dos períodos mais importantes para diminuir as quantidades de ração para machos como um procedimento de emergência.
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10.6 Spiking de machos durante a produção
O spiking é a adição de machos reprodutores jovens a um lote primário mais velho para compensar o declínio na fertilidade que geralmente ocorre após as 45 semanas de 
idade. Os dados de lotes, têm mostrado repetidamente que ter um programa de spiking em vigor antes da diminuição da fertilidade produz os melhores resultados. Muitas 
vezes, os dados históricos do lote podem ajudar a orientar quando um lote deve passar pelo spiking. Para melhores resultados, o lote de galinhas deve estar entre 35 e 40 
semanas de idade e o spiking pode ser feita com procedimentos de manejo normalmente programados. Spiking uma vez na vida do lote é geralmente suficiente. Lotes com 
Spike duas vezes em um intervalo de 8 a 10 semanas também produzem bons resultados, mas dependem da qualidade dos machos primários. O spiking geralmente não é 
econômico quando as fêmeas do lote têm mais de 55 semanas de idade.

O spiking pode compensar as quedas de fertilidade associadas a:   
 ✓ Declínio no interesse de acasalamento - comum após 35 a 40 semanas 
 ✓ Redução na qualidade do esperma - comum após 55 semanas  
 ✓ Baixa eficiência de acasalamento devido a machos mal manejados e em más 

condições físicas. Identifique e remova diariamente aves com problemas de 
mobilidade. Mantenha os machos primários de boa qualidade eliminando os 
machos semanais que não conseguem acasalar. Os melhores resultados são 
alcançados quando seleções abrangentes de machos são feitas às 25, 35, 45 e 
55 semanas de idade  

 ✓ Mortalidade de machos excessiva, resultando em uma proporção reduzida de 
machos para fêmeas 

O spiking incorreto pode resultar em uma queda na fertilidade 
e eclodibilidade, conforme os machos tentam estabelecer 
uma nova hierarquia social. Procedimentos de Manejo de 
spiking inadequados podem resultar na perda total dos 
machos injetados várias semanas após o spiking. Registre 
cuidadosamente a remoção dos machos primários e monitore a 
proporção de machos primários restantes para que os machos 
spiking possam ser adicionados no momento apropriado. É 
uma boa prática eliminar os machos todas as semanas que não 
conseguem acasalar e manter apenas os machos altamente 
produtivos e ativos no lote.

Métodos de Spiking

Opção 1 Opção 2 Opção 3

(Método recomendado) Remova todos os machos 
primários de alta qualidade de um único galpão 
ou compartimento e intra-spiking com os outros 
galpões ou galpões da granja. O galpão com os 
machos primários removidos receberá os machos 
spiking. Este procedimento não irá induzir competição 
entre machos primários e spiking é uma maneira muito 
eficaz de preservar e usar os machos spiking em toda 
a sua extensão (veja a seção Intra-Spiking para mais 
detalhes). 

Para cada galpão adicione um mínimo de 20% de 
machos jovens com pelo menos 25 semanas de idade 
e peso corporal de aproximadamente 4,0 kg (8,8 lb). 
Este programa funciona bem quando há <10% de 
diferença de peso corporal entre os machos primários 
e os machos spiking. 

Os machos mais pesados são removidos de um lote 
de matrizes jovens às 26 semanas de idade. (Esses 
machos sabem onde comer e beber e como acasa-
lar). Misture esses machos em um lote com machos 
primários ou em um galpão onde os machos primários 
foram removidos. Este programa é popular em granjas 
que têm 100% de operações no chão e porcentagens 
mais altas de machos por 26 semanas. Espere abrigar 
de 10 a 11% dos machos sem comportamento mascu-
lino dominante. 
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 ✓ Em caso de excesso de machos, podem ser transferidos para a mesma 
instalação que os machos primários, mas alojados em um box (3 aves por 
m2; 3,6 pés2 por ave) separado do lote. Alternativamente, use um galpão 
designado para a recria de machos spiking para serem introduzidos em lotes 
de galinhas de 35 a 40 semanas. 

 ✓ Ao usar granjas de recria de machos de Spike separadas, as granjas de 
Spike receberão um número fixo de machos para um programa de spiking 
específico. 

 ✓ Faça spike com um mínimo de 20% de machos adicionais para aumentar a 
proporção de machos de volta para 9% se o número primário de machos 
tiver sido reduzido por meio do abate. 

 ✓ Em galpões de produção sem slats, aloje 9 a 10% dos machos na transferência. 
Permita que a proporção entre machos e fêmeas diminua para 7,5% por 
volta das 40 semanas de idade antes de voltar para 9%. 

 ✓ Os machos spike volta em 9% em galpões de produção com slats quando a 
proporção de machos fica abaixo de 7%. 

 ✓ O spiking com um número insuficiente de machos geralmente é ineficaz 
devido à predominância masculina primária, resultando em alta mortalidade 
de machos spike. 

 ✓ Os machos com Spike devem ser sempre de boa qualidade e livres de 
defeitos físicos. É uma prática comum usar um padrão de peso corporal mais 
pesado em machos se programas de spiking forem usados. O diferencial de 
peso corporal entre machos spike e machos primários deve ser o mais baixo 
possível para garantir uma alta taxa de sucesso. 

 ✓ Se o spiking precoce for praticado (30 a 32 semanas), então menos machos 
(7%) podem ser colocados em 21 a 22 semanas. Com o tempo, mais machos 
podem ser adicionados para aumentar a proporção de machos para 9 a 
10%. Essa decisão deve ser baseada nas condições dos galpões e nos níveis 
de comportamento masculino dominante. Este método irá melhorar a 
receptividade das fêmeas e a mistura de sexos. 

 ✓ Um ligeiro aumento de ração logo após o spiking 2 a 3 g / ave / dia (0,44 a 0,66 
lb / 100 / dia) deve ser benéfico, visto que o spiking aumenta significativamente 
a atividade de acasalamento dos machos. 

 ✓ Manter os machos na reserva em boas condições é um desafio. Após 
23 semanas, quanto mais tempo os machos ficam sem as fêmeas, mais 
começam a se deteriorar. Nos boxes de retenção, mantenha muitos 
bebedouros, comedouros e barreiras de enriquecimento. 

Critérios importantes para resultados eficazes de spiking

 ✓ A resposta máxima da fertilidade deve ser observada aproximadamente 
2 a 3 semanas após o spiking. Geralmente, o spiking deve resultar em um 
aumento de 2 a 3% na eclodibilidade geral. 

 ✓ O spiking estimula significativamente a atividade de acasalamento nos 
machos primários e dura cerca de 6 a 8 semanas. 

 ✓ A dominância dos machos e a interferência no acasalamento 
geralmente aumentam por 2 semanas após a introdução de machos 
jovens. A mortalidade de machos pode aumentar ligeiramente, mas 
não dramaticamente, se os machos tiverem o peso corporal correto e 
condição física quando adicionados. 

 ✓ O spiking não resolve problemas pré-existentes, como machos primários 
com excesso de peso e desuniformidade. 

 ✓ Depender de um programa de spiking pode resultar em machos primários 
mal administrados, que são essencialmente os mais importantes. 

Resultados esperados do spiking

 ✓ O risco de biossegurança é o principal motivo pelo qual alguns 
produtores optam por não realizarem. 

 ✓ Os machos devem vir de uma única fonte de lote. 
 ✓ O lote de origem deve ser testado usando um ensaio de PCR para 

Mycoplasma e outras doenças(Gripe Aviária, TRT e Salmonella ambiental) 
5 a 7 dias antes da transferência. 

 ✓ Verifique se há parasitas (vermes e ácaros) e quaisquer sinais de doença 
(cólera aviária). 

 ✓ No caso de um resultado positivo ou suspeito, a movimentação deve 
ser adiada. 

 ✓ Planeje o tempo e o caminho da mudança para minimizar o contato 
com outras aves. 

 ✓ Use um veículo fechado para transportar estes machos, se possível. 

Riscos de biossegurança
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Intra-Spiking  

 ✓ O Intra-spiking envolve a troca de 25 a 30% dos machos primários 
entre galpões da mesma granja, sem importar novos machos 
jovens, para estimular o acasalamento. Tal como acontece com o 
spiking, o intra-spiking tem melhores resultados quando feito no 
início do ciclo de produção (<45 semanas). Intra-spiking entre 40 e 
48 semanas sempre produz os melhores resultados. A atividade 
de acasalamento deve aumentar significativamente após o intra-
spiking e durar entre 6 e 8 semanas. 

 ✓ Uma vantagem é que os machos trocados já são treinados para o 
acasalamento e geralmente têm peso e maturidade semelhantes 
aos dos machos originais, aumentando suas chances de competir 
com sucesso. 

 ✓ Intra-spiking aumenta o comportamento dominante masculino 
por duas semanas após a mistura, à medida que a ordem social é 
restabelecida. Geralmente não há problemas com a mortalidade 
de machos ou fêmeas. 

 ✓ A eclodibilidade não aumenta dramaticamente após intra-spiking, 
mas a persistência da eclodibilidade é melhorada. Com um 
procedimento intra-spiking duplo, espera-se um aumento entre 
1 e 1,5% na eclodibilidade geral do lote.  

 ✓ Intra-spiking é barato, fácil de praticar e, o mais importante, 
raramente apresenta um risco de biossegurança. 

O gráfico abaixo ilustra os efeitos benéficos do pico do lote na porcentagem de 
eclodibilidade até 60 semanas de idade. Para este exemplo, um lote com adição de 40 
semanas e um lote com adição de 40 e 48 semanas de idade são comparados a um lote 
sem adição. A eclodibilidade média do lote para o lote sem adição foi de 84,5%, enquanto 
o lote intra-reforçado foi de 85,8% e o lote com adição de 40 semanas foi maior com 
87,4%.

O impacto do spiking masculino na porcentagem de eclodibilidade do lote 

Para otimizar o conforto, o comportamento e a qualidade dos machos durante os picos, essas recomendações podem ser consideradas ao planejar a transferência: 
 ✓ Durante o inverno (meses frios): se estiver usando transporte com as laterais abertas, transfira os machos durante o dia com tábuas/lonas apropriadas para evitar a exposição ao frio extremo. 
 ✓ Durante o verão (meses mais quentes): transporte os machos no início da manhã ou no final da noite para evitar estresse térmico. 
 ✓ Se possível, transporte os machos em um caminhão fechado para minimizar o desconforto térmico e otimizar a capacidade de transferir os machos no final da noite ou no início da manhã, quando o resto 

do lote provavelmente está descansando.  
Tome cuidado ao manusear os machos com esporas. A equipe deve lidar com no máximo duas aves por mão para reduzir o potencial de lesões para as aves. Idealmente, os machos devem ser manuseados com 
ambas as asas ou ambas as pernas (dependendo das diretrizes de bem-estar ou códigos de conduta) e devem ser colocados cuidadosamente na cama no novo galpão. 
Antes da transferência, considere o uso de um corante à base de alimentos para marcar os novos machos (intra-spiking ou full-spiking). Esta prática permitirá que os funcionários da granja identifiquem facilmente 
os novos machos dentro do lote de reprodutores e verifiquem se os machos encontram água e ração, se estão se adaptando ao galpão e se misturando com as galinhas. Após 3 a 5 semanas, o corante irá desbotar 
e os machos devem ser totalmente aclimatados ao novo galpão.

Dicas de bem-estar animal
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Manutenção de Registros 11
Manter registros completos e precisos é uma parte essencial do Manejo de matrizes da Cobb. Por exemplo, o fornecimento de ração durante a produção é baseada na taxa 
de postura, peso do ovo e peso corporal do lote. Esses registros devem ser precisos e atualizados a fim de tomar decisões de Manejo corretas e alcançar uma boa produção.

Recria Produção

Diariamente Semanalmente Diariamente Semanalmente

 ✓ Mortalidade total 
 ✓ Abates 
 ✓ Ração
 ✓ Temperatura 
 ✓ Consumo de água 
 ✓ Tempo de limpeza de 

alimentação 

 ✓ Peso corporal 
 ✓ Uniformidade 
 ✓ Configurações de 

ventilação 

 ✓ Mortalidade total 
 ✓ Abates 
 ✓ Ração
 ✓ Temperatura
 ✓ Consumo de água 
 ✓ Tempo de limpeza 

de alimentação 

 ✓ Número total de ovos 
 ✓ Peso dos Ovos 
 ✓ Número do ovo para incu-

bação 
 ✓ Ovos no chão 
 ✓ Fertilidade 
 ✓ Classificações de ovos

 ✓ Peso corporal 
 ✓ Uniformidade 
 ✓ Fertilidade na eclosão 

de cada galpão 
 ✓ Seleção de machos 
 ✓ Descarte

Os gráficos de manejo de matrizes Cobb estão disponíveis 
online em Recursos> Suplementos de Produtos

Além dos registros individuais por galpão ou lote, é importante acumular os dados em um modelo de resumo que integre os procedimentos básicos de manejo com 
os resultados técnicos. A Cobb tem esse modelo de resumo em formulários de planilha para fêmeas e machos e é altamente recomendável consolidar os dados.
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Manipulação de Ovos 12
12.1 Coleta de Ovos 
A eclodibilidade máxima e a qualidade do pintinho só podem ser alcançadas quando o ovo é mantido em condições ideais entre a postura e a incubação. Uma vez 
colocado, seu potencial de incubação pode ser mantido, mas não melhorado. Se manuseado incorretamente, o potencial de incubação se deteriorará rapidamente.

 ✓ Os ninhos manuais devem ser bem mantidos com maravalha limpa. 
Quaisquer excrementos, ovos partidos e material sujo devem ser removidos 
imediatamente dos ninhos e substituídos por material novo e limpo. No 
início da produção, as galinhas tendem a ciscar a maravalha se os ninhos 
estiverem cheios. As galinhas preferem fazer um ninho de tipo côncavo, que 
pode ser feito quando a maravalha é colocada dentro e tornará o ninho mais 
convidativo para as galinhas. 

 ✓ Caminhar frequentemente pelo lote após o início da postura (pico de postura) 
é uma boa técnica de manejo para minimizar os ovos de cama. Andar pelo 
lote perturba as aves que procuram locais para nidificar na cama ou nos 
cantos dos galpões e as encoraja a usar as caixas de ninho. 

 ✓ As temperaturas dos ovos dentro do ninho, especialmente durante o tempo 
quente, podem ser semelhantes às de uma incubadora. Portanto, os ovos 
devem ser regularmente coletados e resfriados até as temperaturas de 
armazenamento (21 a 25°C; 70 a 77°F) para retardar a pré-incubação e o 
desenvolvimento do embrião. Isso irá reduzir a mortalidade embrionária e 
melhorar a eclodibilidade.  

 ✓ A coleta de ovos de ninhos mecânicos deve ser cronometrada para evitar o 
risco de pré-incubação. A manhã deve ser usada para coletar os ovos para 
incubação, e a tarde pode ser usada para o manejo do galpão e das aves, 
bem como reparos / manutenção. 

 ✓ Lave as mãos antes e depois de cada coleta de ovos, e antes e depois de 
manusear ovos de chão. 

 ✓ Colete os ovos manualmente pelo menos quatro vezes ao dia e, durante os 
períodos de pico de produção, seis coletas são recomendadas. 

 ✓ Sempre manuseie os ovos com cuidado para evitar rachaduras. Os ovos 
devem ser coletados em bandejas de plástico ou fibra. Quando carregadas 
manualmente, as bandejas de ovos devem ser empilhadas e carregadas em 
no máximo 3 camadas de altura.  

 ✓ Não use cestos ou baldes, pois podem causar ovos trincados e contaminados. 

 ✓ Com sistemas mecânicos, não permita que os ovos se acumulem nas mesas 
de coleta. Ajuste o sistema para uma velocidade que permita que os coletores 
de ovos trabalhem confortavelmente. 

 ✓ Em ninhos manuais, ao coletar ovos, feche os ninhos inferiores antes da 
última rodada de coleta de ovos e deixe os ninhos superiores abertos. Na 
última coleta, feche o ninho superior para ajudar a manter as condições do 
ninho mais limpas. 

 ✓ Com o ninho comunitário mecânico, abra os ninhos 1 hora antes de as luzes 
serem acesas e feche os ninhos 12 horas depois de as luzes serem acesas. 

 ✓ O uso de ovos de chão diminui a eclodibilidade e é um risco para a 
higiene. Nunca coloque ovos de chão em caixas-ninho. Recolha, embale 
e identifique claramente os ovos do chão, separadamente dos ovos do 
ninho. Se os ovos do chão forem incubados, eles devem ser incubados em 
máquinas dedicadas para ovos de chão. 
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Embaladoras automáticas de ovos
Pontos-chave e considerações

 ✓ As máquinas empacotadoras centralizadas de ovos têm uma variedade de 
capacidades de coleta de ovos para incubação (HE). Uma máquina de 10.000 
ovos/hora é considerada capacidade suficiente para uma granja de matrizes de 
30.000 a 40.000. Uma máquina de 15.000 ovos/hora é considerada capacidade 
suficiente para 60.000 a 70.000 granjas matrizes. 

 ✓ Todo o trabalho de embalar os ovos deve ser concluído em cerca de 4 a 5 horas 
todos os dias. Use a embaladora de ovos apenas uma vez por dia para minimizar 
o desgaste do sistema, se as correias de ovos totalizarem 50 cm de largura e 
houver uma separação entre as 2 correias de ovos. Se as cintas de ovos não 
estiverem separadas e forem menores (apenas 20 cm de largura), considere, 
no mínimo, 2 a 3 coletas de ovos por dia para reduzir trincas na casca e micro 
trincas. Neste caso, os ovos devem ser embalados 2 a 3 vezes ao dia e colocados 
diretamente na sala de armazenamento de ovos. 

 ✓ A embaladora de ovos pode colocar os ovos em uma caixa ou diretamente 
nas bandejas do incubatório, dependendo do nível de automação. 

 ✓ Certifique-se de que os carimbos de identificação de ovos corretos estejam 
disponíveis, especialmente para produtos de exportação. 

 ✓ As bandejas para ovos (30 a 150 ovos) podem ser enchidas no local 
(empilhamento das bandejas para ovos). 

 ✓ As embaladoras de ovos podem operar com ou sem empilhamento da bandeja 
de ovos. 

 ✓ As bandejas de papel para ovos devem ser secas e armazenadas em local seco 
para facilitar a separação durante o processo de embalagem. 

 ✓ A presença de muitas penas pequenas e ovos sujos indica que os ninhos não 
estão fechando ou fechando muito tarde. 

 ✓ Use uma boa fonte de luz (luz quente) na ovoscopia irá garantir que todas as 
rachaduras sejam removidas. 

 ✓ As equipes de manutenção precisam lubrificar todas as peças móveis 
semanalmente. 

 ✓ As áreas de trabalho devem ser mantidas sempre limpas. 

Operações maiores de matrizes com sistemas de ninhos comunitários estão 
automatizando ainda mais as granjas ao conectar os galpões com uma embaladora 
de ovos centralizada.
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Tempo de coleta de ovos 
O tempo de coleta de ovos fornecido aqui é mostrado como um exemplo. As velocidades da esteira de ovos são ajustáveis e o fabricante do equipamento de coleta de ovos 
pode fornecer mais informações sobre como ajustar as velocidades e o tempo da esteira do ovo. 

O conceito a seguir só pode ser usado quando a temperatura do galpão estiver abaixo de 22ºC (72 F) para evitar a pré-incubação de ovos nas esteiras de ovos. Uma vez que 
cada galpão é coletado em sequência, a coleta de tempo começa em galpões sucessivos é atrasada pelo tempo necessário para coletar no galpão anterior (ver ilustração 
abaixo). Por exemplo, a coleta do galpão mais distante começa 7 horas após o acendimento das luzes. O segundo galpão começará a coleta 45 minutos depois, com 5 minutos 
adicionais para os ovos que estão na esteira passarem pelo próximo galpão (ou seja, 7h50min após as luzes acenderem). Quando o terceiro galpão começa a coletar os ovos, 
o tempo total desde o início das luzes acesas agora é de 8h e 40 min. Para galpões seguintes, cerca de 100% da produção diária ficará na esteira em função do tempo. 

Normalmente, os ovos do primeiro e do segundo galpão são coletados enquanto a produção contínua. Nesse caso, esses galpões ainda podem conter até 10% da produção 
diária após a primeira coleta. Portanto, após a primeira coleta de todos os galpões, uma segunda coleta começa no primeiro e no segundo galpão. Durante esta segunda 
coleta, a maior parte da produção diária de ovos deve ser coletada. Uma vez que o primeiro galpão foi coletado antes que todos os ovos fossem postos, uma segunda rodada 
de coleta pode ser feita aumentando a velocidade da esteira para coletar todos os ovos em 10 a 12 minutos.

90 m (295 pés) em 20 minutos

Um exemplo de configuração e cronometragem da embaladora de ovos

Leva 45 minutos para que todos 
os ovos incubados se movam do 
final do galpão # 1 para a frente do 
cinturão de ovos, com 5 minutos 
adicionais para os ovos passarem 
do galpão # 2.

Embalador de ovos 

A localização deve estar no 
meio. Aqui, é ilustrada metade 
de um complexo de 8 galpões

As luzes são acesas às 3:00 e as esteiras são ligadas 7 horas depois, começando com o galpão# 1 (mais distante do embalador de ovos).

A esteira de ovos no galpão 
# 1 é ligada às 10:00

A esteira de ovos no galpão 
# 2 é ligada às 10:50

A esteira de ovos no galpão 
# 3 é ligada às 11:40

A esteira de ovos no galpão 
# 4 é ligada às 12:30

Uma câmera na saída do galpão no 
topo da área do cinturão pode ser us-
ada para visualizar quando os últimos 
ovos passam. Coloque um ovo grande e 
colorido no final do galpão para indicar 
que a execução da esteira foi concluída.

Capacidades do embalador de ovos 

10.000 ovos - 35.000 galinhas 

15.000 ovos - 60.000 galinhas
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 ✓ Quando a temperatura do galpão estiver abaixo de 22 ºC (72 ºF) (para evitar 
a pré-incubação dos ovos nas esteiras de ovos), ligue a embaladora de ovos 
7 horas após o acendimento das luzes e a maior parte da produção está na 
esteira. Isso só é viável com ninhos comunitários que tenham 2 esteiras de 
25 cm (10 pol.) de largura e uma separação entre as esteiras para minimizar 
trincas. 

 ✓ Sempre comece a coleta dos ovos no galpão mais distante. Um galpão de 
100 m (330 pés) de comprimento levará cerca de 45 minutos para trazer 
todos os ovos para a esteira central. 

 ✓ Uma esteira coletora de um galpão de 100 m (330 pés) exigirá ± 20 minutos 
para trazer todos os ovos para um empacotador central quando todas as 
esteiras estão em uma velocidade máxima. 

 ✓ Mantenha vários metros entre os últimos ovos de um galpão e os primeiros 
ovos do galpão seguinte para controlar a produção individual do galpão. 

 ✓ A instalação de um contador de ovos em cada saída da esteira do galpão, 
antes de os ovos irem para a esteira central, é uma boa prática. 

 ✓ Após a primeira coleta de todos os galpões, como segunda coleta começa 
com nos primeiros galpões que ainda têm alguns ovos deixados nas esteiras 
dos galpões. Durante a segunda coleta, a maior parte da produção diária de 
ovos deve ser coletada (> 99%). 

 ✓ Nas primeiras 8 horas após o acendimento das luzes, mais de 90% dos ovos 
para incubação terão sido produzidos pelas aves. 

Velocidades da esteira de ovos

12.2 Pesagem de Ovos
Existem vantagens consideráveis em pesar uma amostra de ovos a cada dia para 
estabelecer a tendência do peso dos ovos. A análise dessa tendência é um guia útil 
para o desempenho do lote e dá uma indicação precoce dos problemas. 

O tamanho do ovo é parcialmente determinado pelo peso corporal das fêmeas na 
fotoestimulação, o desenvolvimento entre 21 e 25 semanas de idade e até que ponto 
as fêmeas ficam acima do peso após o pico de produção. Atrasos na fotoestimulação 
resultarão em ovos maiores inicialmente e ao longo da vida do lote. Ovos com mais de 
70 g tendem a ter uma eclosão ruim e podem afetar consideravelmente a eclodibilidade 
média do lote. Esta é provavelmente a razão para um declínio mais rápido na eclosão 
após as 50 semanas de idade. 

Os pesos dos ovos mostrados nos suplementos Cobb (disponíveis em Cobb-
Vantress.com) devem ser esperados em lotes de reprodutoras que seguem nossas 
recomendações de peso corporal, níveis de alimentação e especificações de 
alimentação são seguidas. Na sala de coleta de ovos, a granel pesa pelo menos 90 
ovos imediatamente após a segunda coleta de ovos, que geralmente ocorre por 
volta do meio da manhã. Certifique-se de excluir gemas duplas, ovos deformados, 
muito pequenos e trincados. Os pesos diários dos ovos, quando colocados em um 
gráfico, darão uma indicação de problemas potenciais que devem ser investigados 
imediatamente.

Consulte o Suplemento de Manejo de Reprodutoras para os padrões 
de peso do ovo de cada produto (Cobb 500 de empenamento rápido e 
lento e Cobb 700 de empenamento rápido e lento).

Os Suplementos de Manejo de Reprodutores Cobb estão 
disponíveis online em Recursos> Suplementos de Produto
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Pesagem automática de ovos 
Muitas máquinas de embalagem de ovos pesam todos os ovos. 
A calibração regular da balança é necessária para evitar a perda 
de ovos incubados. Nas primeiras 8 semanas, o peso máximo 
precisa ser ajustado duas vezes por semana para evitar que ovos 
maiores sejam confundidos com gemas duplas. Uma diferença 
de 1 g no peso máximo pode ter um grande impacto. Sempre 

defina o peso mínimo solicitado pelo incubatório.

É importante manter o peso dos ovos na última parte do período de produção, pois os pesos afetam 
a qualidade da casca do ovo, a eclodibilidade e a qualidade do pintinho. Investigações e experiências 
de campo relatam que os ovos com mais de 70 g tendem a eclodir menos e ter mortalidade 
embrionária mais tardia quando não há refrigeração suficiente disponível nas incubadoras. Tente 
manter o peso médio do ovo abaixo de 70 g pelo maior tempo possível! 

Normalmente, o peso dos ovos aumenta durante a produção, mas deve ser controlado para 
aumentos de 1 grama a cada 2,5 a 3 semanas após as 35 semanas de idade. Idealmente, o peso 
médio dos ovos deve ser próximo a 70 g entre 55 e 60 semanas de idade. 

As seguintes recomendações podem ser usadas para controlar o peso dos ovos: 

 ✓ Controle os pesos corporais de fêmeas no pico de produção e após o pico de produção. Isso 
envolve ajustar e otimizar as quantidades de pico de alimentação e reduzir a alimentação após 
o pico corretamente. 

 ✓ Mude a ração produção-1 (P-1) para produção-2 (P-2) quando o peso dos ovos atingirem 60 g 
em Cobb FF e 62 g em Cobb SF. Cobb recomenda que apenas rações P-1 e P-2 sejam usadas 
porque, com a redução adequada nas quantidades de ração, o peso da galinha e do ovo deve 
ser controlado. 

 ✓ Inicie a produção no prazo. Uma galinha levará mais tempo para atingir um peso médio de ovo 
de 60 g quando a produção começa com 24 semanas, em comparação com 25 semanas. Um 
peso menor do ovo com 30 semanas indica, em geral, que o peso do ovo será menor com 40 
e geralmente com 50 semanas de idade. 

Gerenciando o peso do ovo

Causas de Peso dos ovos 
Ovos abaixo do peso Ovos acima do peso 

Pouca alimentação  Muita alimentação  

Alimentos com baixa energia ou 
proteína 

Alimentos ricos em proteína  

Água insuficiente Galinhas acima do peso 

Doença Baixa produção 

Temperaturas extremas no 
galpão

Galinhas abaixo do peso 

Alta produção
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12.3  Higiene do ovo
Sob certas condições, pode ser benéfico higienizar os ovos para incubação. 
O ácido pera cético pode ser usado como alternativa. A fumigação ou 
desinfecção dos ovos incubáveis na granja, deve ser aplicada o mais rápido 
possível para prevenir a penetração de bactérias antes da maturação 
da cutícula. Os ovos devem ser tratados com antimicrobianos de base 
química - raspar, esfregar ou lavar a casca do ovo danificará a cutícula e 
removerá a barreira física e antimicrobiana. Não molhe os ovos incubáveis 
com desinfetantes líquidos. Somente em condições de baixa umidade, 
este procedimento será uma ferramenta aceitável para reduzir a 
contaminação. Como a permeabilidade da casca do ovo aumenta após 24 
horas e torna os ovos mais suscetíveis à invasão bacteriana, eles devem ser 
higienizados o mais rápido possível. 
Portanto, se a fumigação ou desinfecção na granja não for possível, os ovos 
devem ser higienizados no incubatório assim que recebidos.

12.4  Classificação de Ovos

Práticas de manejo importantes:  

 ✓ Os ovos rejeitados devem ser armazenados bem longe dos ovos incubáveis.

 ✓ É essencial colocar os ovos incubáveis com cuidado na bandeja de 
transporte com a extremidade pequena (pontiaguda) voltada para baixo. 

 ✓ A sala de manipulação de ovos deve ser mantida limpa e organizada. 

 ✓ Os tapetes dos ninhos mecânicos devem ser mantidos limpos, 
especialmente em lotes mais velhos. 

 ✓ Mantenha um bom controle de parasitas no depósito de ovos. 

 ✓ A sala de manuseio de ovos é o primeiro estágio do resfriamento de ovos 
e é vantajoso mantê-la mais fria do que o galpão de postura, mas mais 
quente do que a sala de armazenamento de ovos. 

A classificação dos ovos deve ser feita com cuidado para evitar 
danos mecânicos aos ovos incubáveis. Remova e descarte os ovos 
inadequados para incubação, incluindo: 

 ✓ sujo ou manchado, conforme definido pela política da empresa  

 ✓ trincado 

 ✓ pequeno - dependendo da política do incubatório 

 ✓ gema muito grande ou dupla 

 ✓ má qualidade da casca 

 ✓ grosseiramente disforme
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OVO IDEAL 
Limpo, livre de trincas, 
forma correta, dentro 
do aceitável faixa de 
peso.

DEPÓSITO 
DE CÁLCIO 

TRINCADO/
QUEBRADO

MANCHADO 
DE SANGUE 

MANCHADOSUJO 

PERFURADOS
PELOS PÉS 

PEQUENOCOM LADOS 
RETOS 

REDONDA MEMBRANA 

GEMA DUPLAALONGADA RACHADURA DA 
CASCA DO OVO 

ENRUGADO MANCHADA
DE GEMA 

CASCA FINA 

GUIA DE CLASSIFICAÇÃO DO OVO DE ECLOSÃO

Ovos com defeitos (descritos em texto vermelho) devem ser descartados e nunca incubados.
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12.6  Armazenamento de Ovos 
Os ovos devem esfriar gradualmente antes de serem colocados no armazenamento de ovos (consulte o gráfico Faixa de temperatura ideal para armazenamento de 
ovos). Armazene os ovos em um depósito de ovos com controle ambiental e umidade relativa de 70%. Para armazenamento de ovos de longo prazo, consulte o Guia 
de Manejo de Incubação Cobb. 

Sempre mantenha registros diários das temperaturas máximas e mínimas e da umidade relativa no depósito de ovos. As medições devem ser feitas três vezes ao dia 
(de manhã, ao meio-dia e à noite). É importante fazer as medições no mesmo horário todos os dias. 

 ✓ Os ovos devem ser coletados nas granjas e transportados para o 
incubatório pelo menos duas vezes por semana. 

 ✓ Existem três áreas de armazenamento: sala de ovos da granja, transporte 
e sala de ovos do incubatório. É importante combinar as condições em 
cada uma dessas situações o mais próximo possível para evitar mudanças 
bruscas de temperatura e umidade, que podem levar à condensação 
(suor) nos ovos ou que os ovos fiquem resfriados ou superaquecidos. 

 ✓ A condensação se forma quando os ovos frios são colocados em um 
ambiente mais quente. Isso é frequentemente esquecido quando os 
ovos estão sendo transportados da granja para o incubatório e pode ser 
evitado usando transporte de ovos ambientalmente controlado. 

 ✓ Os ovos devem ser resfriados gradualmente desde a postura até a sala 
de armazenamento de ovos do incubatório, que deve ser o local mais 
fresco para os ovos. As flutuações de temperatura durante o tempo 
de armazenamento dos ovos causarão uma mortalidade embrionária 
precoce mais alta e pintinhos de pior qualidade. 

 ✓ Exaustores de circulação lenta devem ser colocados de forma que 
a temperatura ambiente seja bastante uniforme, o que promoverá 

temperaturas uniformes para os ovos incubados. 

Pontos-chave no armazenamento de ovos

12.5  Qualidade de casca de ovo

Quase 50% dos ovos descartados são devido a problemas de qualidade da casca. Uma cor marrom ou branca clara pode ser a primeira indicação de baixa qualidade 
da casca do ovo para reprodutores de frangos de corte. Em ovos claros, é provável que a deposição de cutícula e o acúmulo de cálcio estejam diminuindo ou não sejam 
completos, o que pode ser resultado de nutrição e/ou doença. Em alguns casos, os problemas de qualidade da casca do ovo são devidos à oviposição prematura. 

A espessura e a resistência da casca são fatores críticos e devem ser monitorados ao longo da vida de um lote. Existem vários testes que podem avaliar a qualidade 
da casca. Os métodos destrutivos incluem resistência à ruptura, peso e espessura da casca. O peso e a espessura da casca podem ser medidos prontamente no 
local. Recomenda-se uma amostra de 30 ovos por lote. Use ovos de chão relativamente limpos em vez de ovos de ninho, pois os ovos de chão provavelmente serão 
descartados.
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Os Suplementos de Manejo de Recria Cobb estão 
disponíveis online em Recursos> Suplementos de 
Produto

A curva de temperatura ideal para os ovos após serem postos e armazenados. 
A redução da temperatura ocorre gradativamente até que a temperatura de armazenamento seja atingida, 

sem elevação da temperatura até o pré-aquecimento.

* Temperatura mais baixa para 
ovos armazenados na granja. 
Temperatura mais alta para 
os ovos transportados para o 
incubatório diariamente.

Galpão

Na Sala de Ovos da Granja*
Área de Pré-aquecimento

Máquina IncubadoraCorpo da Galinha

Sala de Ovos do Incubatório

104 - 106 ºF
40 - 41 ºC

75 - 85 ºF
24 - 29 ºC

70 - 77 ºF
21 - 25 ºC

68 - 73 ºF
20 - 23 ºC

Caminhão de
Transporte de Ovos

59 - 66 ºF
15 - 19 ºC

75 - 80 ºF
24 - 27 ºC

99.5 - 100 ºF
37.5 - 37.8 ºC



M
A

TR
IZ

ES
 C

O
B

B
 G

U
IA

 D
E 

M
AN

EJ
O

106

MANIPULAÇÃO DE OVOS Causas e soluções possíveis para ovos de chão  
Causas Soluções Possíveis 

Volume elevado de cama colocada na área do chão  Medir a profundidade da cama e reduzir para 2 a 3 cm (3/4 a 1 pol.). 

Galinhas não treinadas na recria para serem móveis e ativas Caminhe frequentemente pelo lote para estimular a atividade do lote, ajuste as instalações de recria com slats de treinamento e / ou 
gerencie a altura do comedouro de corrente corretamente. 

Configuração errada do galpão, equipamento e sistema de ninhos mecânicos Verifique a configuração do galpão, incluindo slats, comedouro e posicionamentos de água. Consulte a seção 4.6 para obter detalhes.  

As galinhas não totalmente condicionadas antes da fotoestimulação
podem apresentar comportamentos anormais de nidificação 

Isso pode incluir galinhas colocando ovos de pé ou mesmo andando, o que pode causar ovos trincados, quebrados e no chão e estimula 
machos e fêmeas a comerem os ovos. 

Ovos de chão coletados com pouca frequência Colete os ovos do chão regularmente nas primeiras 3 a 4 semanas de produção e nunca deixe os ovos do chão para o dia seguinte. 

As linhas de alimentação de corrente em produção são muito baixas; as fêmeas
não podem passar facilmente para acessar bebedouros e ninhos Elevar as linhas do comedouro. A borda da linha do comedouro deve estar nivelada com o dorso superior da ave. 

Excesso de atividade de machos causando separação das fêmeas Ajuste a proporção de machos para fêmeas, controle o peso corporal dos machos e / ou maturidade sexual em lotes mais jovens. 

O uso de piso diferente de concreto pode resultar nas fêmeas cavando no
chão de terra para criar ninhos  

A maioria das empresas está adotando pisos de concreto por razões de biossegurança, bem como por questões regulatórias nas 
exportações. Certifique-se de que o concreto seja derramado corretamente e com pelo menos 6 a 7 cm (2 3/8 a 2 3/4 pol.) de espessura. 
Sob a laje de concreto, coloque uma cobertura de plástico para evitar o concreto úmido pela ação capilar da água. 

Abrindo ninhos muito cedo / antes do início da produção Abrir o ninho quando o primeiro ovo for posto. Abrir o ninho muito cedo fará com que as galinhas percam o interesse, usem os ninhos 
como local de descanso e o sujem muito (o que exigirá tempo e trabalho para limpar). 

Distribuição de luz incorreta sobre a área do piso Tenha como objetivo uma uniformidade de iluminação >75% em torno das áreas não destinadas ao assentamento do galpão e, em 
particular, da área de cama. As áreas sombreadas fora do ninho encorajam os ovos no chão. 

Horário de alimentação incorreto 
Distribua a ração alguns minutos antes de as luzes se acenderem (o tempo que leva para realizar o giro) até no máximo 30 minutos depois 
que as luzes se acendem (desligue as luzes por vários minutos para uma boa distribuição da ração). Se a ração for distribuída 2 a 3 horas 
após as luzes serem acesas, as galinhas deixarão os ninhos, aumentando a probabilidade de ovos no chão. 

Distribuição desigual de aves no galpão Se as aves se reunirem em uma área do galpão (normalmente em torno das portas de acesso), os ninhos nessa área ficarão superlotados. 
Uso divisórias no galpão pode melhorar a distribuição do lote e evitar a superlotação dos ninhos. 

Uso de pratos ou sistema de abertos para fêmeas na produção Esses sistemas não são recomendados. No entanto, se usado, eleve o sistema de alimentação após o consumo da ração. Deixar o sistema 
inativo criará áreas sombreadas (abaixo dos pratos e embaixo das calhas) onde as galinhas tendem a colocar mais ovos. 

Projeto de ninho incorreto e ninhos sujos Os ninhos que são muito pequenos, têm muita forragem, têm tapetes gastos ou estão sujos não são atraentes para as galinhas. 

Executando o sistema de esteira na primeira semana de produção Não execute a esteira com muita frequência ou em uma programação irregular, pois isso pode assustar as galinhas para fora dos ninhos. 

Os tempos de fornecimento de ração são muito longos Avalie o programa de alimentação, consistência e apresentação da alimentação, sistema de ventilação e água. 

Espaço incorreto do bebedouro / bicos de bebedouro Use espaço de bebedouro suficiente para que as galinhas não tenham que esperar para beber e colocar os ovos nos slats enquanto 
esperam. 

Galinhas com excesso de peso tendo problemas para acessar o ninho Use um degrau, cesta ou rampa para as fêmeas acessarem os ninhos. Avaliar o programa de alimentação e ajuste se necessário. 

Infestações de ácaros vermelhos podem irritar tanto as galinhas que elas não
entrarão nos ninhos Trate os ninhos com antiparasitários, melhore o protocolo de limpeza e aplique um programa de controle de ácaros. 

Ventilação incorreta, criando correntes de ar nos ninhos ou calor excessivo Verificar os sistemas de ventilação. Certificar de que não haja correntes de ar nos ninhos. Verificar as configurações de temperatura. 
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Abate de Lote  13
A vida de um lote de matrizes é normalmente entre 60 e 65 semanas de idade 
e depende de vários fatores, incluindo condições de mercado, produção do 
lote, fertilidade e porcentagem de incubação. O tempo de produção também é 
baseado na economia que levará em consideração o custo e o lucro potencial 
do lote. 

Quando a cria e a recria são separadas do galpão de produção, o tempo que 
o lote permanece na unidade de recria ou produção é fixo. Este programa 
de rotação exigirá que os galpões sejam limpos e desinfetados antes que um 
novo lote seja alojado. O programa de rotação proporciona o menor custo de 
investimento em galpões, permite que o pessoal seja dedicado à recria ou à 
produção e uma unidade de produção pode ser abastecida com lotes oriundos 
de duas unidades de recria. 

Quando um único galpão é usado para recriar e postura, o momento do abate 
é mais flexível do que com um programa de rotação. Com o sistema de galpão 
único, o abate pode ser retardado se o lote ainda estiver produzindo muito bem 
e / ou houver uma alta demanda por ovos para incubação. Além disso, com este 
sistema o risco de biossegurança é reduzido, uma vez que o lote não é movido, 
o que também elimina o estresse causado por uma mudança. 

Assim que for determinado que os lotes devem ser abatidos, as aves 
normalmente são levadas para uma planta de processamento. A ração é retirada 
no dia do abate, mas a água fica disponível até a chegada da equipe de apanha. 
Sob condições normais, as boas práticas mostram que um período de retirada 
de ração de 8 a 12 horas pode esvaziar o trato intestinal (esvaziamento do papo 

das aves) enquanto o intestino retém força e integridade. Manter a integridade 
intestinal é extremamente importante para minimizar rompimentos e quebras 
durante o processamento e para minimizar o risco de contaminação durante o 
processo de evisceração. Se as 12 horas de jejum forem excedidas, os intestinos 
começam a enfraquecer e podem romper facilmente, apresentando um risco 
maior de contaminação das carcaças com o teor intestinal. 

Comedouros, bebedouros e qualquer equipamento removível devem ser 
levantados ou removidos antes do início da apanha. Normalmente, os slats 
e as caixas-ninho permanecem durante o processo de apanha. Para evitar o 
amontoamento e aglomeração, as barreiras são usadas para reunir as aves em 
grupos menores dentro da área de apanha. Existem dois métodos de apanha, 
pelas pernas ou pelas costas. Ambos os métodos são descritos em detalhes, 
juntamente com outras informações detalhadas sobre apanha, transporte e 
processamento, em nosso Guia de Processamento Cobb disponível em: https://
www.cobb-vantress.com/resource/management-guides.

O Guia de Manejo de 
processamento Cobb 
está disponível online 
em Recursos> Guias 
em Cobb-Vantress.
com
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13.1 Limpeza e desinfecção da granja de recria
O fator mais importante para manter as aves saudáveis é manter uma boa higiene. Lotes de pais saudáveis e condições higiênicas de incubação contribuem muito para 
começar com pintinhos livres de doenças. Portanto, o saneamento da granja é extremamente importante para estabelecer e manter um lote de reprodutores saudável 
durante todo o período de produção. 

O galpão deve permanecer vazio por no mínimo 28 dias desde a última desinfecção até o início do alojamento das aves no galpão. Realize auditorias de biossegurança 
frequentes em cada granja. É importante auditar toda a instalação para garantir a conformidade com as expectativas da empresa para limpeza, desinfecção e biossegurança. 

Existem várias etapas para o processo de limpeza e desinfecção. Primeiro, a limpeza a seco é realizada, o que envolve a remoção física de detritos, incluindo sujeira, poeira 
e cama, usando equipamentos como tratores, exaustores e vassouras. A limpeza úmida é então feita para reduzir ou eliminar os detritos aderidos às superfícies e em locais 
de difícil acesso, facilitados por água e detergente. Finalmente, quando todas as superfícies estão livres de detritos e limpas, o galpão é desinfetado para reduzir e eliminar 
microrganismos que podem ser prejudiciais à saúde dos próximos lotes alojados. 

Preparação e pré-limpeza do galpão

1. Certifique-se de que o galpão esteja completamente vazio antes de limpar. 

2. Os insetos (moscas, ácaros, carrapatos, cascudinhos e baratas) transmitem e 
espalham doenças. Um programa eficaz de erradicação e controle de insetos 
é mais eficaz quando o galpão está vazio, mas ainda quente. Pulverize um 
inseticida aprovado dentro e fora do galpão (incluindo uma área de 6 m (20 
pés) de largura ao redor do galpão). A aplicação externa é importante porque 
os insetos vão procurar lugares para se esconder e hibernar enquanto o 
galpão esfria, tornando a erradicação mais difícil. O galpão deve ser fechado 
por três a quatro dias após o tratamento com inseticida. Infestações pesadas 
de insetos podem exigir uma aplicação adicional de inseticida após a 
conclusão do processo de desinfecção. 

3. Após o despovoamento do galpão, use estações de iscas e rodenticidas 
que causam a morte após uma única dose. Todos os alimentos devem ser 
removidos dos comedouros para atrair os roedores para as estações de 
isca. As estações de iscas devem ser colocadas dentro e fora dos galpões. 
Mantenha o programa de controle de roedores durante o processo de 
limpeza. 

4. Recolher e remover a cama do lote em caminhões lacrados. Enterre ou 
queime a cama se o lote anterior tiver passado por uma doença ou surto de 
inseto.  

5. Realize manutenção e reparo de superfícies, incluindo rachaduras no piso, 
caixilhos de portas, painéis danificados, slats e equipamentos. 

6. Ensaque toda a ração não utilizada das linhas/calhas dos comedouros, caixas 
de ração e sem-fins cruzados. Remova todos os alimentos ensacados do 
local. 

7. Os silos / caixas de ração devem ser bem limpos e fumigados. Certifique-se 
de que os silos de ração estão completamente secos antes de recarregá-los 
para evitar endurecimento e crescimento de mofo. 

8. Limpe a seco qualquer equipamento que não possa ser lavado diretamente e 
cubra-o completamente para protegê-lo do processo de lavagem. 

9. Limpe os painéis elétricos da sala de controle usando exaustores elétricos ou 
aspirador de pó

Todos os equipamentos (slats, comedouros, bebedouros, ninhos etc.) devem ser avaliados minuciosamente durante o processo de pré-limpeza de uma perspectiva de bem-estar e manutenção. 
Qualquer equipamento defeituoso ou quebrado deve ser consertado ou substituído para que possa ser desinfetado em estágios posteriores de limpeza do galpão. O objetivo deste processo de 
manutenção proativa é limitar os riscos de ferimentos e aprisionamento para o próximo lote de recria que será alojado.

Dicas de bem-estar animal
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1. Toda a limpeza deve começar com as superfícies superiores e prosseguir 
para baixo para minimizar a possível recontaminação das áreas previamente 
limpas.  

2. Remova e descarte todos os produtos de papel associados ao lote anterior. 
Esses itens não podem ser desinfetados de forma eficaz. Desmonte todos 
os equipamentos removíveis, slats e ferragens, remova-os do galpão e 
recolha-os em uma área específica fora do galpão para limpeza. Em alguns 
locais, parte do equipamento pode ser limpo dentro do galpão durante o 
inverno, após a remoção da cama e fezes. Os ninhos comunitários móvel, 
normalmente são limpos e desinfetados dentro do galpão. 

3. A limpeza a seco (ou seja, escovação, raspagem, aspiradores de pó, exaustores 
de ar etc.) deve ser realizada dentro e fora do galpão, armazenamento da 
granja e sala de ovos. Durante a lavagem a seco, preste atenção especial 
aos exaustores e entradas de ar, sistema de luz, feixes (especialmente nos 
cantos), sistema de aquecimento e equipamento elétrico que não pode ser 
removido (por exemplo, motores, interruptores) Essas áreas difíceis devem 
ser limpas a seco com ar comprimido. 

4. O equipamento de coleta de ovos deve ser aberto e as esteiras de ovos 
removidas. Todos os restos de ovos, poeira e sujeira devem ser removidos. 

Limpeza a seco

1. Abra todas as tampas de drenagem e caminhos de escoamento de água e 
lave todas as superfícies internas do galpão e equipamentos fixos com um 
detergente geral aplicado por uma lavadora de alta pressão. 

2. Todos os equipamentos e acessórios removíveis devem ser retirados do 
galpão e mergulhados em água limpa em um tanque ou poço. Após a 
imersão, devem ser lavados com lavadora de alta pressão. 

3. Toda a limpeza deve começar com as superfícies superiores e prosseguir 
para baixo para minimizar a possível recontaminação das áreas previamente 
limpas. O galpão deve ser lavado no sentido da melhor drenagem ou ao 
longo do declive do piso. 

4. Aplique a espuma ou o detergente em gel e aguarde o tempo de molho 
recomendado para que o produto tenha tempo adequado para atuar. 
Sempre lave do teto ao chão - se houver exaustores de teto, eles devem ser 
lavados primeiro. 

5. Evite água parada ao redor do galpão - cada granja deve ter drenagem 
adequada e tanques de coleta de água suja que atendam aos regulamentos 
ambientais locais. 

6. Todas as áreas externas de concreto e extremidades do galpão devem ser 
lavadas completamente.  

7. Em galpões com cortinas laterais, atenção especial deve ser dada à limpeza 
interna e externa das cortinas, evitando o acúmulo de sujeira no bolso 

da cortina. Os filtros de luz na entrada e na extremidade do exaustor 
precisarão de atenção especial para remover todo o material orgânico entre 
as nervuras ou aletas. 

8. Use a lavadora de alta pressão no exterior do galpão para limpar os eixos 
do exaustor e as entradas de ar. É aconselhável tirar o pó que se acumula 
no telhado e nas calhas. Esteja ciente de que água em alta pressão pode 
danificar potencialmente as lâminas, persianas de alumínio e outros 
materiais macios. Use a pressão da água de alta pressão com cuidado. Os 
ninhos comunitários de madeira não podem ser lavados com alta pressão e 
podem ser danificados com a pressão excessiva da água. 

9. O armazenamento de água ou tanques coletores devem ser limpos com um 
detergente. Drene o sistema de bebida e o tanque coletor completamente 
antes de adicionar a solução de limpeza. 

10. Os sistemas de bebida devem ser drenados e, em seguida, preparados com 
uma solução de peróxido de hidrogênio aprovada para dissolver qualquer 
biofilme, seguido por uma descarga de alta pressão. Aplique uma solução de 
base ácida para dissolver os depósitos de incrustações, seguido novamente 
por uma descarga de alta pressão. Durante ambos os procedimentos, todos 
os bicos devem ser ativados para evitar o acúmulo de detritos. Finalmente, 
lave todo o sistema com uma solução sanitizante. Certifique-se de que 
qualquer vestígio de desinfetante seja removido, pois pode prejudicar o uso 
de vacinas vivas. 

Limpeza úmida
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1. Execute qualquer reparo de equipamento ou instalação e substitua ou tampe 
quaisquer aberturas de drenagem. 

2. Inspecione visualmente a limpeza de todas as partes das instalações da 
granja. Esta inspeção deve ser feita com boa luz e após a secagem do galpão 
e do equipamento. 

3. Quando as superfícies estiverem secas, aplique um desinfetante de amplo 
espectro eficaz por meio de uma lavadora de alta pressão com um bico de 
jato. Desinfete movendo da parte superior para as laterais e, em seguida, da 
parte inferior do galpão e da parte de trás para a frente do galpão. Mergulhe 
completamente todas as superfícies internas e equipamentos. Filtros de 
luz dos exaustores, entradas, vigas de suporte e postes requerem atenção 
especial. 

4. Desinfete as áreas do telhado ao redor dos eixos do exaustor e das calhas.  

5. Pulverize uma faixa de 6 m (20 pés) de largura ao redor do perímetro da casa 
com a solução desinfetante. 

6. Inclua as salas de manuseio e armazenamento de ovos, área de 
armazenamento de rações, vestiários e chuveiros durante o processo de 
limpeza e desinfecção. 

7. Para equipamentos e acessórios removíveis, uma vez que todo o material 
orgânico foi removido, eles devem ser mergulhados em uma solução 
desinfetante de acordo com a taxa de diluição recomendada pelo fabricante. 

8. A secagem após a desinfecção é vantajosa. O calor e a ventilação irão acelerar 

este processo. 

9. As áreas de pessoal, refeitórios, vestiários e escritórios devem ser 
cuidadosamente limpos e desinfetados

10. Todos os calçados e roupas devem ser lavados e desinfetados. 

11. Após a desinfecção, os controles de biossegurança nas entradas das 
residências devem ser reinstaurados. 

12. O tempo de inatividade adequado entre os lotes sempre aumenta a eficácia 
do programa de higiene. 

Higienização e desinfecção

Após a desinfecção do galpão, todos os equipamentos devem ser montados (ex: slats) e testados para garantir seu funcionamento (ex: controlador, exaustores, luminária, sistema de alimentação 
etc.). O objetivo deste teste é garantir que a infraestrutura esteja configurada corretamente para a segurança das aves (ex: lâminas e divisórias do box estão instaladas corretamente para evitar 
a apreensão das aves) e garantir que todo o equipamento funcionará corretamente antes que o novo lote de reprodutores seja colocado.

Dicas de bem-estar animal
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13.2 Desinfetantes

A maioria dos desinfetantes é dissolvido em água e o contato dura até que a solução 
aplicada seque. Os desinfetantes espumantes podem aumentar o tempo de contato, 
pois demoram mais para secar e, consequentemente, a atividade antimicrobiana do 
desinfetante é estendida. A limpeza com detergentes pode reduzir a carga microbiana 
em 80%. Os desinfetantes podem reduzir a carga microbiana em mais 20%. No 
entanto, os desinfetantes não serão eficazes em superfícies sujas. Todas as superfícies 
devem ser limpas antes da aplicação de desinfetantes. 

A maioria dos desinfetantes funciona melhor em temperaturas acima de 20 ° C (68 ° 
F), mas siga a recomendação do fabricante para a taxa de diluição e a temperatura da 
água diluente. As soluções desinfetantes quentes penetram e desinfetam melhor do 
que as soluções frias. Isso é especialmente importante com superfícies porosas. 

Nenhum desinfetante funciona para todos os fins. O produto escolhido deve ter eficácia 
comprovada em testes contra os organismos relevantes na região. Os desinfetantes 
podem ser inativados por matéria orgânica e inativados por pH extremos, resíduos de 
sabão e minerais na água. Deve-se ter cuidado para garantir que o desinfetante não 
seja corrosivo para a superfície alvo.

A eficácia da desinfecção depende de: 

 ✓ qualidade de limpeza 

 ✓ dureza da água 

 ✓ qualidade e adequação do desinfetante 

 ✓ diluição e aplicação corretas 

Os desinfetantes são agrupados com base em sua estrutura 
química: 

 ✓ halogênios (iodóforos e cloro) 

 ✓ álcoois 

 ✓ agentes oxidantes (peróxido de hidrogênio) 

 ✓ fenóis  

 ✓ aldeídos (formalina) 

 ✓ composto de amônio quaternário 

Segurança química 
O pessoal deve estar ciente de quaisquer perigos químicos que os desinfetantes 
possam representar. O pessoal deve ser treinado corretamente para usar qualquer 
equipamento envolvido em aplicações químicas. O treinamento deve fornecer 
informações para que os trabalhadores estejam cientes das propriedades de cada 
produto químico usado e entendam a terminologia de produtos químicos e segurança 
química. Medidas de controle, incluindo o uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI), são obrigatórias ao trabalhar com produtos químicos para proteção 
contra a exposição. Fichas de dados de segurança (SDS) e gráficos de compatibilidade 
devem estar disponíveis para encontrar informações de perigo sobre desinfetantes 
e outros produtos químicos. Todos os recipientes de produtos químicos devem ter 
o rótulo original do fabricante e os produtos químicos nunca devem ser despejados 
em recipientes não rotulados para armazenamento. Todos os produtos químicos 
(tóxicos e não tóxicos) devem ser tratados como se fossem tóxicos.

Armazenamento químico 
Separe os produtos químicos no armazenamento de acordo com a classe de 
perigo para evitar reações. O ideal é armazenar produtos químicos em armários 
separados. Produtos químicos inflamáveis, como álcoois, devem ser armazenados 
em um gabinete de armazenamento inflamável. Os produtos químicos devem 
ser armazenados em recipientes adequados para evitar vazamento e inativação. 
Armazene os produtos químicos em condições ambientais adequadas, incluindo 
faixas de temperatura e umidade. Verifique a etiqueta do fabricante para esses 
requisitos de armazenamento. 

Formaldeído
O formaldeído pode ser um desinfetante muito eficaz. No entanto, o formaldeído 
é cancerígeno e nem todos os países e regiões permitem o uso deste produto 
químico. Verifique os regulamentos locais antes de considerar o uso de formaldeído 
como desinfetante. Existem também vários desinfetantes muito eficazes disponíveis 
(consulte a tabela na página seguinte).
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Categoria Álcoois Alcalis Aldeídos Halogênios: 
Baseado 

Halogênios: 
Iodo 

Compostos de
Peroxigênio Fenóis Compostos de amônio 

quaternário 

Ingredientes 
ativos etanol, isopropanol 

hidróxido de 
cálcio, carbonato 
de sódio, óxido 
de cálcio  

formaldeído, 
glutaraldeído, 
orto-ftalaldeído 

hipoclorito de sódio 
(alvejante) 
hipoclorito de cálcio, 
dióxido de cloro 

povidona-iodo 

peróxido de 
hidrogênio / HP 
acelerado, ácido 
peracético, perox-
imonossulfato de 
potássio  

orto-fenilfenol, 
ortobenzilpara- clo-
rofenol 

cloreto de benzal-
cônio, cloreto de 
alquildimetil amônio  

Nomes Comer-
ciais* Synergize® Clorox®, Wysi-

wash® 

Rescue®, Oxy-Sept 
333®, Virkon-S®, 
Ecocid®, Virkon 
H20® 

One-Stroke Envi-
ron®, Pheno-Tek 
II®, Tek- Trol®, 
Lysol® 

Roccal-D, DiQuat, 
D-256 

Mecanismos
Proteínas de pre-
cipitados; desnatu-
ra lipídios  

Altera o pH por 
meio de íons 
hidroxila; 
saponificação de 
gordura 

Proteínas de des-
naturação; alquila 
ácidos nucleicos 

Proteínas de des-
naturação 

Proteínas de des-
naturação 

Proteínas e lipídios 
desnaturados 

Desnatura proteínas 
e interrompe as 
paredes celulares 

Proteína de desnatu-
ração; liga fosfolipídios 
da membrana celular 

Características

Ação rápida 
A evaporação 
rápida não deixa 
resíduos 
Pode inchar ou en-
durecer borracha e 
plásticos 

Ação lenta 
Afetado pelo pH 
Ótima em alta 
temperatura 
Corrosivo para 
metais Queimad-
uras graves na 
pele; irritação 
da membrana 
mucosa Risco 
ambiental 

Ação lenta 
Afetado pelo pH e 
temperatura 
Irritação da pele / 
membrana mucosa 
use apenas em 
áreas bem ventila-
das, odor pungen-
te não corrosivo 

Ação rápida 
Afetados pelo pH 
Aplicação frequente 
inativado pela ra-
diação UV 
Corrói metais, bor-
racha, tecidos, 
Irritação da mem-
brana mucosa 

Estável em arma-
zenamento Afetado 
pelo pH Requer 
aplicação frequente 
corrosivo 
Mancha roupas e 
superfícies tratadas 

Ação rápida 
Pode danificar 
alguns metais (por 
exemplo, chumbo, 
cobre, latão, zinco) A 
forma em pó pode 
causar irritação da 
membrana mucosa. 
Baixa toxicidade em 
concentrações mais 
baixas. Ambiental-
mente amigável 

Pode deixar filme 
residual nas super-
fícies 
Pode danificar bor-
racha, plástico; 
não corrosivo es-
tável em armazena-
mento Irritação na 
pele e olhos 

Estável em armazena-
mento Melhor em pH 
neutro ou alcalino 
Eficaz em alta tem-
peratura
Altas concentrações 
corrosivas para metais 
Irritação na pele, olhos 
e trato respiratório 

Precauções Inflamável Muito cáustico Cancerígeno

Gás tóxico libera-
do se misturado 
com ácido forte ou 
amônia 

Pode ser tóxico para 
animais, espe-
cialmente gatos e 
porcos 

Bactericida + + + + + + + +

Virucida +a + + + + + + + envolto 

Fungicida + + + + + + + +

Esporicida - + + + +- + - +

Fatores que 
afetam a 
eficácia

Inativado por 
matéria orgânica Variável 

Inativado por 
matéria orgânica, 
água dura, sabões 
e detergentes 

Rapidamente ina-
tivado por matéria 
orgânica 

Rapidamente ina-
tivado por matéria 
orgânica 

Eficaz na presença 
de matéria orgânica, 
água dura, sabões e 
detergentes 

Eficaz na presença 
de matéria orgânica, 
água dura, sabões e 
detergentes 

Inativado por matéria 
orgânica, água dura, 
sabões e detergentes 

+ = eficaz; ± = atividade variável ou limitada; - = não eficaz  a - Ação lenta contra vírus sem envelope (por exemplo, norovírus) 
*Aviso: O uso de nomes comerciais serve apenas como exemplo e não significa de forma alguma o endosso de um produto específico.Esta tabela fornece informações gerais para cada classe de 
desinfetante químico. A atividade antimicrobiana pode variar com a formulação e concentração. Sempre leia e siga o rótulo do produto para instruções de preparação e aplicação adequadas. 
 Tabela proveniente da Iowa State University, Center for Food Security and Public Health disponível em: http://www.cfsph.iastate.edu/Disinfection/Assets/CharacteristicsSelectedDisinfectants.pdf 

Características dos desinfetantes selecionados
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Categoria Álcoois Alcalis Aldeídos Halogênios: 
Baseado 

Halogênios: 
Iodo 

Compostos de
Peroxigênio Fenóis Compostos de amônio 

quaternário 

Ingredientes 
ativos etanol, isopropanol 

hidróxido de 
cálcio, carbonato 
de sódio, óxido 
de cálcio  

formaldeído, 
glutaraldeído, 
orto-ftalaldeído 

hipoclorito de sódio 
(alvejante) 
hipoclorito de cálcio, 
dióxido de cloro 

povidona-iodo 

peróxido de 
hidrogênio / HP 
acelerado, ácido 
peracético, perox-
imonossulfato de 
potássio  

orto-fenilfenol, 
ortobenzilpara- clo-
rofenol 

cloreto de benzal-
cônio, cloreto de 
alquildimetil amônio  

Nomes Comer-
ciais* Synergize® Clorox®, Wysi-

wash® 

Rescue®, Oxy-Sept 
333®, Virkon-S®, 
Ecocid®, Virkon 
H20® 

One-Stroke Envi-
ron®, Pheno-Tek 
II®, Tek- Trol®, 
Lysol® 

Roccal-D, DiQuat, 
D-256 

Mecanismos
Proteínas de pre-
cipitados; desnatu-
ra lipídios  

Altera o pH por 
meio de íons 
hidroxila; 
saponificação de 
gordura 

Proteínas de des-
naturação; alquila 
ácidos nucleicos 

Proteínas de des-
naturação 

Proteínas de des-
naturação 

Proteínas e lipídios 
desnaturados 

Desnatura proteínas 
e interrompe as 
paredes celulares 

Proteína de desnatu-
ração; liga fosfolipídios 
da membrana celular 

Características

Ação rápida 
A evaporação 
rápida não deixa 
resíduos 
Pode inchar ou en-
durecer borracha e 
plásticos 

Ação lenta 
Afetado pelo pH 
Ótima em alta 
temperatura 
Corrosivo para 
metais Queimad-
uras graves na 
pele; irritação 
da membrana 
mucosa Risco 
ambiental 

Ação lenta 
Afetado pelo pH e 
temperatura 
Irritação da pele / 
membrana mucosa 
use apenas em 
áreas bem ventila-
das, odor pungen-
te não corrosivo 

Ação rápida 
Afetados pelo pH 
Aplicação frequente 
inativado pela ra-
diação UV 
Corrói metais, bor-
racha, tecidos, 
Irritação da mem-
brana mucosa 

Estável em arma-
zenamento Afetado 
pelo pH Requer 
aplicação frequente 
corrosivo 
Mancha roupas e 
superfícies tratadas 

Ação rápida 
Pode danificar 
alguns metais (por 
exemplo, chumbo, 
cobre, latão, zinco) A 
forma em pó pode 
causar irritação da 
membrana mucosa. 
Baixa toxicidade em 
concentrações mais 
baixas. Ambiental-
mente amigável 

Pode deixar filme 
residual nas super-
fícies 
Pode danificar bor-
racha, plástico; 
não corrosivo es-
tável em armazena-
mento Irritação na 
pele e olhos 

Estável em armazena-
mento Melhor em pH 
neutro ou alcalino 
Eficaz em alta tem-
peratura
Altas concentrações 
corrosivas para metais 
Irritação na pele, olhos 
e trato respiratório 

Precauções Inflamável Muito cáustico Cancerígeno

Gás tóxico libera-
do se misturado 
com ácido forte ou 
amônia 

Pode ser tóxico para 
animais, espe-
cialmente gatos e 
porcos 

Bactericida + + + + + + + +

Virucida +a + + + + + + + envolto 

Fungicida + + + + + + + +

Esporicida - + + + +- + - +

Fatores que 
afetam a 
eficácia

Inativado por 
matéria orgânica Variável 

Inativado por 
matéria orgânica, 
água dura, sabões 
e detergentes 

Rapidamente ina-
tivado por matéria 
orgânica 

Rapidamente ina-
tivado por matéria 
orgânica 

Eficaz na presença 
de matéria orgânica, 
água dura, sabões e 
detergentes 

Eficaz na presença 
de matéria orgânica, 
água dura, sabões e 
detergentes 

Inativado por matéria 
orgânica, água dura, 
sabões e detergentes 

13.3 Monitoramento do Programa Sanitário

Para monitorar a eficácia do programa sanitário, sugere-se uma inspeção 
visual e amostragem de micróbios. A eficácia do programa sanitário pode 
ser medida por meio de testes laboratoriais quantitativos e qualitativos. A 
esterilização das instalações não é realista, mas os testes microbiológicos 
podem confirmar que todos os organismos indesejáveis, incluindo 
Salmonella, foram eliminados. Uma auditoria documentada incluindo 
testes visuais e microbiológicos e atenção ao desempenho dos lotes 
subsequentes pode apoiar a eficácia do programa sanitário. Alguns 
pontos-chave para um programa de monitoramento sanitário estão 
listados abaixo: 

 ✓ Um mínimo de dez amostras por galpão deve ser recolhido para 
análise laboratorial. 

 ✓ É impossível esterilizar um galpão, mas é possível reduzir o número 
de microrganismos. As contagens bacterianas ou contagem total 
viável (TVC), são utilizadas como um indicador da eficácia dos 
procedimentos de limpeza do galpão. A contagem máxima total 
viável em unidades formadoras de colônias por cm² de área de piso 
não deve exceder 1.000 (TVC) e no máximo 100 (TVC) para todas 
as outras superfícies. Nenhuma Salmonella deve ser isolada após a 
limpeza. 

 ✓ Mantenha uma política rigorosa de controle de vermes, incluindo 
uma barreira anti-roedor contra o perímetro externo do galpão ou 
unidade. 

 ✓ Sempre mantenha as portas fechadas para evitar a reintrodução 
de vermes e outros contaminantes. Sele quaisquer fendas ou 
rachaduras nas portas e paredes. As aberturas ao redor das portas 
e paredes podem permitir que roedores e insetos tenham acesso às 
casas, comprometendo a biossegurança do lote. 

Valide a limpeza e desinfecção de galpões por amostragem e cultura para cargas de bactérias 
e patógenos alvo, incluindo Salmonella.
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Manejo de ventilação  14
Para atingir o desempenho ideal do lote, o sistema de ventilação deve fornecer condições ideais tanto no frio quanto no calor. Em climas frios e durante a incubação, o sistema 
deve controlar a umidade e a qualidade do ar, ao mesmo tempo que garante temperaturas uniformes e estáveis. Durante o tempo quente, o sistema de ventilação deve 
fornecer capacidade de resfriamento suficiente para manter as aves o mais confortáveis possível. No entanto, o ambiente do galpão é dinâmico, com variações de temperatura, 
qualidade do ar e níveis de umidade, o que requer monitoramento constante e ajustes de ventilação. 

Gerenciar a umidade do galpão e a umidade da cama são dois dos maiores desafios que um produtor pode enfrentar. As condições de alta umidade do galpão durante o 
clima quente produzem dois desafios; reduz a capacidade de termorregulação das aves por meio do resfriamento evaporativo e torna o Manejo das condições de umidade 
da cama desafiador. 

Durante o tempo frio, o desafio é condicionar o ar frio que entra antes que ele circule até o nível da ave. Misturar o ar frio que entra com o calor retido no nível do teto devido 
à estratificação natural junto com exaustores de circulação são os dois conceitos mais importantes que o produtor precisa dominar para o Manejo bem-sucedido da umidade 
da cama. 

Dicas de bem-estar animal

A velocidade do ar e a ventilação são ferramentas muito importantes para ajudar a manter um 
ambiente ideal e uma temperatura confortável para o lote. Do ponto de vista de bem-estar, sempre 
observe a distribuição do lote e o comportamento das aves ao fazer a transição para diferentes 
estágios de ventilação. As aves vão ‘indicar’ se estão confortáveis (ou não). Idealmente, as aves 
devem estar uniformemente distribuídas no galpão e devem permanecer ativas. Se as aves estão 
migrando para uma área, ou ainda mostrando sinais de estresse por calor, avalie a operação do 
sistema de ventilação (velocidade do ar de entrada, velocidade do ar no centro do galpão, pressão 
de entrada, condição do exaustor etc.) e, em seguida, corrija quaisquer problemas.
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14.1 Opções de instalação do exaustor de circulação

Requisitos do exaustor de circulação: 

 ✓ Capacidade: aproximadamente 10 a 20% do volume do galpão. 

 ✓ Tamanho e capacidade do exaustor de circulação típico: Exaustores de 450 mm (18 pol.) com 
capacidade de 70 m³ / min (2500 cfm). 

 ✓ Em tetos altos e galpões novos com ventilação em túnel, exaustores maiores de 600 mm (24 in) de 
circulação com capacidade de 140 m³ / min (5000 cfm) estão sendo usados. 

Exaustores de circulação ajudam na mistura do ar no galpão e são ferramentas importantes para ajudar a manter a cama seca em todo o galpão. A cama seca é importante para manter a boa 
saúde da planta do pé, proporcionando às aves e reprodutores um ambiente confortável e promovendo um comportamento positivo das aves.

Galpão com 12 m (40 pés) de largura; Comprimento de 150 m (500 pés); 3 m (9,5 pés) de altura média 

12 m (40 pés) x 150 m (500 pés) x 3 m (9,5 pés) = 5472 m3 (190.000 pés3) 

5472 m3 (190.000 pés3) × 10% = 547 m3 / min (19.000 cfm) capacidade do exaustor de circulação 

547 m3 / min (19.000 cfm) ÷ 70 m3 / min (2.500 cfm) = 7,6 ou 8 exaustores

As setas vermelhas grandes indicam movimento de alta velocidade no nível do teto, enquanto as setas 
amarelas menores indicam o retorno de baixa velocidade criado no nível do chão. 

O aumento da capacidade do exaustor de circulação aumentará o movimento de “retorno” do ar ao 
nível do chão. Enquanto o retorno for quente, o ar quente em movimento não constitui uma corrente 
de ar! 

Quanto maior a capacidade de circulação, mais seca fica a cama.

Exemplo de cálculo de quantos exaustores são necessários:

A principal função de um sistema de ventilação de circulação é dispersar a estratificação natural do calor no galpão. 
Não é incomum ver uma diferença de até 5°C (25°F) entre o nível do teto e do chão. Esses sistemas são projetados 
para misturar o ar do piso ao teto, produzindo movimento de ar no nível do piso de 0,25 a 0,76 m/s (50 a 150 fpm), 
removendo a umidade da cama. Existem muitos designs e configurações diferentes para exaustores de circulação.

15
0 

m
 (5

00
 ft

) 

12 m (40 ft) 

17.5 m (55 ft)

17.5 m (55 ft)

17.5 m (55 ft)

17.5 m (55 ft)

17.5 m (55 ft)

17.5 m (55 ft)

17.5 m (55 ft)

10.0 m (30 ft)

17.5 m (55 ft)

Dicas de bem-estar animal
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14.2 Ventilação Mínima

Os sistemas de ventilação mínima são projetados para gerenciar a umidade e a qualidade do ar usando exaustores em um cronômetro de ciclo. Este sistema é independente 
do controle de temperatura e a troca mínima de ar está ligada à quantidade de umidade adicionada ao galpão pelas aves, bem como aos sistemas de bebedouros, aquecimento 
e ventilação. Na maioria das condições, manter um bom controle de umidade deve garantir que os níveis de dióxido de carbono e amônia sejam mantidos abaixo de 3.000 e 
10 ppm, respectivamente. 

Altos níveis de amônia estão sempre ligados à alta umidade do galpão e à umidade da cama. Altos níveis de amônia podem aumentar a suscetibilidade das aves a doenças 
e, potencialmente, criar um problema de bem-estar. Além disso, aves criadas em condições de cama úmida podem ter um declínio rápido na saúde dos pés e podem levar à 
pododermatite.

*O nível máximo de CO2 permitido a qualquer momento no galpão é de 
3.000 ppm. Se o ambiente do galpão exceder 3.000 ppm de CO2 ou menos 
de 19,6% de O2, a taxa de ventilação deve ser aumentada.

Com o aumento dos níveis de CO2 (>3.000 ppm), o comportamento e a atividade das aves serão reduzidos. Se não for corrigido, este nível de atividade reduzido pode impactar negativamente 
no crescimento das aves e o consumo de ração. Sempre avalie o comportamento do lote e ajuste o sistema de ventilação para manter as aves confortáveis.

Diretrizes de qualidade do ar 

% de oxigênio > 19.6 %

Amônia < 10 ppm

Poeira respirável < 3.4 mg/m³ 

Umidade Relativa 45 a 65 %

Monóxido de carbono < 10 ppm

Dióxido de Carbono (CO2) < 0.3 % / 3,000 ppm

Troca de ar (com movimento
mínimo de ar no nível

do pintinho) 
<0.30 m/s (60 fpm)

Existem 3 funções principais de ventilação mínima:  

1. Controle de umidade e umidade 

2. Fornece oxigênio para atender a demanda metabólica da ave 

3. Manutenção de boas condições de cama

Dicas de bem-estar animal
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Se o lote estiver inativo, parecer desconfortável ou barulhento devido ao estresse térmico, considere aumentar o tempo “ligado” para o cronômetro de ciclo para que as trocas de ar sejam 
aumentadas. Aumentar o ar fresco e melhorar a qualidade do ar no espaço das aves pode resultar em aves mais ativas, uniformemente distribuídas e confortáveis.

Ciclo de cronômetro de 5 minutos para controlar a 
ventilação mínima 

 ✓ Os exaustores com cronômetro devem fornecer uma capacidade de troca de 
ar de aproximadamente 12,5% ou uma capacidade de 0,3 a 0,61 m³/min por 
m2 de área de piso (1 a 2 cfm por 1 pé² de área de piso). 

 ✓ Sempre combine a capacidade do exaustor o mais próximo possível do 
requisito. 

 ✓ Na colocação, os exaustores devem ser ciclados por aproximadamente 30 a 
60 segundos para garantir a mistura adequada da entrada de ar frio e do ar 
interno quente (consulte a tabela à direita). 

 ✓ Um ciclo liga/desliga de 5 minutos (300 segundos) é preferível para ventilação 
mínima. O ciclo nunca deve exceder 10 minutos. 

 ✓ Sempre que a qualidade do ar começa a se deteriorar, o tempo de status 
LIGADO deve ser aumentado - mas o tempo total do ciclo sempre permanece 
constante. 

 ✓ A umidade deve ser mantida abaixo de 60 a 65%, quando possível. 

 ✓ Os aumentos nos tempos de ativação devem ser feitos em pequenos 
incrementos - 10 a 15 segundos e monitorados por 24 horas. 

 ✓ A operação correta das entradas do perímetro é vital para obter uma boa 
distribuição de ar e controle de umidade. 

 ✓ A capacidade de entrada deve corresponder à capacidade do exaustor na 
pressão de trabalho necessária com base na largura do galpão. 

Configurações mínimas do temporizador de ventilação 
(Temporizador de 5 min (300 seg)) 

Dia Ligado (segundos) Desligado (segundos) 

1 60 (20 %) 240

3 60 240

5 75 225

8 90 210

11 105 195

14 120 180

18 135 165

22 150 150

25 165 135

30 180 (60 %) 120

Dicas de bem-estar animal
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Exemplo de Exaustores: 
 ✓ As capacidades dos exaustores usadas nos exemplos são avaliadas em 

25 pa (0,1 pol. Wc) 
 ✓ Exaustores de exaustão ou parede lateral: 900 mm (36 pol wc), capaci-

dade de trabalho de 340 m³ / min (12.000 cfm).

 ✓ Alcance de troca de ar: 0,3 a 0,60 m³ / min por m² de área útil (1 a 2 cfm 
por m² de área útil). 

Observações: Idealmente, esses ventiladores devem ter volume fixo e não 
velocidade variável. A capacidade do ventilador de 2 cfm por pé² de área útil 
é necessária apenas em climas frios.

14.3 Exaustores necessários para ventilação mínima

O sistema de ventilação mínima deve ter capacidade suficiente para operar durante toda a vida do lote. A seguir está um exemplo de cálculo do número de exaustores 
necessários. Os cálculos de ventilação mínima são apenas diretrizes. Ajustes diários devem ser feitos com base na qualidade do ar e na umidade. O alcance 
e a capacidade dos exaustores a serem usados para a ventilação cíclica aumentarão com o tempo até que todos os exaustores mínimos instalados sejam usados.

0.75 m  (2.5 ft)

2.5 m  (8 ft)

150 m (500 ft)
14 m (46 ft)

Cálculos para o número mínimo de exaustores necessários 
para ventilação em um galpão tipo túnel

Exemplo de Dimensionamento do galpão:  

Dimensões do galpão: 150 m de comprimento, 14 m de largura e 2,88 
m de altura média 
Dimensões do galpão: 500 pés de comprimento, 46 pés de largura 
e 9,25 pés de altura média 
Altura média = 2,5 m + (0,5 x 0,75 m) = 2,88 m 
Altura média = 8 pés + (0,5 x 2,5 pés) = 9,25 pés 
Área do galpão: 150 m × 15 m = 2,100 m² 
Área do chão do galpão: 500 ft × 46 ft = 23,000 ft²

(Área do piso do galpão X taxa de troca de ar) ÷ Capacidade de trabalho = Número de 
exaustores necessários 

Número de exaustores necessários para a faixa de troca de ar de 0,3 a 0,6 m³ / min por m² 
 2.100 m² × 0,3 a 0,6 m³ / min por m² de área útil = 630 a 1260 m³ / min 
 630 a 1260 ÷ 340 m³ / min = 1,85 a 3,70 ou 2 a 4 exaustores 

Número de exaustores necessários para a faixa de troca de ar: 1 a 2 cfm/ft² 
 23.000 pés² × 1 a 2 cfm por pé² de área do piso = 23.000 cfm a 46.000 cfm 
 23.000 cfm a 46.000 cfm ÷ 12.000 cfm = 1,91 a 3,83 ou 2 a 4 exaustores
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14.4 Pressão Negativa - Requisito Chave para Ventilação Mínima

A maneira mais eficiente de realizar a distribuição de ar para ventilação mínima 
é usando um sistema de ventilação de pressão negativa. A queda de pressão 
nas entradas e a quantidade de abertura da entrada devem ser ajustadas para 
garantir que o jato de ar que entra se fixe no teto e alcance o teto do galpão onde 
o calor se acumulou. 

A tabela (à direita) pode ser usada como um guia de referência para determinar 
a queda de pressão de entrada necessária. A queda de pressão selecionada 
dependerá da largura do galpão, da distância que o jato de ar de entrada 
deve percorrer ao entrar no galpão e da temperatura externa. Quando as 
temperaturas externas estão abaixo de 5 ⁰C (40 ⁰F), a queda de pressão de 
entrada e o tamanho da abertura precisarão ser aumentados. A capacidade do 
jato de ar que entra de se fixar ao teto depende dos diferenciais de temperatura 
entre o exterior e o interior do galpão. Sempre use um teste de fumaça para 
garantir que o ar que entra atinge o centro do galpão. Os testes de fumaça devem 
ser feitos apenas quando as temperaturas externas são significativamente mais 
baixas do que dentro e quando não há vento. 

Em galpões com obstruções como purloins ou conduítes elétricos que podem 
interromper o fluxo de ar de entrada, rampas sólidas e lisas de cerca de 3 m (9 
pés 10 pol.) Precisam ser instaladas na frente das entradas do inlets. 

Nota: Em galpões com entradas nas paredes laterais (inlets) que são 
posicionadas mais abaixo na parede, as pressões e aberturas de entrada 
precisam ser aumentadas de acordo para garantir que o fluxo de ar que entra 
chegue ao centro do galpão. Isto é especialmente importante com baixas 
temperaturas externas.

Velocidade do ar de entrada necessária e diferença de pressão   

Largura da 
casa 

m     ft

Pasca
(Pa) 

Polegadas
de água

Veloc. do ar
m/s            fpm

Áreas dist.
viagens

m            ft

10 30 20 0.08 5.7 1,112 5.0 16

12 40 25 0.10 6.5 1,280 6.0 20

15 50 31 0.12 7.2 1,417 7.5 25

18 60 37 0.15 7.8 1,535 9.0 30

21 70 43 0.17 8.4 1,654 10.5 35

24 80 49 0.20 9.0 1,772 12.0 40

A imagem infravermelha mostra o fluxo correto de ar frio entrando 
no galpão através de uma entrada de inlet. O aumento gradual nas 
temperaturas do teto é observado nos pontos 1 a 4, conforme o ar 
atinge o centro do galpão.

Spot 1  11.78 °C  (53.2 °F) 
Spot 2  17.22°C (63.0 °F)
Spot 3  23.00 °C  (73.4  °F)  
Spot 4  24.28 °C (75.7 °F)

Diretriz: Para cada 61 cm (2 pés) de ar que entra, uma queda de pressão de 2,5 Pa 
(0,01 em wc) é necessária. Isso precisará ser aumentado significativamente quando 
as temperaturas externas caírem abaixo de 5 ⁰C (40 ⁰F).

Dicas de bem-estar animal

Além do monitoramento diário da temperatura, avalie o comportamento, a atividade e a distribuição das aves no galpão. Se as aves estiverem com calor ou frio, elas se comportarão de maneira 
diferente das aves que estão confortáveis. Por exemplo, se o ar frio entra pelas entradas, não se mistura no teto e cai diretamente no chão, as aves preferencialmente se afastarão dessa área mais 
fria e podem se amontoar ou se reunir em um local mais central do galpão.
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14. 5  Manejo e instalação de inlet lateral
As entradas do inlet são indiscutivelmente a parte mais importante do sistema 
de ventilação do galpão. O posicionamento e o projeto das entradas terão um 
impacto significativo na direção do ar frio que entra. Durante as estações frias, o ar 
fresco (mais frio e pesado) que entra no galpão se mistura com o ar quente e seco 
antes de atingir o nível das aves. Durante a mistura, a temperatura do ar que entra 
aumenta e a umidade diminui. As entradas de inlet são uma ferramenta que pode 
gerenciar inicialmente o ar que entra. Com eles, o fluxo de ar pode ser direcionado 
de forma a permitir que o ar ganhe calor e diminua a umidade à medida que flui 
para o centro do galpão. Para cada 11 ⁰C ou 20 ⁰F de aumento na temperatura, a 
umidade relativa será reduzida à metade. 

A consequência mais comum de ventilação mal administradas é a umidificação 
e compactação da cama, principalmente ao longo das paredes laterais. Uma 
entrada (inlet), bem projetada deve fechar e selar completamente quando os 
exaustores estão desligados. Quando aberto, o ar só deve entrar pela parte 
superior da entrada e não pelas laterais ou pela base da entrada. Entradas que 
vazam ar pelas laterais e pela base direcionarão o ar frio para o chão, resultando 
em aves resfriadas e condensação.

As aberturas dos inlets devem ser controladas por pressão para manter um fluxo 
de ar constante em diferentes capacidades do exaustor. Quando cabos estiverem 
sendo usados para operar os inlets, atenção especial deve ser dada aos cabos de 
náilon que estão fechando os inlets. Os cabos podem esticar e causar aberturas 
irregulares. Inlets que não fecham completamente causarão perdas de calor e 
energia, especialmente em condições de vento. Uma haste de aço de 8 mm é o 
material preferido para ser usado ao instalar inlets. 

Os inlets utilizados para ventilação mínima precisam ser abertos o suficiente para 
atingir a pressão estática e o fluxo de ar necessário. Dependendo do projeto de 
inlet, uma abertura mínima de 2,5 cm a 5 cm (1 a 2 pol.) é necessária para garantir 
que o fluxo de ar frio do inlet se fixem no teto e se soltem próximo ao centro. 
Sempre teste o galpão com fumaça em climas frios ou prenda uma série de fitas 
adesivas no teto da frente da entrada até o centro do galpão. Coloque essas fitas 
em uma entrada perto da sala de controle para fácil observação.

Fluxo de ar ideal e mistura de ar

Ar fresco ao nível das aves, cama seca e baixo custo de aquecimento.

RH-50 %
16 °C 
(60.8 °F)

RH-100 %   
4 °C (39.2 °F) 

RH-75 %,
10 °C 
(50.0 °F)

RH-25 %
27°C (80.6°F)

O ar mais 
quente da 
casa

Baixo fluxo de ar e mistura

RH-100 % 
4 °C (39.2 °F) 

RH-75 %
10 °C 
(50.0 °F)

Cama ruim, aves com frio, mais estresse, mais mortalidade, maiores 
custos de energia, maior conversão alimentar



M
A

TR
IZES C

O
B

B
 G

U
IA D

E M
AN

EJO

121

VENTILAÇÃO

14.7 Ventilação de transição 
A ventilação de transição começa a operar quando o termostato do galpão substitui o cronômetro de ciclo para permitir o funcionamento contínuo dos exaustores de ciclo e a 
preparação dos exaustores de transição restantes para controlar a temperatura. A ventilação de transição é o estágio de controle de temperatura entre o estágio de ventilação 
mínima e a ventilação em túnel. A principal função da ventilação de transição é aumentar a troca de ar do galpão e gerenciar a temperatura sem criar altas velocidades no ar 
ou velocidade no nível da ave. As velocidades máximas, geradas no modo de transição total, podem variar de 25 a 50% da capacidade total de ventilação do túnel em galpões 
modernos com ventilação em túnel. É um estágio vital da ventilação em galpões com ventilação em túnel para garantir o conforto das aves e o consumo precoce de ração, 
especialmente na recria. A uniformidade do lote sempre começa na 1ª semana e é impulsionada pelo consumo precoce de ração e controle da temperatura.

Requisito de capacidade do exaustor para a transição completa 

Em galpões típicos e de produção em túnel, o sistema de ventilação transicional 
normalmente usa 30 a 50% da capacidade total de ventilação do túnel. Em climas mais 
frios, ter mais capacidade de transição é benéfico. A capacidade também pode ser 
expressa em termos de área útil: 1,2 a 1,8 m3 / min por m2 de área de piso (4 a 5 cfm 
por ft2 de área de piso) ou taxas de troca de ar de 2 a 3 minutos quando em transição 
total. 

 ✓ Esses exaustores usam entradas de parede de perímetro que são distribuídas 
uniformemente no sentido do comprimento ao longo do galpão. As entradas são 
mais eficientes quando controladas por pressão negativa. Este sistema oferece 
excelente controle de temperatura, reduz o risco de resfriar as aves e é uma parte 
valiosa de qualquer sistema de ventilação. 

 ✓ Durante o estágio final da ventilação de transição (transição completa), as entradas 
estão em sua posição totalmente aberta e a entrada do túnel será aberta para 
fornecer ar de entrada adicional para atender aos requisitos do exaustor e 
equilibrar a pressão estática. 

Quantas entradas para uma transição completa? 

 ✓ Depende da - capacidade de uma única entrada em uma pressão 
estática específica. 

 ✓ Depende - do requisito de troca de ar no modo de transição total. 
 ✓ Em climas frios, os galpões de produção de frangas e matrizes que não 

têm um sistema de ventilação em túnel usarão inlets para todos os 
níveis de ventilação. Esses galpões devem ter uma capacidade máxima 
de troca de ar de menos de 1 minuto para lidar com condições de calor. 

 ✓ Durante o estágio final de transição, a entrada do túnel se abre para 
equilibrar a pressão estática. 

 ✓ A ventilação do túnel pode ser atrasada operando mais exaustores 
através da parede do perímetro e das entradas do túnel. Esses 
estágios adicionais, às vezes chamados de modo de assistência de 
túnel, permitem aumentos significativos na troca de ar sem aumentos 
dramáticos nas velocidades no nível do solo. 

 ✓ Para que o galpão faça a transição para a ventilação em túnel, a 
temperatura externa precisa ser quente - acima de 25°C (77°F). 

14.6 Teste de pressão negativa simples  

Para gerar efetivamente um sistema de pressão negativa em um ambiente controlado de recria ou galpão de produção, o galpão precisa ser o mais hermético 
possível. Normalmente, os vazamentos estão localizados ao longo da cumeeira do telhado, perto dos exaustores, ao redor das portas e ao longo das paredes do 
galpão. Em galpões de recria e produção com cortinas laterais, as cortinas geralmente são a maior fonte de vazamentos. 

Teste a eficácia da vedação do galpão fechando todas as entradas e meça a queda de pressão em qualquer entrada ou porta. Ligue o equivalente a 0,30 m³ / min (18 
m³ / hr por m² de área útil) ou (1 cfm por pé² de área útil) de capacidade do exaustor por área útil. Uma pressão superior a 37,5 Pa (0,15 in wc) deve ser registrada 
na abertura. Pressão <25 Pa (0,10 in wc), indica que o galpão está mal vedado.
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Exemplo de cálculo de quantos exaustores são necessários usando a capacidade do exaustor de 680m3 / min (24.000 cfm) 

Área do piso × 1,2 a 1,8 m³ / min por m² (4 a 5 cfm por ft2) = número de exaustores necessários 

2.100 m² × 1,2 a 1,8 m³ / min = 2.520 a 3.780 m³ / min = 4 a 5 exaustores necessários 

23.000 pés² × 4 a 5 cfm / ft2 = 92.000 a 115.000 cfm = 4 a 5 exaustores necessários

Exemplo de Exaustores 

As capacidades do exaustor usadas nos exemplos são avaliadas em 25 Pa (0,1 em wc) 

900 mm (36 pol wc), capacidade de exaustão de 340 m³ / min (12.000 cfm) 

1.270 mm (50 pol wc), capacidade de exaustão de 680 m³ / min (24.000 cfm) 

Requisito de exaustor com base na área do piso da casa: 1,2 a 1,8 m³/min/m² (4 a 5 cfm/

ft²)

Calculando a capacidade de entrada de ventilação de transição

Cálculos de exemplo de quantos inlets são necessárias usando uma capacidade do inlet de 34,5 m³ / min (1.218 cfm) a 25 Pa 
Nota: Se a capacidade do inlet for desconhecida, use as seguintes suposições: Capacidade de inlet padrão = 7229 m³ / min por m² (750 cfm por pé²) de abertura de inlet 
a 25 Pa (0,10 in wc).
 
Passo 1: Capacidade total do exaustor de transição = número de exaustores necessários X
Capacidade do exaustor 
 5 × 680 m³ / min (24.000 cfm) = 
 3.400 m³ / min ou 120.000 cfm 

Passo 2: Número de inlets = Capacidade total do exaustor de transição ÷ Capacidade do inlet 
 3.400 m³ / min (120.000 cfm) ÷ 34,5 m³ / min (1.218 cfm) = 
 108 inlet ou 54 inlet por lado
(prática comum para adicionar 10% de capacidade do inlet extra)

Exemplo de Dimensionamento do galpão:  
Dimensões do galpão: 150 m de comprimento, 14 m de largura e 2,88 m de altura 
média 
Dimensões do galpão: 500 ft de comprimento, 46 ft de largura e 9,25 ft de altura 
média 
Altura média = 2,5 m + (0,5 x 0,75 m) = 2,88 m 
Altura média = 8 ft + (0,5 x 2,5 ft) = 9,25 ft 
Área do chão do galpão: 150 m × 15 m = 2,100 m² 
Área do chão do galpão: 500 ft × 46 ft = 23,000 ft²

Quantos inlets são necessários para a ventilação de transição?
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14.8 Ventilação em túnel
A ventilação em túnel é usada em climas quentes para resfriamento - o processo de remoção do calor 
metabólico das frangas e reprodutoras. Os exaustores de túnel são colocados em uma extremidade do 
galpão com a entrada de ar na extremidade oposta. O fluxo de ar cria um efeito de sensação térmica, 
que produz a temperatura efetiva experimentada pela ave. A temperatura efetiva experimentada 
dependerá da velocidade do ar, idade da ave, umidade relativa e vários outros fatores e pode variar 
de 1 a 8 ° C abaixo da temperatura ambiente. As temperaturas efetivas das aves devem ser mantidas 
abaixo de 30 ° C (86 ° F). 

Para garantir a atividade máxima das aves e o consumo de ração, durante a recria e nas primeiras 
semanas das fases de recria, mantenha as velocidades no ar dentro dos limites dados na tabela 
abaixo, a menos que as temperaturas do ar estejam bem acima das temperaturas-alvo para as idades 
específicas. A capacidade do exaustor do túnel ou a taxa de troca de ar deve ser suficiente para garantir 
uma captação de temperatura máxima absoluta ou diferencial (ΔT) de 2,8 ° C (5 ° F) da frente até o final 
do galpão no dia mais quente.

Idade (dias) Vel. máx. do ar  (m/s) Vel. máx. do ar (fpm)

0 - 5 0 - 0.3 0  - 60 

5 - 14 0.3 - 0.5 60 - 100 

14 - 21 0.5 - 1.8 100 - 350

frangos 2.0 - 2.5 400 - 500

reprodutoras 2.5 - 3.0 500 - 600

Compreender as medições de pressão negativa no modo de túnel completo 

As leituras de pressão aumentarão da frente até a extremidade de extração do galpão. A leitura da pressão no final da extração é uma indicação da quantidade de 
exaustão que os exaustores devem fazer para mover o ar ao longo do galpão. É a soma das seguintes quedas de pressão:

Pressão da placa + filtro de luz de entrada + transição + tubo + filtro de luz do exaustor 
= 12,5 Pa + 8 Pa + 7,5 Pa + 6 Pa + 15 Pa = 49 Pa 
= 0,05 em wc + 0,03 em wc + 0,03 em wc + 0,025 em wc + 0,06 em wc = 0,20 em wc

Placa 12.5 Pa (0.05 em wc) 

Transição
7.5 Pa 

(0.03 em wc) 

Pressão do tubo 
6 Pa

(0.025 em wc) 

Total 49 Pa (0.20 em wc) 

Filtro de luz  15 Pa 
(0.06 em wc) 

Filtro de luz  8 
Pa (0.03 em wc) 

Pressão estimada de operação do exaustor em galpão escuro com resfriamento evaporativo

1. Pressão da placa 
2. Filtro de luz de entrada 
3. Cortina de entrada do túnel ou queda de pressão da porta 
4. Pressão de transição ou “compressão” 

5. Pressão do tubo, que inclui a resistência criada por objetos 
como caixas-ninho e sistemas de alimentação 

6. Filtro de luz em exaustor de túnel
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PRESSÃO CORRETA Distribuição uniforme de ar

PRESSÃO CORRETA 

BAIXA PRESSÃO e
VELOCIDADE DE AR 

Distribuição desigual de ar

BAIXA PRESSÃO e
VELOCIDADE DE AR 

Os diagramas (abaixo) ilustram a importância de manter a velocidade no ar correta e a queda de pressão negativa na cortina de entrada do túnel ou na porta. Velocidades 
no ar de entrada muito baixas e quedas de pressão resultarão em “pontos mortos” aumentados (isso se refere a áreas do galpão perto das paredes que têm velocidade no 
ar mínima ou em galpões de produção no estilo dos EUA nos slats entre a caixa-ninho e a cortina da parede lateral). A queda de pressão da porta de entrada do túnel ou da 
cortina deve ser ajustada para ajudar a reduzir esse fenômeno. Se a velocidade do ar não melhorar, as temperaturas serão mais altas nessas áreas e o lote poderá ficar sujeito 
a estresse térmico.

 Ar parado

Ar parado

 A
r parado

ALTA VELOCIDADE
DO AR

PONTOS
MORTOS

Pontos-chave ao escolher ou comparar exaustores de túnel 
 ✓ Os exaustores mais adequados para um sistema de ventilação em túnel são exaustores cônicos 

de alta capacidade com diâmetros mínimos variando de 1,27 m (50 pol.) A 1,42 m (6 pol.) uu mais 

 ✓ Todas as classificações devem estar a uma pressão mínima de 25 Pa (0,10 in wc) 

 ✓ A eficiência energética deve ser 0,0109 m³ / s (23 cfm) por Watt 

 ✓ Taxa de fluxo de ar: > 0,75 indicador de quão bem o exaustor se mantém sob altas pressões estáticas 
de 12,5 a 50 Pa (0,05 a 0,2 em wc) 

 ✓ Os exaustores devem ser vedados para evitar vazamentos de ar quando não estiverem operando 

 ✓ Os exaustores devem ser comprados com base na eficiência e qualidade de construção - não no 
preço

Ajustando a entrada do túnel para distribuição correta de ar
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Passo 3: A velocidade no ar é adequada? 
Velocidade do ar = Capacidade total do ventilador (m³ / min) ÷ Área 
da seção transversal (m²) 
(11 x 680 m³ / min) ÷ 40,32 m² = 186,0 m / min ou 3,00 m / s 
(11 x 24.000 pés³/min) ÷ 425 pés² = 620 fpm

Passo 1:  Capacidade do ventilador necessária para atingir uma velocidade no ar de 3,0 m / s (600 
fpm) a 25 Pa (0,10 in wc) 

Capacidade necessária do ventilador = seção transversal × velocidade do ar 
40,32 m² x 3,0 m / s = 120,96 m³ / s ou 7.257 m³ / min
425,5 pés² × 600 fpm = 255.300 cfm

Número de ventiladores de 1,27 m (50 pol.) necessários: 
7.257 m³ / min ÷ 680 m³ / min = 10,67 ou 11 ventiladores
255.300 cfm ÷ 24.000 cfm = 10,63 ou 11 ventiladores

Passo 2: A troca de ar da casa deve ser entre 40 e 50 segundos 
Troca de ar = Volume da casa ÷ Capacidade total do ventilador 
6.048 m³ ÷ (11 x 680 m³ / min) = 6.048 m³ ÷ 7.480 m³ / min = 0,80 min ou 49 segundos
212.750 pés³ ÷ (11 × 24.000 cfm) = 212.750 cfm ÷ 264.000 cfm = 0,80 min ou 49 segundos

 Exemplo de Exaustores: 

Exemplo para galpão de produção: 3 m/s (600 fpm) 
As capacidades dos exaustores usadas nos exemplos são 
avaliadas em 25 Pa (0,1 pol. Wc). 
1.270 mm (50 pol., capacidade de trabalho de 680 m³ / 
min (24.000 cfm).

Cálculos para taxas de ventilação em túnel

Dimensões do galpão de teste

Dimensões do galpão: 150 m de comprimento, 14 m de largura e 2,88 m de altura média 
Dimensões do galpão: 500 pés de comprimento, 46 pés de largura e 9,25 pés de altura média 
Corte transversal: 14 m de largura x 2,88 m de altura média = 40,32 m² 
Corte transversal: 46 pés de largura x 9,25 pés de altura média = 425,5 pés² 
Volume interno: 150 m de comprimento x 14 m de largura x 2,88 m de altura média = 6048 m³ 
Volume interno: 500 pés de comprimento x 46 pés de largura x 9,25 pés de altura média = 212.750 
pés²

Requisitos gerais de exaustor de túnel para um galpão de túnel isolado e lacrado 

Frangas Reprodutores

8 a 9 cfm por pé² 9 a 10 cfm por pé²

2.5 a 2.75 m³/min por m² 
(150 a 165 m³/h por m²) 

2.75 a 3.05 m³/min por m² 
(165 a 183  m³/h por m²) 
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No modo de ventilação em túnel completo, o ar que desce pelo galpão de produção 
sempre encontrará o caminho de menor resistência. A distribuição da velocidade 
do ar pode ser desafiadora em galpões de produção de matrizes devido à presença 
de equipamentos. A colocação de equipamentos de distribuição de ração e a 
orientação das caixas-ninho desempenham um papel importante na uniformidade 
da velocidade do ar em toda a seção transversal do galpão. 

 ✓ Em produções dos EUA, com uma área de cópula central, as velocidades do 
ar nos slats são tipicamente 15 a 25% mais baixas do que a velocidade do ar 
central na área de cópula. 

 ✓ Baixas velocidades de ar dos slats resultam em significativamente menos 
remoção de calor das aves. As áreas de copula podem ser significativamente 
mais frias. Além disso, o aumento da capacidade ou velocidade do exaustor de 
túnel aumentará esse diferencial, com as maiores melhorias sempre vistas na 
área de copula. 

 ✓ As velocidades de ar são sempre as mais baixas contra as paredes laterais. 
 ✓ Evite o uso de postes estruturais expostos nas paredes laterais. Paredes laterais 

lisas e sólidas em vez de cortinas melhoram a velocidade no ar nos slats. 

Distribuição da velocidade do ar - caixas de ninho mecânicas

Melhorar a distribuição da velocidade de ar em Produções

Um exemplo de distribuição típica de velocidade no ar para
um galpão de produção no estilo dos EUA

A uniformidade da velocidade do ar também é afetada pelo diferencial de 
altura entre o telhado rebaixado ou cobertura e as áreas de copula e slats. 
Evite grandes diferenças de altura entre o slat e o teto (A) em comparação 
com o área de cópula e o teto (B).Um exemplo de distribuição de velocidade do ar típica para um galpão de produção 

de ninhos automáticos. O diagrama representa a metade de 14 m (46 pés).

Alinhamento do Ninho Distribuição da velocidade do ar

2.16 m/s (426 fpm)

2.66 m/s (524 fpm)

2.66 m/s (524 fpm)

2.3 m/s 
(450 fpm)

2.3 m/s 
(450 fpm)

2.6 m/s 
(510 fpm)

2.6 m/s 
(510 fpm)

3.0 m/s 
(600 fpm)

A

B
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14.9 Resfriamento Evaporativo
A função principal do sistema de resfriamento evaporativo é manter a temperatura do galpão abaixo de 28,0°C (82,4 °F). É necessário instalar uma área de placa suficiente para 
que o desempenho do exaustor não seja severamente reduzido. Para cada resfriamento de 1°C devido ao sistema de resfriamento evaporativo, a % de UR do ar aumentará 
aproximadamente 4,5%. (1°F = aumento de 2,5% UR).

 ✓ Todos os exaustores devem estar ligados antes de entrar as placas de 
resfriamento! 

 ✓ O uso de resfriamento evaporativo deve ser avaliado quanto à sua eficácia 
quando a UR externa estiver acima de 75%. 

 ✓ As placas não devem ser usadas em temperaturas abaixo de 28 a 29°C (82 
a 84°F). 

 ✓ A umidade do galpão não deve exceder 85 a 90%. 

 ✓ Não use nebulização em conjunto com as placas se a umidade relativa 
estiver acima de 75%. 

 ✓ Geralmente, as placas são usadas das 9h às 18h devido aos ciclos de 
umidade diários naturais - a operação noturna aumentará o estresse 
causado pelo calor. 

 ✓ O sistema de placa deve ser lavado semanalmente. 

 ✓ Monitore a qualidade e o pH da água. Mantenha os níveis de dureza 
abaixo de 110 ppm e pH no reservatório entre 7 e 9. Purgue o sistema 

continuamente de acordo com as recomendações do fabricante. Níveis 
mais altos de sais exigirão sangramento mais frequente. 

 ✓ Não use placas em um ciclo temporizado para evitar o acúmulo excessivo 
de incrustações na superfície da placa. 

 ✓ Não use a placa evaporativa antes dos 25 dias de idade. Somente durante 
temperaturas extremamente altas, as placas devem ser usadas com 
pintinhos nas primeiras duas semanas. Umedecimento das placas deve 
ser limitado com um cronômetro de intervalo. As placas são usadas apenas 
para temperar o ar que entra. 

 ✓ Não desligue as bombas em áreas com altos níveis de sal na água 
subterrânea. A secagem contínua das superfícies das placas resultará na 
rápida formação de incrustações nas superfícies das placas. 

 ✓ Use apenas produtos químicos recomendados pelo fabricante.  

 ✓ NÃO ADICIONE CLORO OU BROMO. 

 ✓ Consulte as diretrizes do fabricante. 

Manejo de placa evaporativa

Causas comuns de ventilação causam cama molhada
e alta umidade  

 ✓ Altas densidades de aves, devido à migração de aves, teremos muitas aves na área fria 
da placa. 

 ✓ Funcionamento excessivo das placas evaporativas (célula fria) com taxas de troca de ar 
muito baixas - todos os exaustores de túnel devem estar ligados. 

 ✓ Ligar as placas evaporativas (célula fria) quando a temperatura estiver abaixo de 28,0 
° C (82,4 ° F). 

 ✓ Executar as placas evaporativas (célula fria) quando a umidade relativa fora do galpão 
estiver acima de 75%.
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Potencial de resfriamento evaporativo 

A tabela é um exemplo de uma placa de resfriamento evaporativo 
com uma classificação de eficiência de 75% e sua capacidade de 
resfriamento potencial em uma faixa de temperaturas externas e 
níveis de umidade relativa. Na tabela (à direita), as células coloridas 
indicam o potencial de resfriamento da seguinte forma: 

Azul - resfriamento aceitável 

Amarelo - resfriamento marginal 

Vermelho - resfriamento insuficiente

Para cada 1 ° C de resfriamento produzido pelo sistema de 

resfriamento evaporativo, a% UR do ar aumentará aproximadamente 

4,5% (1 ° F = aumento de 2,5% UR). 

Dois exemplos - temperatura ambiente externa de 32 ° C e umidade 

relativa externa de 30 e 60%.

Resfriamento esperado produzido pelo sistema de placas de 15 cm (6 pol.)

% UR 
externa

100 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40

95 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39

90 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39

85 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38

80 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

75 24 25 26 27 28 29 31 31 32 33 34 36 37

70 23 24 26 27 28 29 29 31 32 33 34 35 36

65 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

60 22 23 24 26 26 27 28 29 31 31 32 33 34

55 22 23 24 24 26 27 28 28 29 31 32 33 33

50 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

45 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

40 20 21 22 23 23 24 26 26 27 28 29 30 31

35 19 20 21 22 23 24 24 26 27 27 28 29 30

30 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29

25 18 18 19 21 21 22 23 24 25 26 27 27 28

20 17 18 19 19 21 21 22 23 24 25 26 27 27

15 16 17 18 19 19 21 21 22 23 24 24 26 27

10 16 16 17 18 19 19 21 21 22 23 24 24 26

5 14 16 16 17 18 19 19 21 21 22 23 23 24

0 14 14 16 16 17 18 19 19 20 21 22 23 23

27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40

Temperatura Externa ° C

A.   
32 ° C e 30% UR: 

A redução potencial na temperatura do galpão é 9,4 ° C 

Umidade adicionada: 4,5% × 9,4 ° C = 42% 

Nova umidade interna combinada: 30% (fora) + 42% = 72%

B.   
32 ° C e 60% UR: 

A redução potencial na temperatura do galpão é de 4,7 ° C 

Umidade adicionada: 4,5% × 4,7 ° C = 21% 

Nova umidade interna combinada: 60 % (fora) + 21 % = 81 %

B   

A  
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Medidores de água 

Monitorar o consumo de água com 
medidores de água é um meio excelente 
de medir o consumo de ração, pois os 
dois estão altamente correlacionados. Não 
use medidores superdimensionados que 
requerem taxas de fluxo significativas para 
registrar o consumo, o que é especialmente 
relevante durante as primeiras semanas. 
Os medidores de água devem ter o mesmo 
tamanho que a linha de abastecimento de 
água de entrada para garantir a taxa de 
fluxo adequada. O consumo de água deve 
ser avaliado no mesmo horário todos os 
dias para determinar as tendências gerais 
de desempenho e bem-estar das aves. 

O consumo de água por ave deve ser 
registrado a cada 24 horas. Qualquer 
mudança substancial no uso da água 
deve ser investigada, pois pode indicar 
vazamento de água, problema de saúde 
ou problema de ração. Uma queda no 
consumo de água é frequentemente o 
primeiro indicador de um problema no 
lote. 

Nota: Instale um by-pass do medidor de 
água, usado durante a lavagem - a água 
usada durante os procedimentos regulares 
de lavagem não deve ser incluída na leitura 
diária de consumo de água.

Regulador de pressão de 25 mm (1 ”)Medidor de água de 25 mm (1 ”)Válvulas de medicação de 25 mm (1 ”) 
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Tanques de armazenamento de água  

O armazenamento adequado de água deve ser fornecido na granja, caso o sistema principal falhe. Um abastecimento de água da granja igual à demanda máxima de 
48 horas é o ideal. A capacidade de armazenamento é baseada no volume de água para o número de aves necessárias para o sistema de resfriamento evaporativo. 
Ao projetar ou melhorar uma granja, é fundamental entender o abastecimento de água e o layout. Suprimentos de água separados para as aves e sistemas de 
resfriamento devem ser instalados em cada galpão. Leve em consideração os requisitos de pico de demanda de consumo e a demanda do sistema de resfriamento 
evaporativo. Os tanques de armazenamento devem ser alojados em um prédio isolado separado ou, alternativamente, sombreado e isolado. Se a fonte de água for 
um poço ou tanque de retenção, a capacidade da bomba de abastecimento deve corresponder ao consumo máximo de água das aves e às necessidades máximas 
dos sistemas de nebulização e/ou resfriamento evaporativo.

O diagrama à direita é um exemplo do layout de abastecimento 
de água para uma granja com 4 galpões 
Pressão da bomba na fonte: 3,5 a 4 bar (50 a 60 psi) 
A = 75 mm (3 pol.) de diâmetro do tubo e 300 l / min 
B = diâmetro do tubo de 50 mm (2 pol.) E 150 l / min 
C = 40 mm (1,5 pol.) De diâmetro do tubo e 75 l / min 
Sala de controle: 2,8 bar (40 psi) - mínimo 
Bebedouros: 2 bar (30 psi)

Armazenamento 
e estação de 

bombeamento Abastecimento de bebedor 
Fonte de resfriamento 
evaporativo

Água
ou
poço
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Os requisitos de água da placa de resfriamento evaporativo dependerão da temperatura externa e da umidade relativa. A tabela (abaixo) é um exemplo de como os 
requisitos de água da placa evaporativa aumentam com uma queda na umidade relativa a 35 ° C (95 ° F).

Necessidade de água da placa evaporativa de 15 cm (6 pol.) a 35 ° C (95 ° F) 
por 2832 m³/min (100.000 cfm)  

Umidade 50 % 40 % 30 % 20 %

Taxa de fluxo (l/min) 10 12 14 17

Taxa de fluxo (gal/min) 2.6 3.2 3.7 4.5

A tabela a seguir é um exemplo da necessidade máxima de água da placa de resfriamento de um galpão moderno com ventilação em túnel operando a uma velocidade 
do ar de 3 m/s (600 fpm).

Necessidade de água da placa evaporativa de 15 cm (6 pol.) 
As placas evaporam 10 l / min por 100.000 cfm (2,6 gal) ou 170.000 m³ / hora a 35 ° C (95 ° F) a 50% UR 

Casa 
Largura 

m           pés

Ar 
Velocidade 

m/s                    fpm

Capacidade do exaustor do túnel 
m3/min                          cfm   

Sem exaustores
(790 m³/min ou 28,000 cfm)

Requisito de placa
l/min      gal/min

12 40 3 600 6456 228,000 8 45 11.9

15 50 3 600 8093 285,800 10 53 14.0

18 60 3 600 9684 342,000 12 64 16.9

20 66 3 600 10653 376,200 13 72 19.0

Taxas de fluxo estimadas para diferentes tamanhos de tubos 

Diâmetro do tubo 20 mm (0.75 pol.) 25 mm (1.0 pol.) 40 mm (1.5 pol.) 50 mm (2.0 pol.) 65 mm (2.5 pol.) 75 mm (3.0 pol.)

Taxa de fluxo 
 (l/min) 20 38 76 150 230 300

Taxa de fluxo 
 (gal/min) 5.3 10.0 20.0 40.0 60.8 79.3
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14.10 Função e instalação dos filtros de Luz

As caixas de luz ou filtros de luz podem ser comparadas em termos de dois critérios: 
1. Resistência ao fluxo de ar: 

A resistência ao fluxo de ar é apresentada em formato gráfico com a pressão estática (pascal ou polegadas de água) plotada contra a velocidade da face do filtro de 
luz em m/s ou fpm. 
Ao comparar filtros de luz em uma determinada velocidade de face, uma pressão estática mais baixa indicará uma resistência de fluxo de ar mais baixa. 

2. Resistência à transmissão de luz: 

As instalações de teste colocarão lâmpadas de alta potência fora dos filtros de luz para simular a luz solar direta. A intensidade da luz é medida nas superfícies externa 
e interna das caixas luminosas. O fator de redução de luz é calculado dividindo a intensidade da luz externa pela intensidade da luz interna. 
Ao comparar filtros de luz/filtros diferentes, quanto maior o fator de redução de luz, maior a resistência à transmissão de luz. 
O filtro de luz deve ter um fator de redução de luz de pelo menos 2.000.000 para um. Idealmente, deve ser superior a 10.000.000 para um. 

Uma excelente referência pode ser encontrada em http://bess.illinois.edu/pdf/Lighttraps.pdf

Algumas dicas gerais de instalação e Manejo dos filtros de luz: 

 ✓ Os filtros de luz geralmente estão disponíveis em sistema de células ou tipo lâmina (tipo 

lâmina à direita da foto). 

 ✓ Ao instalar filtros de luz, é muito importante saber a queda de pressão em toda a caixa de 

luz, para garantir que a capacidade correta do exaustor seja instalada para atender aos 

requisitos de velocidade do ar do lote. 

 ✓ O fornecedor do filtro de luz fornecerá as quedas de pressão esperadas (em wc ou Pa) 

em uma faixa de velocidades de face (fpm ou m / s). 
Foto cedida por Big Dutchman

Projetar um sistema de ventilação para um galpão de recria ventilado em túnel escuro pode ser desafiador. Existem muitos modelos e designs diferentes de filtros de 
luz, cada um com diferentes capacidades de restrição de luz. A restrição do fluxo de ar não corresponde necessariamente ao fator de redução de luz. Alguns filtros 
de redução de luz muito alta têm restrições de fluxo de ar muito baixas. A velocidade necessária do ar do galpão e a capacidade do exaustor ditarão a área do filtro 
de luz necessária.
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VENTILAÇÃO

 ✓ A velocidade do ar através do filtro de luz (velocidade da face) sempre dependerá da área do filtro de 
luz instalado. 

 ✓ Os filtros de luz colocados diretamente sobre os exaustores causarão uma queda significativa no 
desempenho do exaustor, portanto, não são a melhor opção em galpões do tipo túnel de alta velocidade 
(imagem à direita). 

 ✓ Em um galpão com ventilação cruzada, um filtro de luz de 150 cm × 150 cm ou 2,25 m² (60 pol x 60 pol 
ou 25 pés²) pode ser colocado diretamente sobre um exaustor padrão de 120 cm (48 pol.). 

 ✓ Ao instalar filtros de luz na entrada do túnel e placas evaporativas em um galpão de recria, os filtros 
de luz de entrada do túnel podem ter um fator de redução de luz menor e menor resistência ao fluxo 
de ar do que aqueles instalados na extremidade do exaustor do túnel, devido ao fator de redução de 
luz oferecido pelas placas evaporativas e um “dog house” escurecido (pintando de preto ou o uso de 
sombrite). 

 ✓ Uma opção de instalação eficiente para os filtros de luz do exaustor do túnel é construir uma parede 
falsa que incorpore os filtros de luz, colocados a 1,5 m (5 pés) da extremidade do leque do túnel (imagem 
à direita). Isso permite que o ar passe por todos os filtros de luz, reduzindo a queda de pressão quando 
o galpão não está em modo de túnel completo. 

 ✓ Uma alternativa é instalar os exaustores de túnel nas laterais do galpão, cada um com uma área tipo 
plenum (dog house) para a instalação das paredes falsas do filtro de luz (imagem abaixo à esquerda). 
Este é de longe o mais eficiente, uma vez que os requisitos de área de ventilação e o filtro de luz em 
galpões de recria de alta velocidade geralmente requerem mais área de filtro de luz do que pode caber 
na seção transversal do galpão. 

Instalação e Manejo dos filtros de luz (cont.)

Os filtros de luz superiores montados sobre exaustores 
podem reduzir o desempenho do exaustor e não são a 
melhor opção em galpões de túnel de alta velocidade.

Filtro de luz de entrada do túnel

Filtro de luz em uma parede 
falsa na frente dos exaus-
tores do túnel.

Parede falsa do filtro de luz de exaustor de túnel instalada 
em “dog house” ou plenum na frente de exaustores de túnel 
instalados nas laterais do galpão.
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APÊNDICES

Apêndices 

Lista de verificação de recria de machos 

Lista de verificação de recria de fêmeas 

Lista de verificação de produção de machos 

Lista de verificação de produção de fêmeas 

Produção de ovos e lista de verificação de qualidade 

Medições e Conversões 

Abreviaturas 

Contatos da granja de reprodução
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Lista de verificação de recria de machos 
Questão Alvo Ações Referência

Os pesos corporais de machos e a uniformidade 
são o padrão aos 7 dias de idade? Faixa de peso corporal alvo: 145 a 150 g. Realize uma pesagem e classificação 100% quando o lote tiver 7 a 14 dias de idade. Capítulo 8 Controle de peso corporal, 

pesagem e análise 

Os machos estão atingindo as metas de peso 
corporal durante a classificação às 4, 8, 12 e 16 
semanas? 

Os machos devem seguir a curva de peso 
padrão da Cobb. 

Selecione machos para peso corporal mínimo em 7 dias e 4, 8, 12 e 16 semanas e 
produção. 
Separe os machos mais pesados e os mais leves na 3º a 4º semanas. Nas 4 semanas, 
remova os machos 25% abaixo do padrão. 
Com 8 semanas, manuseie todos os machos e remova aqueles abaixo dos padrões 
de qualidade. 

Capítulo 10 Manejo de Machos 

Os machos estão cumprindo e mantendo as 
metas de uniformidade Cobb?  

Os pesos corporais podem variar + 5% em 
comparação com o padrão de 4 semanas. 

Tente fazer com que os machos voltem ao peso corporal padrão por volta das 8 
semanas de idade. 

Capítulo 8 Controle de peso corporal, 
pesagem e análise 

As densidades de lotação de recria de machos 
(machos / m2) estão no padrão Cobb (muito 
importante a partir das 12 semanas de idade)? 

Recria aberta: 2,5 machos/m² ou 4,3 pés²/
macho. 
Recria no escuro: 3,0 machos/m² ou 3,6 pés²/
macho. 

Ajuste as densidades de alojamento para atender aos padrões Cobb. Seção 2.2. Projeto e manejo de cria. 

A pesagem da ração é precisa? Um sistema de pesagem de ração preciso e 
regularmente calibrado é essencial. 

As escalas devem ser calibradas antes de cada novo lote. Monitore o procedimento de 
pesagem e os tempos de consumo da ração. 

Verificações do comedouro Página 17. 
Entrada de alimentação página 31. 

O espaço do comedouro dos machos está 
correto? 

Consulte a tabela de espaço do comedouro 
progressivo recomendado para machos Cobb 
na recria na página 36. 

Cálculo baseado no diâmetro e circunferência da bandeja. Se o seu comedouro tiver um 
diâmetro diferente, consulte o representante técnico da Cobb para cálculo do espaço do 
comedouro. Certifique-se de que os comedouros sejam projetados especificamente para 
machos. 

Espaço do comedouro página 36. 

A altura do comedouro está correta de 5 a 16 
semanas? 

A altura do comedouro é importante para que 
todos os machos comam confortavelmente. Ajuste a uma altura para que os machos menores ainda possam comer. Seção 10.4. Alimentação de machos - 

alimentação separada do sexo 

O espaço de bebedouro de recria de machos 
Cobb e os padrões de qualidade da água são 
atendidos? 

8 a 10 aves por bico ou 75 aves por bebedouro 
pendular. 

Monitore bebedores quanto a sinais de baixa pressão de água ou bicos bloqueados e altura 
correta. Teste a água pelo menos uma vez por ano. 

Consulte o capítulo 7 para os padrões 
de qualidade da água 

Os machos possuem espaços suficientes na 
recria para segurar machos para spiking no 
lote? 

12 a 14% dos machos, em comparação com as 
fêmeas, são reservados para spiking em cada 
lote de matrizes que sai da recria. 

Ajuste o número de machos retidos para spiking. Seção 10.6. Aumentos de machos 
durante a produção 

Os machos têm a idade correta e estão em 
condições de fotoestimulação? 

Score de peito de 2,5 a 3,0 com idade mínima 
de 25 semanas e peso corporal de 4,0 kg. 

Concentre-se na condição de peito e monitore o aumento do peso corporal em g / ave / dia 
para tomar decisões sobre quando a fotoestimulação. 

Seção 10.3. Conformação ou score de 
peito de machos
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Lista de verificação de recria de machos (cont.) 

Questão Alvo Ações Referência

Os machos elite são transferidos para o galpão de 
produção no momento correto? 

Transfira os machos para granjas de produção 
pelo menos 2 a 3 dias antes das fêmeas se a 
sincronização sexual estiver correta entre os 
sexos. 

Selecione machos aptos em uma proporção fêmea/macho de 8 a 9% 
em galpões com slats e de 9 a 10% em galpões sem slats. 

Seção 10.2. Transferência de machos para galpões de 
produção 

O galpão está livre de problemas sanitários que 
possam comprometer a qualidade de recria? 

A mortalidade diária irá variar com base na 
idade do lote. 

Registre a mortalidade diária e os descartes, esteja ciente de 
quaisquer aumentos que possam estar relacionados a doenças. 
Notifique o supervisor ou veterinário para que as amostras de saúde 
possam ser coletadas para verificar o estado de saúde do lote. 

Capítulo 1 Biossegurança na granja 

A ambiência do galpão (qualidade do ar, 
temperatura) é ideal? 

Diretrizes de Manejo de qualidade e 
temperatura do ar na seção de ventilação 
página 118. 

Diretrizes de qualidade do ar na tabela da página 118. Capítulo 14 Manejo da Ventilação 

A qualidade da cama é boa e está boas condições? A cama deve estar seca sem aglomeração. Manter a umidade abaixo de 60 a 65% Capítulo 14 Manejo da ventilação.
Capítulo 7 Manejo de Água

O programa de iluminação de recria Cobb está 
sendo usado? Veja o programa de iluminação na página 23. Aos 4 dias de idade, comece a reduzir o período e intensidade de 

luz para 8 horas de luz após 14 dias. Página 23 - Iluminação (recria)
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Lista de verificação de recria de fêmeas 
Questão Alvo Ações Referência 

O peso corporal das fêmeas e a uniformidade 
estão no padrão aos 7 dias de idade? 

Faixa de peso corporal alvo: 150 a 160 g. A 
uniformidade média alvo do lote é ≥80%. Realize uma pesagem e classificação 100% quando o lote tiver 7 a 14 dias de idade. Capítulo 8 Controle de peso corporal, 

pesagem e análise 

As fêmeas são selecionadas entre 7 a 14 dias? Realize uma pesagem e seleção 100% quando o 
lote tiver 7 a 14 dias de idade. Classifique os pintinhos nas categorias pesado, médio, leve e superleve. Capítulo 9 Métodos de seleção de recria 

O peso médio do lote aos 28 dias está no padrão? O lote deve estar com peso padrão na 4ª semana 
de idade (máx. +/- 2%). 

Realize seleções 100% do lote com 4, 8 e 12 semanas de idade ou quando a uniformidade 
estiver abaixo de 65%. Capítulo 9 Métodos de seleção de recria 

Os pesos corporais estão no padrão da Cobb 
durante a recria? Veja o suplemento de recria para pesos-alvo. Realize pesagens semanais com balanças manuais ou automáticas. 

Consulte os suplementos de recria Cobb 
para pesos-alvo. Capítulo 9 Métodos para 
seleção em recria

O qual deve ser a uniformidade nas semanas 1, 
4, 8 e 12?

A uniformidade na recria deve ser superior a 
70% (variação de ± 10% da média) de 3 a 20 
semanas. 

Realize seleções de 100% do lote com 4, 8 e 12 semanas de idade ou quando a 
uniformidade estiver abaixo de 65%. Capítulo 9 Métodos de seleção em recria

As fêmeas nas categorias leve (<10% da média) 
e superleve (<20% da média) estão sendo 
recuperadas corretamente? 

Consulte as curvas de correção de peso corporal 
no capítulo 8. 

Aumente a quantidade de ração com base na porcentagem de peso corporal abaixo do 
padrão e aumente o fornecimento de ração na mesma porcentagem por 2 semanas 
para recuperar o desenvolvimento do peso corporal até as 8 semanas de idade. 

Capítulo 8 Peso Corporal, Controle, 
Pesagem e Análise 

As metas de score de crescimento são padrão 
nas principais idades de 12, 16 e 20 semanas em 
preparação para a fotoestimulação? 

Veja a tabela de metas para porcentagem do 
lote (somente fêmeas) com score de peito (#2 
a #4) e gordura pélvica com base na idade do 
lote - Seção 4.4. 

As avaliações de peito podem ser combinadas com pesos de frangas em idades 
específicas para determinar se o lote está no alvo. 

Seção 4.4 Fase 4 - Crescimento controlado 
(12 a 16 semanas) 
Seção 4.5 Fase 5 - Acelerar o crescimento 
(16 a 20 semanas) 
 

A pesagem da ração é precisa? As escalas devem ser calibradas antes de cada 
novo lote. Monitore o procedimento de pesagem e os tempos de consumo do alimento. Página 17 - Verificações do comedouro. 

Página 31 - Alimentação de entrada

O espaço de comedouro necessário é atendido 
durante a recria? 

Consulte a página 36 para obter o espaço 
progressivo de comedouro recomendado. 

Aumente gradualmente o espaço do comedouro após o alojamento, com base na idade 
da ave e na quantidade de ração necessária para cobrir toda a calha de ração. 

Página 36 - espaço de comedouro 
progressivo recomendado para fêmeas 
Cobb 

O tempo alvo de distribuição de ração foi 
alcançado? 

A distribuição da ração deve durar menos de 3 
minutos e ser feita no escuro. Verifique o equipamento para garantir que está funcionando corretamente. 

Página 36 - espaço de comedouro 
progressivo recomendado para fêmeas 
Cobb 

A alimentação é balanceada para garantir ganho 
de peso, conformação e deposição de gordura? 

Consulte os suplementos de recomendações 
nutricionais específicas. Use esta alimentação até o primeiro ovo ou produção de 5%. Página 32 - A importância da nutrição 

O programa de iluminação de recria Cobb está 
sendo usado? Veja o programa de iluminação na página 23. Aos 4 dias de idade, comece a reduzir o período e intensidade de luz para 8 horas de 

luz após 14 dias. Página 23 - Iluminação (recria) 

A intensidade e uniformidade da luz são 
suficientes e corretas? Uniformidade de luz acima de 75%. Na recria, 2 a 4 lux (0,2 a 0,4 fc). Página 23 - Iluminação (recria)
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Lista de verificação de recria de fêmeas (cont.) 

Questão Alvo Ações Referência

Os pesos são uniformes em cada box após a 
seleção de acordo com o padrão? Uniformidade >90% e CV abaixo de 6%. 

Espere que a uniformidade diminua para um nível normal de 70 a 72% à medida que 
a ordem hierárquica e a competição alimentar sejam restabelecidas dentro dos boxes. 
Se após a primeira classificação, a uniformidade cair para 65% ou menos, execute uma 
seleção adicional. 

Capítulo 9 Métodos de seleção de recria 

O peso corporal é altamente variável? Uniformidade do lote maior que 70%. 
Certifique-se de manter um bom consumo de uniforme da ração conduzindo verificações 
de papo após a alimentação. Observe o tempo de consumo da alimentação. Verifique as 
alturas dos comedouros. 

Capítulo 4 Manejo de recria 

O ganho de peso entre 16 e 20 semanas é 
satisfatório? 

Um aumento mínimo do peso corporal de 
36% é necessário de 16 a 20 semanas. 

Aumente o fornecimento de ração no mínimo 42% (ou 6% a mais do que o aumento 
do peso corporal). 

Seção 4.5 Fase 5 - Acelerar o crescimento (16 a 
20 semanas) 

A uniformidade e o CV estão no alvo na 
transferência? 

Uniformidade mínima aceitável na 
transferência de> 70% com um CV <10%. 

Veja controle de peso corporal, pesagem e análise, e métodos para avaliação - capítulos 
8 e 9. Seção 4.7 - Transferência de lote de recria

As fêmeas são estimuladas na hora certa? 

No momento da fotoestimulação as fêmeas 
devem ter entre 147 (2,5kg) e no máximo 154 
dias de idade, dependendo da conformação e 
do score de peito. 

Amostre pelo menos 3% do lote (mínimo de 50 aves) e medir o peso semanalmente. Seção 4.9 Preparação para fotoestimulação (20 
a 24 semanas) 

As fêmeas são foto estimuladas quando 
apresentam a correta deposição de gordura e 
peito? 

95% das galinhas deveriam ter 
uma score de peito de #3 a #4, e 
85% com gordura pélvica ou veia gorda 
proeminente.  

Se a deposição de gordura não for adequada, retarde a estimulação luminosa. Revise o 
programa para futuros lotes. 

Seção 4.9 Preparação para fotoestimulação (20 
a 24 semanas) 

Os padrões de qualidade de água e espaço para 
bebedouros de fêmeas Cobb são atendidos? 

8 a 10 aves por bico ou 75 aves por bebedouro 
pendular. 

Monitore bebedores quanto a sinais de baixa pressão de água ou bicos bloqueados e 
altura correta. Teste a água pelo menos uma vez por ano. 

Consulte o capítulo 7 para os padrões de 
qualidade da água 

O galpão está livre de problemas sanitários que 
possam comprometer a qualidade da produção? 

A mortalidade diária irá variar com base na 
idade do lote. 

Registre a mortalidade diária e os descartes, esteja ciente de quaisquer aumentos que 
possam estar relacionados a doenças. Notifique o supervisor ou veterinário para que 
as amostras de saúde possam ser coletadas para verificar o estado de saúde do lote. 

Capítulo 1 Biossegurança na granja 

A ambiência do galpão (qualidade do ar, 
temperatura) é ideal? 

Diretrizes de Manejo de qualidade e 
temperatura do ar na seção de ventilação 
página 118. 

Diretrizes de qualidade do ar na tabela da página 118. Capítulo 14 Manejo de Ventilação 

A qualidade da cama é boa e está bem 
conservada? A cama deve estar seca sem “cascão”.   Manter a umidade abaixo de 60 a 65%.

Capítulo 14 Manejo de ventilação. 
Capítulo 7 Manejo de água.
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Lista de verificação de produção de machos 

Questão Alvo Ações Referência

As densidades da produção de machos Cobb (machos 
/ m2) estão sendo usadas? 

Em geral, na transferência, selecione machos suficientes para 
uma proporção fêmea/macho de 8 a 9% em galpões com slats 
e de 9 a 10% em galpões sem slats. 

A proporção entre machos e fêmeas dependerá da sincronização sexual e do 
cruzamento de machos. 

Seção 10.2 Transferência de machos 
para galpões de produção.

Os requisitos de espaçamento dos comedouros de 
machos estão corretos? 

20 cm (7 7/8 pol.) de espaçamento por macho para comedouros 
tipo calha ou 8 machos por comedouro tipo prato redondo ou 
10 machos por comedouro tipo prato oval. 

Certifique-se de que os sistemas de exclusão no comedouro das fêmeas estejam 
corretos e a altura do comedouro para que todos os machos comam confortavelmente. 
Normalmente aplique uma altura próxima à altura de corte superior dos machos.

Seção 10.4 Alimentação de machos - 
alimentação separada por sexo 

A pesagem de ração é precisa? Um sistema de pesagem de ração preciso e regularmente 
calibrado é essencial. 

As escalas devem ser calibradas antes de cada novo lote. Monitore o procedimento de 
pesagem e os tempos de consumo da ração.

Verificações do comedouro Página 
17. 
Entrada de alimentação página 31. 

A alimentação de machos é uniformemente distribuída 
nos comedouros? 

A ração deve ser distribuída para todas as bandejas 
simultaneamente ou em todo o comedouro em menos de 3 
minutos.  

A distribuição da alimentação deve ser feita no escuro, se possível, ou enquanto as linhas 
de alimentação são içadas, antes de acender as luzes. Sistema de alimentação dos 
machos abaixado depois que todas as fêmeas estão comendo. 

Seção 10.4 Alimentação de machos - 
alimentação separada por sexo 

O consumo de ração está de acordo com o padrão 
Cobb em termos de g / ave / dia?  Consulte os suplementos Cobb para nossas linhas de machos. 

Consulte seu Representante Técnico Cobb para desenvolver um plano de alimentação 
se o padrão Cobb não estiver funcionando para sua operação devido ao excesso de 
furto de ração. 

Consulte os suplementos Cobb para 
nossas linhas para machos. 

Os níveis de energia e proteína bruta que estão na dieta 
de machos está correta? 

Dietas de machos com níveis de energia metabolizável em torno 
de 2.700 kcal (11,25 Mj) e 13% de proteína bruta e 0,50% dig. 
lisina.  

Verifique a formulação de alimentação. Seção 10.5 Tendências de peso de 
machos durante a produção.

Os machos estão recebendo o aumento correto 
de energia na alimentação dos machos de 24 a 30 
semanas? 

Semanas 24 a 30 aumentam a energia alimentar de 320 para 
350 kcal (1,33 a 1,46 Mj) para evitar a perda de condicionamento 
e aumentos de mortalidade. 

Consulte Suplementos Cobb para formulações de alimentação de machos. Seção 10.5 Tendências de peso de 
machos durante a produção.

Os machos estão comendo dos comedouros das 
fêmeas? Restrinja o acesso dos machos às fêmeas.  Treine os machos para comerem em seu sistema de alimentação e determine o melhor 

programa de alimentação de machos para o pico de produção. 
Seção 10.4 Alimentação de machos - 
alimentação separada por sexo.

Os machos na produção são selecionados
corretamente e na hora certa? 

Programa fixo para avaliar a qualidade dos machos 
constantemente. 

A cada 2 semanas à tarde, remova todos os machos incapazes de acasalar ou fora da 
produção de sêmen. Seção 10.1 Recria de Machos.   

Conformação da peitos de machos correta? Continue aumentando as score entre 2,5 e 3,0, aumentando 
lentamente ao longo do tempo. 

Avalie a condição do peito dos machos juntamente com pesagens semanais ou a cada 
2 semanas. 

10.3 Conformação  ou score de peito 
de machos.
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Lista de Verificação de Produção de Machos (cont.) 

Questão Alvo Ações Referência

Os aumentos são realizados no momento correto?  

Intra-spiking pode ser feito a cada 4 semanas quando o 
lote tiver > 35 semanas de idade. Categorize os machos 
em grupos de acordo com as condições dos peitos (2 a 
2,5 médio fino e 2,5 a 3 médio cheio) ou por categorias 
de peso corporal (leve, médio e pesado).  

Remova todos os machos primários que atendam aos padrões de 
qualidade de um único galpão ou box, e faça o intra-spike com os outros 
galpões ou box na mesma granja.  

Seção 10.6 Aumento de machos durante a produção  

Os machos improdutivos são removidos do lote? Os machos improdutivos não podem permanecer no 
lote e precisam ser removidos imediatamente. 

Remova os machos improdutivos durante toda a fase de produção de 
forma consistente (a cada 2 semanas). Seção 10.6 Aumento de machos durante a produção. 

Os pesos dos testículos estão corretos com base no 
peso corporal? 

Com 28 semanas de idade, os machos precisam em 
média ≥40 g do peso do testículo ou ≥1% do peso 
corporal. 

Se houver machos em excesso, avalie o peso corporal e os pesos dos 
testículos para confirmar se eles estão no padrão. Veja suplementos Cobb para linhas de machos  

Quais são as tendências semanais de nascimento e 
fertilidade? 

Veja o suplemento de matriz para taxas de nascimento 
e fertilidade. 

Continue a avaliar a fertilidade e eclosão do lote. Esses resultados não 
devem alterar as práticas básicas de manejo dos machos.  

Consulte o suplemento Cobb para taxas de nascimento e 
fertilidade alvo. 

A eclodibilidade está abaixo do padrão?  Veja o suplemento de reprodutores para taxas de 
nascimento e fertilidade. 

Use métodos de spiking e inter-spiking para melhorar a fertilidade e a 
eclodibilidade. Seção 10.6. Aumentos de machos durante a produção. 

A ambiência do galpão (qualidade do ar, temperatura) 
é ideal? 

Qualidade e temperatura do ar nas  
Diretrizes de Manejo de 
seção de ventilação página 118.  

Siga as diretrizes de qualidade do ar na tabela na página 118.  Capítulo 14 Manejo de Ventilação 

A qualidade da cama é boa e está bem mantida? A cama deve estar seca sem “cascão”. Manter a umidade abaixo de 60 a 65%. Capítulo 14 Manejo da ventilação. 
Capítulo 7 Manejo de água 

Os padrões de qualidade da água e do espaço do 
bebedouro Cobb são atendidos?  8 a 10 aves por bico ou 75 aves por bebedor pendular.  Monitore bebedores quanto a sinais de baixa pressão de água ou bicos 

bloqueados e altura correta. Teste a água pelo menos uma vez por ano. Capítulo 7 Manejo de água
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Lista de verificação de produção de fêmeas 
Questão Alvo Ações Referência

O programa de alimentação correto é seguido do início 
da postura ao pico 

A quantidade máxima de alimentação dependerá 
da forma de alimentação e do valor energético, 
normalmente entre 435 e 470 kcal (1,81 a 1,95 Mj). 

Certifique-se de que os ingredientes da ração e qualidade estão sendo usados para 
os lotes que estão em pico de produção. Aplique as especificações de ração mais 
recentes recomendadas pela Cobb para maximizar a produção de ovos. 

Veja os suplementos Cobb para nossas 
linhas para fêmeas.

Requisitos de espaço de comedouro? Mínimo de 15 cm de comedouro tipo calha por fêmea 
de cada lado da calha. 

Ajuste o espaço do comedouro tipo calha para 15 cm por fêmea de cada lado do 
comedouro.

Página 36 - Espaço Comedouro 
Recomendações 

A pesagem da ração é precisa? Um sistema de pesagem de ração preciso e 
regularmente calibrado é essencial. 

As escalas devem ser calibradas antes de cada novo lote. Monitore o procedimento 
de pesagem e os tempos de consumo do alimento. 

Verificações de comedouro Página 17. 
Entrada de alimentação página 31

A ração de fêmeas está uniformemente distribuída 
pelos comedouros? 

O alimento deve ser distribuído para todas as aves em 
todo o galpão em menos de 3 minutos e de preferência 
no escuro. 

Verifique a distribuição da ração. Verifique o equipamento para garantir que está 
funcionando corretamente. 

Seção 5.3 Alimentando galinhas após 
transferência e em produção: Alimentação 
no início e no final da manhã. 

Os tempos de consumo da ração na produção estão 
corretos para o tipo de apresentação da ração?  

Para ração triturada: 
Comedouro tipo calha: 1,5 a 2 horas 
Pratos de alimentação: 2 a 2,5 horas 
Para ração farelada: 
Comedouro tipo calha: 2 a 3 horas 
Pratos de alimentação: 3 a 4 horas. 

Esteja presente durante a hora da alimentação para medir os tempos de consumo. Página 31 - alimentação de entrada. 

Os valores dos nutrientes da ração (energia, proteína 
bruta, lisina) estão corretos durante a produção 
e o fornecimento de ração são ajustadas com a 
produtividade e o peso das galinhas? 

Aplique o conceito do fornecimento de ração de pico de 
produção do início ao pico de produção. 

40% da diferença no aumento total da ração é dado de 5% até 45% da produção 
diária e 60% do fornecimento da ração entre 40 e 80% da produção. 

Capítulo 5 - Manejo da alimentação de 
fêmeas: da estimulação fotográfica ao pico 
de produção.

O peso do corpo da galinha é altamente variável (baixa 
uniformidade)? Uniformidade do lote maior que 70%. 

Certifique-se de manter uma boa consumo e uniformidade da ração conduzindo 
verificações de papo após a alimentação. Observe o tempo de consumo da ração. 
Verifique as alturas de comedouros. 

Página 31 - alimentação de entrada 
Seção 5.1 - Manejo da alimentação de 
fêmeas da fotoestimulação ao início da 
postura. 

As galinhas são pesadas semanalmente? Pesar 1 a 2% do lote ou 60 a 100 aves por semana até 
a semana 40. 

Calcule o peso corporal e registre os score de peito. Ajuste o fornecimento da ração 
de acordo. Capítulo 5 Manejo de alimentação de fêmeas.

A produção do lote está dentro da meta de 25 
semanas? A meta de produção é de 2 a 5%. 

Os atrasos na produção devem-se principalmente a pesos corporais incorretos e 
à formação de gordura na fotoestimulação. Verifique as especificações da ração, 
programa de alimentação, peso corporal e programa de iluminação. 

Seção 4.9 Preparação para fotoestimulação 
(20 a 24 semanas). 

A mortalidade cumulativa está abaixo do padrão entre 
25 e 32 semanas? Abaixo de 2,47%. 

Verifique o programa de alimentação quanto à estimulação excessiva. Use a 
formulação de alimentação correta. Sincronize a maturidade do macho e da fêmea 
com a proporção de acasalamento correta. Não superalimente. 

Seção 5.2 Alimentação e sua influência nas 
tendências semanais de mortalidade. 

A porcentagem de redução da alimentação após o pico 
até o final da produção está correta? Redução da meta de 7% a 10%. Manuseio periódico das galinhas, juntamente com pesagem para determinar a 

retirada de ração. Seção 5.5  Retirada de ração.
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Lista de Verificação de produção de Fêmeas (cont.) 

Questão Alvo Ações Referência

A intensidade mínima de luz é mantida durante a 
produção? Mínimo de 50 a 70 lux durante o período de luz. A intensidade da luz é importante para estimular a atividade de machos. Se ocorrer 

arrancamento de penas, a intensidade pode ser reduzida como procedimento de emergência. Capítulo 6 Manejo do Programa de Iluminação  

A intensidade e uniformidade da luz são suficientes 
e corretas? Uniformidade de luz acima de 75%. Mínimo de 50 lux (5 fc) e idealmente 70 lux (7 fc). Capítulo 6 Manejo do Programa de Iluminação 

O galpão está livre de problemas sanitários que 
possam comprometer a qualidade da produção? 

A mortalidade diária irá variar com base na idade 
do lote. 

Registre a mortalidade diária e os descartes, esteja ciente de quaisquer aumentos que possam 
estar relacionados a doenças. Notifique o supervisor ou veterinário para que as amostras de 
saúde possam ser coletadas para verificar o estado de saúde do lote. 

Capítulo 1 Biossegurança na granja  

A ambiência do galpão (qualidade do ar, 
temperatura) é ideal? 

Diretrizes de Manejo de qualidade e temperatura 
do ar na seção de ventilação página 118. Diretrizes de qualidade do ar na tabela da página 118. Capítulo 14 Manejo de Ventilação  

A qualidade da cama é boa e está bem conservada?  A cama deve estar seca sem “cascão”. Manter a umidade abaixo de 60 a 65% Capítulo 14 Manejo de Ventilação 
Capítulo 7 Manejo de água 

Os padrões de qualidade da água e do espaço do 
bebedouro Cobb são atendidos? 

8 a 10 aves por bico ou 75 aves por bebedor 
pendular. 

Monitore bebedores quanto a sinais de baixa pressão de água ou entupimento 
de bicos e altura correta. Analise a água pelo menos uma vez por ano. Capítulo 7 Manejo de água
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Produção de ovos e lista de verificação de qualidade 
Questão Alvo Ações Referência 

O espaço aves por m², que está sendo usado, está 
correto? 

Aves por m² dependerão do tipo de sistema de 
nidificação, espaço comedouro, largura do galpão e 
capacidade de ventilação. 
Em geral: 
Manual = 4 galinhas, 
Mecânica Individual = 5,5 galinhas por ninho 
Comunidade = 200 a 260 por ninho  

Siga as recomendações do fabricante e da Cobb para o espaço dos ninhos. Seção 4.6 Preparação do Galpão para 
Transferência e Produção 

A limpeza e desinfecção do ninho estão de acordo com 
o padrão da Cobb? 

Mantenha os ninhos limpos, a cama em boas condições 
secas e os slats secos. 

Ovos sujos em sistemas de coleta mecânica e manual são um sinal de ninhos sujos 
ou material de nidificação. Tenha 20% de tapetes extras disponíveis como reposição 
para que os tapetes possam ser removidos, limpos e substituídos regularmente. 

Seção 12.3 Higiene do ovo  

A quantidade de forragem no ninho está correta?  
Encha os ninhos com material que tenha no mínimo 1/2 
a no máximo 2/3 da altura do peito do pé para que a 
galinha faça um ninho côncavo.  

Meça a quantidade de cama e ajuste se necessário. Seção 4.6 Preparação do Galpão para 
Transferência e Produção  

A profundidade da cama está correta na área de 
copula? 

A profundidade da cama dependerá do tipo de piso e 
do sistema de nidificação. 

Muita cama colocada na área do chão pode resultar em aumento de ovos no chão, 
especialmente em ninhos comunitários. Meça a profundidade da cama e reduza em 
2 a 3 cm (3/4 a 1 pol.). 

Página 106 - Causas e possíveis soluções para 
ovos de cama  

As esteiras transportadoras de ovos estão limpas? 
Todas as esteiras de ovos devem estar livres de matéria 
orgânica, pois esteiras sujas podem desencorajar as 
galinhas de usar os ninhos. 

Esteiras de ovo sujas são um sinal de problemas de higiene. Limpe os tapetes do 
ninho. Mantenha as esteiras limpas e livres de material orgânico. Seção 12.3 Higiene do ovo  

As esteiras dos ninhos são ativadas de forma 
consistente e de maneira a evitar perturbar as galinhas 
nos ninhos? 

As esteiras devem ser acionadas (normalmente) à tarde 
para não assustar as fêmeas. 

Ative os ninhos no mesmo horário todos os dias. Certifique-se de que as abas de 
plástico não estão enroladas ou danificadas para que as galinhas não possam ver a 
esteira em movimento. 

Páginas 99 a 100 - velocidades e tempo da 
esteira de ovos 

Nas primeiras semanas após a transferência, os 
funcionários andam pelo galpão? 

As fêmeas devem ser capazes de pular nos slats. 
Dependendo do sistema de nidificação, caminhe pelo 
galpão 3 a 8 vezes / dia, começando 1 semana antes do 
início da produção. 

Treine as fêmeas corretamente na recria para serem ativas e móveis, de modo que 
possam pular facilmente nos slats para acessar os ninhos. Seção 4.7 - Transferência do lote da recria 

No início da produção, os ninhos manuais estão 
sempre no chão e são erguidos gradualmente após 
28 semanas? 

Dependendo do ajuste, aumente gradualmente a altura 
do sistema de ninho manual. 

Treine as fêmeas corretamente na recria para serem ativas e móveis, de modo que 
possam acessar facilmente os ninhos. Página 47 - Sistemas de ninhos manual 

Os ovos de ninhos manuais estão sendo coletados 
com uma frequência mínima por dia? Mínimo de pelo menos 6 coletas por dia Mínimo de pelo menos 6 coletas por dia. Seção 12.1 Coleta de ovos 

Os ovos do chão estão sendo coletados com uma 
frequência mínima por dia? 

Mínimo de pelo menos 3 coletas de ovos de chão 
diariamente até o pico de produção, mas depende 
fortemente de quantos ovos de chão são produzidos. 

Aumente o número de coletas diárias, se necessário. Página 106 - Causas e possíveis soluções para 
ovos de cama 
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Produção de ovos e lista de verificação de qualidade (cont.) 

Questão Alvo Ações Referência

A classificação dos ovos segue os critérios de 
qualidade e os padrões da Cobb? Consulte o guia de classificação de ovos para incubação, páginas 102 a 103 

O processo de desinfecção de ovos e limpeza de 
ovos de chão são adequados?  Veja as recomendações de higiene do ovo na página 102 

A cor do ovo é normal e uniforme? 
Após 28 semanas, a uniformidade dos ovos deve 
ser >88%. A cor do ovo é 
relacionada com a linha genética. 

Verifique a uniformidade de fêmeas nas primeiras 8 semanas de produção. Seção 5.4 Aumento do peso corporal desde o início 
da postura até o pico de produção 

A densidade da casca do ovo é verificada 
regularmente? 

A gravidade específica deve variar de 1070 a 
1085. 

Meça a qualidade da casca pelo menos mensalmente. Comunique-se com o incubatório 
sobre a perda de umidade do ovo. Seção 12.5 Qualidade da casca de ovo 

A embalagem dos ovos nas granjas atende aos 
padrões da Cobb? 

Os ovos precisam ser embalados secos e sem 
poeira ou penas. Verifique a máquina de embalagem, os procedimentos e as condições da sala de ovos. Página 98 - Embalagem de ovos 

O transporte de ovos para o incubatório é 
climatizado? 

Faixa de temperatura alvo do caminhão: 20 a 
23°C (68 a 73°F). 

Monitore as temperaturas de armazenamento e transporte da granja. Use registradores de 
dados de temperatura. 

Página 105 - Curva de temperatura ideal para ovos 
após postura durante o armazenamento. 

A sala de ovos da granja é higiênica e livre de 
entulho? 

A sala de embalagem de ovos deve estar limpa e 
sem desordem. Audite e ajuste o programa de sanidade da sala de ovos. Seção 12.3 Higiene do ovo 

As verificações da qualidade dos ovos são realizadas 
nas granjas e / ou incubatórios e comunicadas entre 
as duas instalações? 

Consulte os suplementos para matrizes para 
obter as metas de qualidade com base na linha 
e na idade do lote. 

Meça a qualidade da casca do ovo pelo menos uma vez por mês. Meça o peso dos ovos e 
trace diariamente. Monitore o número de ovos no chão diariamente. 

Consulte os suplementos para criadores para obter 
as metas de qualidade com base na linha e na idade 
do lote

Os ovos são armazenados na granja nas condições 
corretas? 

Máximo de 7 dias para armazenamento da 
granja. Aumentar o número de remessas da granja para o incubatório. 12.5 Armazenamento de Ovos 

O peso do ovo segue os padrões da Cobb durante 
a produção? 

O peso do ovo deve estar dentro de +/- 2% do 
padrão Cobb. Colete 90 ovos após a segunda coleta e pese. Plote e monitore o peso diário dos ovos. Consulte os suplementos do Criador Cobb para 

saber os pesos dos ovos específicos para cada linha. 
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APÊNDICES

Área 
1 cm2 = 0,155 in2 

1 m2 = 1,196 yd2 = 10,7639 ft2 

1 in2 = 6,4516 cm2 

1 ft2 = 0,0929 m2 

1 yd2 = 0,8363 m2

MEDIÇÕES E CONVERSÕES

Extensão e distância 
1 mm = 0,0394 in 
1 cm = 10 mm = 0,3937 in 
1 m = 100 cm = 1,0936 yd = 3,2808 ft 
1 km = 1000 m = 0,6215 milhas 
1 in = 2,54 cm 
1 ft = 30,48 cm 
1 yd = 0,9144 m 
1 milha = 1,609 km

Vazão 
1 m3/kg/h = 16,016 ft3/lb/h 
1 ft3/lb/h = 0,0624 m3/kg/h 
1 m3/h = 0,5886 cfm 
1 m/seg = 196,85 ft/min

Peso e massa 
1 g = 0,002205 lb = 0,0353 oz 
1 kg = 2,2046 lb 
1 ton = 1000 kg = 0,9842 toneladas longas (britânico) = 1.1023 toneladas curtas (USA) 
1 ton longa = 2240 lb = 0,9072 ton = 907,185 kg 
1 ton longa = 2000 lb = 1,016 ton = 1016,05 kg 
1 oz = 28,35 g 
1 lb = 0,4536 kg = 453,5924 g

Volume
1 litro = 0,22 Imp gal = 0,2624 US gal 
1 pt (Imp) = 0,5682 litro 
1 pt (EUA) = 0,4732 litro 
1 qt (Imp) = 1,1365 litro 
1 qt (EUA) = 0,9463 litro 
1 gal (Imp) = 4,54596 litro 
1 gal (EUA) = 3,7853 litro

Energia
1 kcal = 3,97 BTU 
1000 kcal = 4,184 MJ 
1 kcal / m3 = 0,1123 BTU / ft3 
1 kcal/kg = 1,8 BTU/lb 
1 ft vela = 10 lux

Temperatura  
Para calcular Celsius de Fahrenheit (X ° F - 32) × 5/9 = X ° C 
Para calcular Fahrenheit de Celsius (X ° C × 9/5) + 32 = X ° F
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APÊNDICES

MEDIDAS E CONVERSÕES

Gráfico de conversão de dias/semanas 

Dias Semanas Dias Semanas

0 0 231 33

7 1 238 34

14 2 245 35

21 3 252 36

28 4 259 37

35 5 266 38

42 6 273 39

49 7 280 40

56 8 287 41

63 9 294 42

70 10 301 43

77 11 308 44

84 12 315 45

91 13 322 46

98 14 329 47

105 15 336 48

112 16 343 49

119 17 350 50

126 18 357 51

133 19 364 52

140 20 371 53

147 21 378 54

154 22 385 55

161 23 392 56

168 24 399 57

175 25 406 58

182 26 413 59

189 27 420 60

196 28 427 61

203 29 434 62

210 30 441 63

217 31 448 64

224 32

Temperatura

°C °F
35 95.00
34 93.20
33 91.40
32 89.60
31 87.80
30 86.00
29 84.20
28 82.40
27 80.60
26 78.80
25 77.00
24 75.20
23 73.40
22 71.60
21 69.80
20 68.00
19 66.20
18 64.40
17 62.60
16 60.80
15 59.00
14 57.20
13 55.40
12 53.60
11 51.80
10 50.00
9 48.20
8 46.40
7 44.60
6 42.80
5 41.00
4 39.20
3 37.40
2 35.60
1 33.80
0 32.00
-1 30.20
-2 28.40
-3 26.60
-4 24.80
-5 23.00

aves/m2  ft2/ave

3.5 = 3.08

4.0 = 2.69

4.5 = 2.41

5.0 = 2.15

5.5 = 1.96

6.0 = 1.82

6.5 = 1.67

7.0 = 1.54

7.5 = 1.43

8.0 = 1.35

8.5 = 1.27

9.0 = 1.20

9.5 = 1.13

10.0 = 1.08

10.5 = 1.02

11.0 = 0.98

11.5 = 0.94

12.0 = 0.90

12.5 aves/m2 = 0.86 ft2/ave

aves/m2  ft2/ave

13.0 = 0.83

13.5 = 0.80

14.0 = 0.77

14.5 = 0.74

15.0 = 0.71

15.5 = 0.69

16.0 = 0.67

16.5 = 0.65

17.0 = 0.63

17.5 = 0.61

18.0 = 0.60

18.5 = 0.58

19.0 = 0.57

19.5 = 0.55

20.0 = 0.54

20.5 = 0.52

21.0 = 0.51

21.5 = 0.50

22.0 = 0.49
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APÊNDICES

peso corporal Peso Corporal

centímetro(s) cm 

centígrado M + C 

coeficiente de variação CV

Unidades formadoras de 
colônias 

UFC

pés cúbicos por minuto  cfm

dia(s) d

Fahrenheit F

pés por minuto fpm

pé(pés) ft 

base dos candelabros fc

grama(s) g 

galão(s) gal

ovos para incubação HE

hora(s) hrs

polegada(s) in

polegada(s) de coluna de 
água 

em wc

Joule(s) J

quilocaloria(s) kcal

quilograma(s) kg

quilowatt(s) kW

litro(s) L

Mega Joule(s) MJ

metro(s) m

miligrama(s) mg

mililitro(s) ml

milímetro(s) mm

minuto(s) min

onça(s) oz

Pascals Pa

partes por milhão ppm

per /

por cento %

libra(s) lb

libras por polegada quadrada psi

umidade relativa RH

segundo(s) sec

desvio padrão SD

erro padrão SE

erro padrão da média SEM

Contagem Total de Viabilidade (TVC)

ABREVIAÇÕES
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APÊNDICES

Contato Nome Número de Telefone

Manejo de lote de recria 

Fábrica de Ração 

Gerente de incubatório 

Serviço veterinário 

Fornecedor de 
equipamentos 

Serviços de eletricidade 

Serviços de gás 

Serviços de água 

Representante Cobb 

Gerente de laboratório 

Equipe de suporte QA/AW 

NOME DO CONTATO, NÚMERO DE TELEFONE
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A
amônia 112,116
automático 29, 47, 75, 76, 77, 83, 84, 87, 102, 138
abate 5, 43, 58, 63, 89, 93, 94, 96
altura de bebedouro 29, 70
alimentação 3, 3, 18, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 54, 55, 56, 57, 

59, 60, 61, 62, 75, 85, 89, 92, 96, 106, 107, 108, 136, 138, 140, 
142, 149

aquecedor 14, 16, 151
avaliação 23, 37, 82, 83, 84, 85, 87, 102, 103, 136, 138, 139, 145
área de farelo 45, 46, 47, 49, 51, 88, 107, 126, 144 
altura do sarrafo 46
água 3, 3, 6, 15, 17, 18, 28, 29, 34, 69, 70, 72, 73, 96, 109, 129, 130, 

131, 137, 139, 141, 143, 149
aberturas do galpão 65, 117, 119, 120

B

bactéria 29, 47, 75, 76, 77, 83, 84, 87, 102, 138
bico 28, 62, 86
bebedouro pendular 17, 29, 45, 69, 136, 139, 141, 143, 150, 150
biofilme 6, 73, 109
biosseguridade 2, 3, 4, 6, 13, 18, 21, 22, 46, 77, 94, 95, 106, 107, 108, 

110, 113, 137, 139, 143
bebedouros 17, 18, 20, 21, 28, 29, 43, 45, 46, 49, 51, 69, 70, 73, 74, 84, 

106, 130, 136, 139, 141, 143
balança 58, 76, 77
bico (água) 17, 19, 23, 29, 34, 45, 69, 70, 73, 106, 136, 139, 141, 143
bebedouro nipple 17, 29, 45, 69, 106, 151
bicos 17, 18, 19, 21, 34, 69, 79, 109, 136, 139, 141, 143
bandeja comedouroa 35, 106, 142
bem-estar 1, 2, 5, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 38, 39, 42, 44, 

46, 52, 53, 84, 87, 95, 108, 114, 116

C

cálcio 33, 58, 59, 70, 72, 74, 103, 104, 112, 150
captura 37, 76, 87, 107
crescimento 33, 62, 151
cama 3, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 34, 45, 49, 50, 51, 

63, 69, 76, 84, 95, 97, 106, 108, 109, 114, 115, 116, 120, 127, 
137, 139, 141, 143, 144

comedouro de corrente 35, 106, 142
cloro 71, 73, 74, 112
coccidiose 12, 150
condicionamento 28, 33, 34, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 

62, 64, 69, 75, 77, 80, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 114, 136, 140, 
144 

cv 64, 78, 79, 82, 84, 85, 139, 148
casca de ovo 98, 99, 100
comedouro 5, 17, 18, 20, 21, 23, 34, 35, 36, 37, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 

58, 62, 79, 82, 84, 87, 88, 91, 106, 136, 138, 139, 140, 142, 150, 
151, 152
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