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Resumo dos Padrões de Desempenho

Os dados contidos no Resumo de Desempenho baseiam-se nos resultados obtidos de clientes 
em todas as partes do mundo. Por favor, envie seus resultados para info@hyline.com. Um forma 
fácil de utilizar o programa de manutenção de registros, Hy-Line Internacional EggCel, pode ser 
obtida em https://hyline.com.br.
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Tabela de Desempenho do Período de Crescimento
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Tabela de Desempenho do Período de Produção
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Recomendações de Espaço
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Curva de Crescimento

A área sombreada em azul representa a potencial perda de peso corporal durante a transferência.
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Gráfico de Desempenho
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Qualidade do Ovo
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A cor da casca do ovo é uma característica determinada geneticamente, mas fatores ambientais 
podem reduzir a cor. Certas doenças que infectam a glândula da casca, como bronquite 
infecciosa e Síndrome da Queda de Postura, são conhecidas por reduzir a cor da casca. O 
estresse pode fazer com que o ovo seja mantido por mais tempo na glândula da casca, 
resultando na deposição de carbonato de cálcio branco na superfície da casca do ovo. A cor da 
casca normalmente fica mais clara, gradualmente com a idade.

Para obter mais informações sobre a qualidade dos ovos, consulte a atualização técnica A 
Ciência da Qualidade dos Ovo. 

Cor da casca
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Distribuição do Tamanho do Ovo - EU. Padrões

* Distribuição dos tamanhos dos ovos com base nos pesos médios semanais (não cumulativos) dos ovos.
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Métricas de Desempenho do Lote

Crescimento e Desenvolvimento

• Peso Corporal do Lote Semanal (g): Peso médio da ave de uma amostragem de 100 aves

• Uniformidade do Lote % (veja Ferramenta de Cálculo de Uniformidade): [(Número total 
de aves pesadas) - (Número de aves ≤ 10% do peso corporal médio) - (Número de aves ≥ 10% 
do peso corporal médio)] / (Número total de aves pesadas)

• Coeficiente de Variação (CV) % (veja Ferramenta de Cálculo de Uniformidade): (Desvio 
padrão da amostra de 100 aves) / (Peso médio das aves da mesma amostra)

• Ganho de peso semanal (g): (Peso médio corporal no final da semana) - (Peso médio 
corporal na semana anterior)

• Eficiência Alimentar de Ganho de Peso Corporal: (Total de ração consumida / Número de 
aves no lote) / Peso médio ganho

• Escore Corporal (ver Gráfico de Escore Corporal): Média de escore corporal de uma 
amostra de 100 aves

Viabilidade (Mortalidade)

• Mortalidade Diária: (Total de aves mortas no dia) / (aves alojadas)

• Mortalidade Semanal: (Total de aves mortas na semana) / (aves alojadas)

• Mortalidade Acumulada: (Total de aves mortas até o momento) / (aves alojadas)

Produção de Ovos

• Porcentagem de produção de ovos diária por ave (HD%): (Número de ovos produzidos 
em um dia) / (Inventário atual de galinhas)

• Produção de Ovos por Ave Alojada (HH%): (Número de ovos produzidos em um dia) / 
(Galinhas alojadas)

• Massa de Ovo Semanal (EM) (kg): (Porcentagem semanal de galinhas alojadas) x (Peso 
médio do ovo em g) / 1.000

• Massa de Ovo Acumulada (HHEM) (kg): Soma da massa de ovo semanal

Eficiência de produção de ovo

• Taxa de Conversão Alimentar: Kg de ração consumida no período / Kg de massa de ovo 
produzida no período

• Utilização de Alimento: Kg de massa de ovo produzida no período / Kg de ração 
consumida no período

• Consumo de ração por 10 ovos (kg): (Kg de ração consumida / Número total de ovos 
produzidos) x 10 
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Limpeza e Desinfecção das Instalações

Preparação do Aviário antes da Chegada da pintainha

• O tempo de inatividade ideal entre os lotes é de 4 semanas. É altamente recomendável um 
tempo de inatividade de pelo menos 2 semanas para permitir limpeza e desinfecção 
suficientes.

• Limpe e desinfete as áreas do pinteiro, seu interiores, as áreas de serviço anexas e os 
equipamentos.

• Toda ração e esterco devem ser removidos da instalação antes da limpeza.

• Limpe e desinfete o sistema de alimentação, permitindo que ele seque antes de receber a 
nova ração.

• Lave a parte superior da instalação e trabalhe para baixo em direção ao piso.

• Limpe completamente as entradas de ar, o compartimento do ventilador, as pás e 
venezianas do ventilador.

• O aquecimento da instalação durante a lavagem melhora a remoção de matéria orgânica.

• Use espuma / gel de desinfecção / detergente para remover a matéria orgânica 
e equipamento.

• Use água morna em alta pressão para enxaguar.

• Deixe a instalação secar. Depois de totalmente seca, aplique a espuma / spray desinfetante 
seguido de fumigação.

• Coloque as iscas para roedores onde as aves não poderão consumir.

• Confirme a eficácia da limpeza e desinfecção com suabes ambientais.

• Para mais informações veja em Limpeza de Pré-Alojamento, Desinfecção e Checklist de 
Manutenção da Recria e Instalações de Poedeiras em www.hyline.com.
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Manejo das Pintainhas
As pintainhas Hy-Line Brown se adaptam bem a ambientes de criação intensiva em sistemas de 
gaiolas. Os serviços/tratamentos nos incubatórios são realizados conforme solicitação dos 
clientes. Para obter mais informações, consulte o informativo técnico “Manejo de Crescimento 
de Frangas Comerciais."

Um dia Antes da Entrega das Pintainhas

• Pré-aqueça o pinteiro antes da chegada das pintainhas: 24 horas em regiões de climas 
normais, 48 horas em regiões de climas amenos e 72 horas em regiões de climas 
extremamente frios. A instalação deve estar em temperatura adequada por várias horas 
antes da chegada das pintainhas.

• Mantenha a temperatura entre 33–36°C e 60% de umidade(medida no nível das 
pintainhas).

• A Iluminação (30–50 lux) durante 0–7 dias ajuda as pintainhas a encontrar rapidamente 
ração e água e se adaptarem ao novo ambiente.

• A temperatura do piso deve ser de 32 °C no momento do alojamento das pintainhas.

• Verifique o sistema de água e ajuste a altura correta para as pintainhas. As linhas dos 
bebedouros no primeiro dia podem ser colocadas baixas para encorajar a descoberta 
rápida pelas pintainhas. No dia 2, eles devem ser ajustados para a altura correta para 
manter o melhor acesso à água e as melhores condições de cama.

• Limpe e sanitize as linhas de água.

• Verifique se o equipamento está funcionando corretamente e se está ajustado na altura 
correta.

• Verifique o sistema de iluminação e confirme a intensidade de luz correta.

Dia da Entrega da Pintainha

• Verifique se as temperaturas das instalações são adequadas para as pintainhas.

• Ao usar bebedouros tipo nipple, ajuste a pressão da água para garantir que haja uma gota 
de água visível no nipple.

• Coloque ração suplementar em papéis ou bandejas.

• Preencher a linha de comedouros ao nível máximo e ajustar as grades limitadoras; permitir 
o acesso das pintainhas aos comedouros a partir do primeiro dia.

• As luzes devem ser ajustadas para fornecer uma intensidade de luz mínima de 30 lux 
durante a primeira semana.

Transporte do Incubatório para a Granja

• Utilizar um caminhão apropriado para o transporte das pintainhas do incubatório até a 
granja. 

• O caminhão deve ter ambiente controlado, com temperatura entre 26-29°C, com 70% de 
umidade relativa (medida dentro da caixa das pintainhas), com um mínimo de corrente de 
ar de 0,7 m³ por minuto.
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• Mantenha espaço entre as pilhas de caixas de pintainhas para melhorar o fluxo de ar.

Alojamento das Pintainhas

• Quando possível alojar as pintainhas em grupos de matrizes com idades semelhantes. 

• Descarregar as caixas rapidamente e com cuidado coloque as pintainhas nas áreas de 
criação.

• A medida que as pintainhas são alojadas, acione os bebedouros tipo copo ou nipples para 
incentivar o consumo de água.
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Recomendações no Pinteiro
O período de cria (0-14 dias) da vida da franga é crítico. Os sistemas digestório e imunológico se 
desenvolvem durante esse período. O bom manejo durante este período garante que a franga 
tenha um bom começo para atingir seu potencial genético.

Água 

• A água de bebida deve ser testada quanto à qualidade e limpeza da fonte e do final da 
linha de água.

• Esvazie os nipples 3 vezes por dia durante os primeiros 3 dias.

• Renove (Flushing) as linhas de água antes da chegada das pintainhas.

• Mantenha a temperatura da água em 20-25°C durante o período de cria.

• Não dê água fria às pintainhas. Tenha cuidado ao renovar a água das linhas de bebedouros 
das pintainhas. Deixe a água esquentar na instalação para que as pintainhas fiquem à 
vontade para beber.

• Renove (Flushing) as linhas de água à noite para limitar a exposição das pintainhas à água 
de bebida fria.

• Limpe os bebedouros suplementares das pintainhas diariamente para evitar o acúmulo de 
matéria orgânica que pode estimular o crescimento bacteriano.

• Use uma proporção de 80 pintainhas/bebedouro circular (25 cm de diâmetro).

• Use uma proporção de 12 aves por nipple/copo nos primeiros três dias.

• As pintainhas não devem se mover mais do que 1 metro para encontrar alimento ou água.

• Use vitaminas e eletrólitos na água de bebida das pintainhas (evite produtos à base de 
açúcar para prevenir o crescimento de microrganismos).

Iluminação 

• A luz brilhante (30–50 lux) durante 0–7 dias ajuda as pintainhas a encontrar alimento e 
água e se adaptar ao ambiente da instalação. Certifique-se de que a luz (medida no nível 
do bebedouro) seja uniforme na área de criação. Evite sombras e áreas escuras.

• Um programa de iluminação intermitente para as pintainhas é mais preferível. Se não 
estiver usando um programa de iluminação intermitente, use 20 horas de luz e 4 horas de 
escuridão por 0–7 dias.

• Não use 24 horas de luz. As aves requerem um período de escuridão para promover o 
crescimento.

• Após a primeira semana, reduza a intensidade da luz e comece um programa lento de 
redução de iluminação (consulte Programa de Luz para Galpões com Iluminação 
Controlada).
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Sistema de Criação em Gaiolas

Papel

• Cubra todo o piso da gaiola com papel. Coloque a ração no papel próximo ao comedouro.

• Coloque a ração inicial peletizada no papel por 0–3 dias. Para pintainhas com tratamento 
de bico, alimente em papel por 0–7 dias.

• Se estiver usando uma vacina para coccidiose, alimente em papel por 14 dias. Após 14 dias, 
mantenha 1/4 do papel ou adicione uma bandeja de fibra para permitir o ciclo da vacina 
contra coccidiose até os 28 dias de idade.

• Remova o papel entre 7-14 dias para evitar o acúmulo de esterco.

CORRETO: Pintainhas distribuídas na 
gaiola, são ativas e piam contentes.

FRIO: Pintainhas se unem em grupos 
parecendo angustiadas.

VENTILAÇÃO DESIGUAL: As pintainhas 
se unem em uma parte da gaiola, 
evitando correntes de ar, ruído ou 

distribuição irregular de luz.

Proteção de pintainhas ajustada para permitir acesso ao 
comedouro desde o primeiro dia.

Coloque a ração no papel perto do comedouro automático 
para treinar as pintainhas.
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Sistemas de Criação em Círculo e Instalação Parcial

Papel

• Cubra todo o piso do círculo de criação com papel. Na criação parcial da instalação, 
coloque ração no papel próximo aos comedouros permanentes.

• Coloque a ração inicial peletizada no papel por 0–3 dias. Para pintainhas com tratamento 
de bico, alimente em papel durante os primeiros 7 dias.

• Se estiver usando uma vacina para coccidiose, mantenha papel ou bandejas para permitir 
o ciclo da vacina contra coccidiose até os 28 dias de idade.

Bandejas de alimentação

• Use uma proporção de 80 pintainhas/bandeja. Bandejas de ovos limpas e tampas de caixas 
também podem ser usadas.

• Use ração inicial peletizada de boa qualidade, consistindo em partículas uniformes de 1–2 
mm.

Instalação da Criação Parcial (piso)

• Uma seção da instalação é separada e usada para criação.

• Ao usar campânulas de aquecimento em vez de aquecimento de toda a instalação, a 
temperatura mínima do ar da instalação durante a criação em piso é de 30°C.

• Elimine todas as correntes de ar da instalação de criação (pinteiro).

• Espalhe a cama após o aquecimento do piso de concreto.

• Gradualmente remova os bebedouros infantis e as bandeja suplementares a partir de 3 
dias.
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Temperatura e Umidade Relativa na Cria 

• Encontre o equilíbrio ideal de temperatura, umidade e taxa de ventilação para o conforto 
das pintainhas.

• As pintainhas são incapazes de controlar totalmente a temperatura corporal durante a 
primeira semana de vida e dependem da temperatura ambiente adequada.

• Ajuste as temperaturas do pinteiro de acordo com a umidade relativa. Temperaturas mais 
baixas devem ser usadas com umidade mais alta. Para cada 5 pontos percentuais acima de 
60% de umidade relativa, reduza a temperatura do pinteiro em 1°C.

• Forneça zonas de temperatura dentro da área de criação acessíveis às pintainhas. Isso 
permite que as aves busquem uma zona de conforto.

• Após a primeira semana, reduza a temperatura semanalmente em 2–3°C até atingir 21°C.

Círculos de Criação 

• Aumente os círculos de criação em 3 dias para aumentar o tamanho do grupo.

• Continue aumentando os círculos de criação até que todos os círculos sejam removidos 
em 14 dias.

• Retire lentamente bebedouros suplementares e as bandejas à partir de 3 dias.
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Baixa umidade

• Reduz conforto das aves

• Aumenta desidratação

• Pode resultar em cloacas emplastadas

• Pode aumentar a agitação e a possibilidade de bicagem

• Afeta negativamente o empenamento

• Aumenta poeira

Umidade excessiva

• Aumenta os nívies de amônia

• Reduz a qualidade da cama e do ar
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Um termômetro auricular infantil 
pode ser usado para medir a 

temperatura corporal da pintainha 
através da cloaca.

Temperatura Cloacal

• A faixa de temperatura corporal para pintainhas é de 
39,4–40,5°C.

• Mensure usando um termômetro digital auricular infantil 
por inserção suave na cloaca da pintainha.

• A temperatura cloacal se correlaciona bem com a 
temperatura corporal central.

• A temperatura cloacal é um indicador do conforto da 
pintainha e da adequação do ambiente de cria.

• O resfriamento ou superaquecimento das pintainhas 
durante o período de cria pode resultar em crescimento 
deficiente e maior suscetibilidade às doenças.

Programa de luz Intermitente para 
as Pintainhas

Programa de luz Intermitente para as 
Pintainhas

• Técnica de iluminação preferível.

• Utilizar de 0-7 dias (pode ser usado até 14 dias de idade).

• Períodos intermitentes de escuro promovem descanço 
para as pintainhas.

• Sincroniza a atividade e alimentação das pintainhas.

• Estabelece um comportamento mais natural de 
descanço e atividade.

• Pode melhorar a viabilidade nos 7 dias e o peso corporal 
das frangas.

• Alguns períodos escuros podem ser reduzidos ou 
removidos para ajustar os horários de trabalho.

• Fitas de LED podem fornecer iluminação uniforme para 
partes do pinteiro em sistemas aviários.

• Um termômetro auricular infantil pode ser usado para 
medir a temperatura corporal da pintainha através da 
cloaca.
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Tratamento de Bico Infravermelho
(Consulte a legislação local vigente referente ao tratamento de bico)

• O tratamento de bico infravermelho tem tido êxito por ser um método não invasivo para 
controlar o crescimento do bico das poedeiras.

• Um IRTB bem aplicado deve ser suficiente. 

• O tratamento do bico no incubatório reduz o desperdício de ração e deixa o bico menos 
prejudicial para outras aves.

• O tratamento do bico no incubatório é mais eficiente e uniforme do que os praticados nas 
granjas.

• O bico permanece intacto até 10-21 dias de idade, quando a ponta do bico tratado amolece 
e se desprende gradualmente.

• O tratamento infravermelho é ajustável para controlar as diferenças de idade do lote de 
matrizes, tamanho da pintainha, clima e variedade de aves.

• Para mais informações veja Tratamento do Bico Infravermelho.

Carregando a pintainha O tratamento de Bico Infravermelho 
pode ser modificado de acordo com as 

condições locais.

Um dia após o tratamento
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Precauções ao realizar o IRTB:

• A ingestão de água é o fator mais importante para o sucesso das pintainhas com IRTB. As 
pintainhas requerem acesso imediato e fácil à água.

• Se estiver usando bebedouros tipo nipple, use apenas nipples ativados 360° para 
pintainhas com IRBT, bem como bebedouros suplementares infantis.

• Bebedouros nipple com taça fornecem suporte adicional para as aves com IRTB.

• Mantenha a alimentação no nível mais alto dos comedouros por vários dias após o 
tratamento de bico.

• Alimente no papel por 0-7 dias.

• Forneça lux extra (30-50 lux) sobre os bebedouros nipple após o tratamento de bico.

Sete dias após o tratamento Quatro semanas após o tratamento Properly trimmed beak
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Debicagem de Precisão

• Consultar a legislação local referente à debicagem.

• Cauterize o bico por 2 segundos à 650°C.

• Quando a lâmina de cauterização não estiver quente o suficiente ou o tempo de 
cauterização for inferior a 2 segundos, o bico continuará a crescer irregularmente.

• Se a lâmina de cauterização estiver muito quente ou o tempo de cauterização for maior 
que 2 segundos, podem se formar neuromas sensíveis (calos).

• Use um pirômetro para medir a temperatura da lâmina, que deve ser de 
aproximadamente 650°C.

• A cor da lâmina de cauterização pode servir como indicador da temperatura aproximada 
(veja abaixo).

• A variação da temperatura da lâmina de até 40°C é comum devido a influências externas e 
não pode ser detectada pelo olho humano.

• Use uma placa guia com orifícios para corte de precisão do bico de pintainhas de 
tamanhos diferentes.

• Verifique se os bicos foram cortados de maneira adequada e uniforme.

Lâmina de cauterização e placa-guia 
com orifícios de vários tamanhos.

Debicador. Foto cortesia de Lyon 
Technologies, Inc.

Pirômetro indicando a correta 
temperatura da lâmina de 650°C.
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Precauções quando debicar as aves com lâminas:

• O consumo de água é o fator mais importante no sucesso da debicagem com lâminas. As 
pintainhas precisam de acesso fácil e imediato à água.

• Não debicar aves doentes ou estressadas.

• Não se apresse; maneje as pintainhas com cuidado.

• Forneça vitaminas e eletrólitos contendo vitamina K na água de bebida 2 dias antes e 2 
dias após a debicagem.

• Observe as pintainhas após a debicagem para avaliar o estresse. Aumente a temperatura 
ambiente até que as aves pareçam confortáveis e ativas.

• Manter a ração no nível máximo por vários dias após a debicagem.

• Utilize apenas equipes bem treinadas.

• Usar bebedouros tipo nipple ativados 360°, complementar com bebedouros infantis e 
bebedouros tipo copo para estimular o consumo.
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Desenvolvimento do Sistema de Orgãos em Frangas
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Gráfico de escore corporal

Escores de 4 a 5 são ideais para frangas em início de produção de ovos

Hy-Line Brown - Conventional Systems

© HY-LINE INTERNATIONAL 2022 29/86 01/17/2022



Monitorando o Peso Corporal e Uniformidade do Lote

Pese as aves separadamente após 3 
semanas usando uma balança 

digital e calcule a uniformidade.

Frangas de 3 semanas de um 
mesmo lote com desenvolvimento 

muito diferente mostram a 
importância do monitoramento do 

peso corporal e uniformidade do 
lote.

Relação aproximada entre CV% e 
uniformidade.

• O peso corporal deve ser monitorado semanalmente até 
30 semanas de idade, e a partir daí, a cada cinco 
semanas.

• Pese as aves individualmente usando uma balança com 
escala não superior do que 20g.

• Um mínimo de 100 aves devem ser pesadas. Para obter a 
melhor amostra representativa, todas as aves separadas 
devem ser pesadas, mesmo se o número for superior a 
100.

• Sempre pese as aves no mesmo dia da semana e na 
mesma hora do dia.

• A pesagem das aves semanalmente ajudará a identificar 
quando um lote se desvia do padrão de peso corporal em 
peso ou uniformidade. Se o peso corporal ou a 
uniformidade não forem adequados, existem várias 
ações que podem ser tomadas para corrigir o problema, 
como implementar a alimentação à meia-noite, 
selecionarar as aves por categorias de peso, estimular as 
aves a comer com mais frequência ou alterar a dieta. 
Aves com baixo peso corporal ou uniformidade podem 
ter dificuldades para alcançar um bom pico de produção, 
alta persistência ou ter outros problemas relacionados à 
produção. É essencial encontrar esses problemas com 
antecedência e tomar medidas corretivas.

• É fundamental pesar as aves antes de uma mudança 
programada de ração. Se um lote estiver abaixo da meta 
de peso corporal, deve permanecer em uma dieta de alta 
densidade de nutrientes até que o peso alvo seja 
alcançado.

• Fatores que podem afetar adversamente o peso corporal 
incluem qualidade das pintainhas e frangas, meio 
ambiente, nutrição inadequada, qualidade e ingestão de 
água, superlotação (alta densidade) e doenças.

Uniformidade

• A uniformidade do peso corporal dentro de um lote é um 
indicador do desenvolvimento do lote.

• Antes da postura, os lotes devem ter uma uniformidade 
mínima de 85%.

• A uniformidade dos pesos corporais facilita a alimentação 
e o manejo do lote.

• O ganho de peso corporal e a uniformidade podem ser 
afetados negativamente pelo manejo, vacinação, 
transferência e surto de doenças.
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Calculando a Uniformidade

• Para obter a fórmula para calcular a uniformidade do lote, onsulte Métricas de 
Desempenho do Lote.

• Uma ferramenta de cálculo de uniformidade também está disponível.

• A segunda forma de expressar uniformidade é a porcentagem de aves dentro de +/- 10% do 
peso médio.

• Uma meta desejável é que 85% das aves estejam dentro de ± 10% do peso médio. Por 
exemplo, se o peso médio de um lote às 18 semanas é 1470g, 85% de todas as aves devem 
pesar entre 1323g e 1617g.

• Embora este método forneça uma indicação precisa do número de aves próximo da 
média, ele não (ao contrário do CV%) leva em consideração aves muito leves e muito 
pesadas.

• Um método de cálculo deve ser usado de forma consistente ao longo do período de 
criação, porque o resultado numérico obtido será ligeiramente diferente dependendo do 
método usado.

Distribuição Normal do Peso Corporal

• Múltiplas datas de nascimento complicam os programas 
de iluminação, alimentação e vacinação.

Registre os pesos corporais individuais para garantir uma distribuição em forma de sino ou “normal”.
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Dicas de Crescimento e Desenvolvimento

• Se possível, vise o limite superior dos padrões de peso corporal da franguinha em toda sua 
recria, mas tome cuidado para não exceder o limite superior em mais de 5%. Aves obesas 
podem ter maior mortalidade após o pico da síndrome hemorrágica do fígado gorduroso. 
Para obter mais informações, consulte Síndrome Hemorrágica do Fígado Gorduroso em 
Poedeiras.

• Use uma ração inicial peletizada para promover uma boa ingestão de ração e uma 
ingestão uniforme de nutrientes.

• Mude as dietas de recria somente quando o peso corporal recomendado com boa 
uniformidade (> 85%) for atingido. Retarde a mudança na dieta se as aves estiverem abaixo 
do peso ou com baixa uniformidade de peso corporal.

• Mudar as dietas com base na idade, pode resultar em uniformidade baixa ou lotes com 
excesso de peso.

• Por volta das 12 semanas de idade, combine a programação de alimentação com a que 
será usada na instalação de produção.

• Durante o período de recria, ligue os comedouros 3-5 vezes por dia. Alimente com mais 
frequência para estimular o consumo de ração em lotes com baixo peso ou em clima 
quente. No caso de clima quente, evite alimentar as aves durante os horários mais quentes 
do dia e, em vez disso, permita que esse tempo seja para “limpar” a parte fina da ração ou 
outras partículas selecionadas nos comedouros. Maneje os comedouros para que as 
alimentações adicionais não criem partículas finas de alimentação excessivas. Verifique o 
consumo de ração em relação ao peso corporal/tabela de consumo de ração à direita. 
Consulte a seção Cronogramas de alimentação na seção de nutrição.

• Antecipe ao rápido aumento da temperatura ambiente durante o verão e ajuste a dieta 
das aves adequadamente. As aves comem menos quando expostas à um rápido aumento 
de temperatura.

• Atrase as mudanças na dieta até após um manejo que induza ao estresse, como pegar as 
aves para uma vacina injetável.

Relação aproximada entre o 
consumo de ração e a temperatura 

ambiente.

• O projeto da instalação de criação deve ser muito 
semelhante a instalação de postura para a qual o lote 
será transferido. O tipo de bebedouro e tipo de 
comedouro devem ser os mesmos. Quando a ração, a 
água e o projeto da instalação de criação não 
correspondem à instalação de produção, as aves podem 
demorar mais para se ajustar ao novo ambiente. Essas 
mudanças resultam em mais estresse para as aves, o que 
por sua vez pode afetar a produção de várias formas.

• O peso corporal das pintainhas deve dobrar entre a 
chegada e os 7 dias de idade e atingir 10x o peso da 
pintainha em 5 semanas.

• É importante atingir as metas de peso corporal de 6, 12, 
18, 24 e 30 semanas para garantir o desenvolvimento 
ideal do corpo da ave.
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Período de Transição da Recria para Pré-Pico de Produção de 
Ovos
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• Evite ganho de peso excessivo durante o período de transição.

• O ganho de peso corporal de 18 a 25 semanas não deve exceder 20%. Se você tiver uma ave 
de 1,59 kg com 18 semanas, a meta deve ser ficar abaixo de 1,91 kg às 25 semanas, caso 
contrário, há risco de fígado gorduroso.

• Durante o período de transição, as necessidades de nutrientes aumentam drasticamente e 
as dietas devem ser formuladas para ajustar essa fase. Consulte Dieta Pré-Pico na seção 
Nutrição.

• Ocorre o seguinte durante o período de transição:

• Aumento rápido na produção de ovos

• Aumento no tamanho do ovo

• Aumento de peso corporal

• Em alguns lotes, o consumo de ração pode aumentar lentamente durante esta transição, o 
que pode ocorrer:

• Lotes abaixo do peso

• Lotes desuniformes

• Durante altas temperaturas ambientais

• A baixa uniformidade prolonga o período de transição e pode resultar em atraso no início 
da produção de ovos, baixos picos de produção e baixa persistência da produção de ovos.

• É essencial monitorar o consumo de ração cuidadosamente durante a transição e ajustar a 
concentração de nutrientes na dieta de acordo com o consumo real de ração.
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Manejo de Transferência

• Certifique-se de que as aves sejam transportadas tendo o bem-estar como prioridade.

• Aves devem ser transferidas para o galpão de postura no mínimo 14 dias antes do primeiro 
ovo. A transferência ocorre normalmente entre 14–16 semanas de idade.

• A transferência antecipada torna mais fácil para as aves se adaptarem ao seu novo 
ambiente de postura antes do início da produção de ovos.

• Duas semanas antes da mudança, aumente gradualmente a intensidade da luz na 
instalação de criação para corresponder à instalação de produção.

• Horas luz de recria e de produção devem ser ajustadas na transferência.

• Três dias antes de transferir as frangas para a instalação de postura, comece a usar 
vitaminas hidrosolúveis e eletrólitos na água de bebida para aliviar o estresse.

• Transfira as aves rapidamente para o galpão de postura e transfira todas as aves no mesmo 
dia. Transfira no início da manhã para que as aves possam manter uma rotina diária normal 
e o clima seja mais fresco.

• O consumo de água durante a última semana na granja de recria deve ser anotado e 
comparado com o consumo de água no galpão de postura imediatamente após a 
transferência. O tempo necessário para atingir o nível anterior de consumo de água e 
subsequentemente excedê-lo será uma indicação de quão bem as aves se adaptaram ao 
novo ambiente. As aves devem estar bebendo normalmente 6 horas após a transferência.

• Mantenha os bebedouros nipples abaixados após a transferência para um pouco acima das 
costas da ave antes de elevá-los ao nível da cabeça durante a primeira semana.

• Se o amontoamento de aves na instalação for um problema, deixe as luzes acesas à noite 
por 2 a 3 noites após a transferência para reduzir o risco de amontoamento das aves. 
Verifique os regulamentos locais.

• Aumente a intensidade da luz nos primeiros 2–3 dias para ajudar as aves a se adaptarem ao 
novo ambiente.

• A temperatura da instalação na transferência de 15–20°C estimulará o consumo de ração.

• Antes da transferência, o lote deve ter resistência contra coccidiose pelo uso de 
coccidiostáticos na ração ou por vacinação no início da vida.
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Bem-estar no Manuseio das Aves

Segurando a ave pelas duas pernas.

Segurando a ave pelas duas asas.

As aves devem ser sustentadas com 
as duas mãos enquanto a galinha 

entra ou sai das gaiolas.

• O manejo adequado das aves durante a medição do peso 
corporal, coleta de sangue, seleção, vacinação e 
transferência reduzirá o estresse das aves e evitará 
ferimentos.

• Segure as aves pelas pernas ou pelas asas.

• Retorne as aves à gaiola suavemente.

• Use pessoal experiente que tenha sido treinado nos 
procedimentos adequados de manuseio de aves.

• Observe continuamente as equipes para o manuseio 
adequado.

• Segure no máximo três aves em uma mão.
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Perda de Peso Corporal das Aves na Transferência

• Pesar antes da transferência e monitorar a perda de peso durante a transferência.

• É comum no período de transferência da recria para aviários de produção, que haja perda 
de peso corporal, na faixa de 10-12%. Essa perda é principalmente devido a redução da 
ingestão de água e desidratação das frangas.

• Para diminuir essas perdas, é importante levar alguns pontos em consideração.

• Idade de transferência (transferências mais precoces são menos estressantes).

• Disponibilidade de água fresca e potável, monitorando os níveis de ingestão, para garantir 
um bom consumo

• Boa disponibilidade de ração fresca, semelhante em aspecto físico e perfil nutricional da 
ração usada no aviário antes da transferência.

• Paridade no programa de luz da recria e aviário de produção.

• Mesmo sistema de bebedouros e comedouros da recria e produção.

• Cuidados devem ser tomados em condições ambientais mais quentes ou frias para manter 
adequada a temperatura do aviário.
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Condicionando a Franga para a Produção de Ovos
O condicionamento de frangas é um dos programas de manejo usados para prepará-las para 
uma transferência suave e de baixo estresse para a instalação de postura e para o início da 
produção de ovos.

Dicas de Manejo para um Condicionamento Eficaz da Franga
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Manutenção de Registros de Desempenho do Lote

Manutenção de Registros Sugeridos para Desempenho do Lote

Diariamente:

• Mortalidade e eliminadas

• Detalhes da coleta de ovos para fornecer números de ovos de primeira, de segunda e ovos 
de chão, totalizando a produção diária.

• Temperatura máxima e mínima da instalação

• Ingestão de água

• Consumo de ração (diariamente; se não, então semanalmente)

Semanalmente:

• Peso corporal e uniformidade

• Peso médio de ovos

• Escore de penas

• Horas de luz

• Ração
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Ciclo de Manejo
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Gaiolas Enriquecidas

• As colônias enriquecidas atendem a algumas das preocupações com o bem-estar das 
poedeiras em gaiolas, fornecendo mais espaço com dispositivos de enriquecimento do 
ambiente, como poleiros, ninho, áreas para ciscar e almofadas abrasivas para 
encurtamento de bico e das unhas dos pés.

• Geralmente, o tamanhos dos grupos variam de 40-110 aves por gaiola.

• À medida que o tamanho do grupo aumenta, há mais competição por espaço para 
alimentação e água e grupos sociais menos estáveis. Isso pode levar a problemas 
comportamentais, como bicagens de penas e amontoamento. Os enriquecimentos da 
gaiola ajuda a prevenir esses problemas comportamentais.

Muda
Em algumas situações, pode ser feita muda na Hy-Line Brown para melhorar a produção de 
ovos, a qualidade da casca, unidade Haugh e o empenamento. Para a muda da Hy-Line Brown, 
siga as diretrizes fornecidas em Recomendações para a Muda sem Jejum.
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Água
Sistemas de Bebedouros

• O tipo de bebedouro usado durante a recria deve ser o mesmo da instalação de produção. 
Use o mesmo tipo de nipple nas instalações de recria e produção (nipples verticais vs. 
ativados 360°). Em geral, nipples ativados em 360 ° são recomendados, especialmente para 
lotes com tratamento de bico.

• Certifique-se de que a água seja potável e esteja disponível para as aves o tempo todo. A 
água deve ser mantida fresca e limpa, esgotando-se as linhas de água semanalmente 
durante os períodos de recria e produção. Esgote as linhas de água durante a noite, antes 
que as luzes se acendam pela manhã. Registre diariamente o consumo de água do lote. 
Uma queda no consumo costuma ser o primeiro sinal de um grave problema no lote.

• O tratamento regular da água com um desinfetante adequado para aves é recomendado.

Bebedores tipo Nipple

• Os sistemas de bebedouros tipo nipple são preferidos porque são um sistema fechado e 
mais higiênico.

• Ajuste a pressão do sistema de água do nipple para criar uma gota suspensa para ajudar as 
pintainhas a encontrar água por 0–3 dias e na instalação de produção, por 7 dias no 
período de transferência. Observar gotejamento após os primeiros 7 dias é um indicativo 
de que a pressão da água está muito baixa e deve ser ajustada para o nível adequado a 
idade do lote.

• Os copos de respingo são úteis durante o período no pinteiro e em climas quentes.

• Os nipples ativados em 360° facilitam para as pintainhas beberem água.

• Use apenas bicos ativados em 360 ° para pintos IRBT, bem como bebedouros 
suplementares para pintainhas.

• Os bebedouros tipo nipple devem fornecer no mínimo 60 ml por minuto/nipple para aves 
adultas, embora isso possa mudar com base no fabricante da linha de água.

• As instalações de produção devem estar entre 18–25 ° C e 40–60% de umidade.

• Água de boa qualidade deve estar disponível para as aves o tempo todo.

Copo no nível das costas da pintainha Nível do nipple com a cabeça da 
pintainha

Os bebedouros tipo nipple devem ser 
ajustados à altura adequada, 

permitindo fácil ingestão de água.
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• O consumo de água e ração está diretamente relacionado - quando as aves bebem menos, 
elas consomem menos ração e a produção diminui rapidamente.

• No geral, as aves saudáveis consumirão 1,5–2,0 vezes mais água do que ração. Esta 
proporção aumentará em altas temperaturas.

• Teste a qualidade da água pelo menos uma vez por ano. A fonte de água determinará a 
frequência de análises.

• A água potável deve ser testada periodicamente quanto à qualidade e limpeza, retirando-
se duas amostras: uma da fonte de água antes de entrar nas instalações avícolas e uma 
segunda amostra do final da linha de água. O teste de água da fonte é uma medida da 
carga bacteriana que entra na propriedade e deve ser monitorada, coletando água 
diretamente da fonte. Avaliar no final da linha e comparar com os níveis da fonte de água é 
uma medida eficaz da limpeza da linha e o status atual da qualidade da água de bebida 
das aves.

• Ao coletar uma amostra de água de poço, deixe a água correr por 2 minutos antes de 
coletar a amostra. As amostras de água devem ser mantidas abaixo de 10 °C e enviadas ao 
laboratório em menos de 24 horas.

• A água de superfície requer testes mais frequentes, uma vez que é mais afetada pelos 
padrões de estação e precipitação.

• Poços fechados retirando água de aquíferos ou poços artesianos profundos serão mais 
consistentes na qualidade da água, mas geralmente são mais elevados no conteúdo de 
minerais dissolvidos.

• A presença de bactérias coliformes é um indicador de que a fonte de água foi contaminada 
com dejetos animais ou humanos.

• Algumas fontes de água contêm altos níveis de minerais dissolvidos, como cálcio, sódio e 
magnésio. Quando isso ocorre, a quantidade desses minerais na água deve ser 
considerada ao formular a ração.

• A temperatura preferível da água de beber para pintainhas é de 20–25 ° C e para poedeiras 
é de 15–20 ° C.

• O pH ideal da água é 5–7 para promover um bom saneamento da água, aumentar o 
consumo de ração e melhorar a integridade do trato gastrointestinal superior.

• A qualidade da água abaixo da ideal pode ter um impacto significativo na saúde intestinal, 
o que levará à má utilização dos nutrientes na ração.

• Os bebedouros tipo nipple devem ser ajustados à altura adequada, permitindo fácil 
ingestão de água.
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1. Carter & Sneed, 1996. Drinking Water Quality for Poultry, Poultry Science and Technology Guide, North Carolina State 
University Poultry Extension Service. Guia no. 42. 2. Marx and Jaikaran, 2007. Water Analysis Interpretation. Agri-Facts, 
Alberta Ag-Info Centre. Referência http://www.agric.gov.ab.ca/app84/rwqit for online Water Analysis Tool. 3. Watkins, 

2008. Water: Identifying and Correcting Challenges. Avian Advice 10(3): 10–15 University of Arkansas Cooperative 
Extension Service, Fayetteville
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Ar

• A instalação de produção deve estar entre 18–25 °C e 40–60% de umidade.

• A regra geral para determinar a capacidade necessária do ventilador é 4 m³ de movimento 
de ar/quilograma de peso corporal por hora.

• A ventilação é essencial para:

• Fornecer a cada ave um suprimento adequado de oxigênio

• Remover a umidade da instalação

• Remover o dióxido de carbono produzido pelas aves

• Remover as partículas de poeira

• Diminuir os organismos patogênicos em aerossol

• Instalações de pressão positiva onde o ar de exaustão sai por aberturas e portas, evita que o 
ar frio e úmido do inverno entre nas instalações e cause formações de gotículas de água.

• Em instalações com ventilação em túnel, se as aves estiverem confinadas dentro das 
instalações devido ao clima quente ou frio, certifique-se de que as densidades de 
alojamento estejam adequadas às aves.

• Os níveis aceitáveis de gases nocivos ao nível do piso da instalação baseiam-se nos 
regulamentos locais. No entanto, os padrões são:

• Amônia (NH3): <25 ppm

• Dióxido de carbono (CO2): <5000 ppm

• Monóxido de carbono (CO): <50 ppm (medido em 8 horas)

Movimento do Ar (m³ / hora por 1000 aves), por temperatura ambiente, por semanas de idade. Agradecimento: Dr. 
Hongwei Xin, Professor.
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Temperatura

Fisiologia da Termorregulação

• Termorregulação é a capacidade de controlar a temperatura corporal. Esta função leva 
aproximadamente 10 dias após a eclosão para ser alcançada na pintainha em 
desenvolvimento.

• Existem dois mecanismos de termorregulação: termorregulação comportamental e 
termorregulação neural.

• A termorregulação comportamental ocorre em temperaturas frias, quando as pintainhas 
tentarão diminuir a área de superfície para perda de calor por "encurvamento" ou 
"amontoamento". As pintainhas frequentemente se aglomeram em grupos para reduzir 
ainda mais a perda de temperatura. Essa capacidade está prontamente disponível quando 
as aves nascem.

• A termorregulação neural é realizada por meio de detecção de temperatura no sistema 
nervoso e caracterizada por "tremores". A termorregulação neural pode levar até quatro 
semanas para se desenvolver após a eclosão, a ponto da pintainha poder manter a 
temperatura corporal sem calor complementar.

• Uma parte importante do processo de termorregulação das pintainhas é o crescimento 
das penas que elas usam para prender o ar e, portanto, o calor, contra o corpo.

• O estresse térmico ocorre quando as aves são submetidas a temperaturas acima ou abaixo 
de sua zona termoneutra (confortável). Em galinhas poedeiras, a zona termoneutra é 
geralmente entre 18–25 ° C. Em temperaturas fora da zona termoneutra, a ave precisa 
gastar energia para manter a temperatura corporal normal e as atividades metabólicas. 
Isso desvia energia e outros nutrientes do crescimento e da produção de ovos, resultando 
em perda de desempenho.

• Pintainhas jovens têm dificuldade em regular a temperatura corporal até que estejam 
totalmente emplumadas. O estresse por frio ou calor pode levar à supressão do sistema 
imunológico e esses lotes tornam-se muito suscetíveis a doenças. É comum ver 
emplastamento de cloaca, ingestão insuficiente de ração e aumento da mortalidade 
quando lotes jovens são submetidos ao frio prolongado, superaquecimento ou vários dias 
de grandes oscilações de temperatura (> 4 ° C). Sempre que possível, mantenha os lotes 
em uma zona termoneutra apropriada para sua idade.

• Períodos de altas temperaturas ambientais, acompanhados de alta umidade relativa, são 
comuns nos meses de verão. O estresse térmico pode afetar gravemente a produtividade 
de um lote. Em temperaturas ambientais acima de 33 °C, alta mortalidade e grandes 
perdas de produção são facilmente evidenciados, mas em temperaturas menos extremas, 
o estresse por calor é muitas vezes esquecido como uma causa para o crescimento 
deficiente ou perdas sutis na produção de ovos e qualidade da casca.

• Lotes criados em temperaturas mais frias terão mais dificuldade de se ajustar ao clima 
quente na fase adulta.

• Para obter informações sobre o manejo de poedeiras em condições de estresse calórico, 
consulte Compreendendo o Estresse Calórico em Poedeiras.
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Bicagem de Penas
Uma boa cobertura de penas é uma importante característica de bem-estar em lotes de 
poedeiras. A cobertura de penas protege a pele contra ferimentos e luz solar direta. Uma boa 
cobertura de penas fornece isolamento do corpo contra o frio e melhora a eficiência da 
alimentação. Lotes mais velhos com boa cobertura de penas são mais comercializáveis e têm 
maior valor.

As aves têm uma hierarquia social chamada de "dominância".  Bicar é um comportamento 
normal para estabelecer uma estrutura social estável. As aves também passam uma parte 
significativa do dia procurando comida. Ambientes que não são adequados para a expressão 
desses comportamentos normais podem levar a bicar excessivamente as penas e, em casos 
extremos, canibalismo de outras aves.

Dicas para Prevenir o Comportamento Excessivo de Bicagem de 
Penas
Deficiências Nutricionais

• Baixa proteína e desequilíbrio de aminoácidos, particularmente a metionina e arginina

• Níveis baixos de minerais, ou seja. cálcio, sódio

Características da Dieta

• Alimento baixo em fibras, textura fina ou pelletizado reduz o tempo de alimentação da ave 
e pode incentivar mais bicagem de penas

• Mudanças repentinas nos ingredientes da ração ou no tamanho das partículas da ração

• Bicar ao redor da glândula (perto da cauda) pode indicar pouco sal na dieta ou, em frangas 
3-6 semanas de idade, pode ser uma indicação de doença infecciosa da Bursa.

Estressores Ambientais

• Barulhos altos

• Estresse por calor

• Substratos da cama, como aparas de madeira de partículas finas ou serragem

• Alta densidade de alojamento, levando à superlotação de aves no piso, comedouro, água e 
do espaço do ninho

• Infestação de ácaros, mesmo em números moderados

Características do Lote

• Corte inadequado do bico

• Baixa uniformidade
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Galinha com cobertura insuficiente 
de penas.

Dicas para Prevenir o Comportamento de 
Bicagem de Penas Excessivo

• As medidas de prevenção tomadas durante os períodos 
de crescimento e inicio de postura são mais eficazes do 
que em lotes mais velhos que já exibem comportamento 
de bicagem de penas excessivo.

• Os ambientes de crescimento e de postura devem ser o 
mais parecido possível.

• Forneça os níveis recomendados de intensidade de luz 
no galpão. Em lotes que exibem comportamento de 
bicagem de penas excessivo, reduza a intensidade da luz 
para tentar acalmar o lote.

• Garanta que os ninhos sejam escuros (<0,5 lux).

• Minimize o estresse térmico durante os meses de verão. 
Para obter mais informações, consulte a atualização 
técnica Entendendo o Estresse Térmico em Poedeiras.

• Remova rapidamente as aves feridas e mortas do lote.

• Remova todas as aves que exibem bicagens agressivas e 
comportamento de canibalismo.

• Mantenha os galpões em bom estado de conservação, 
eliminando fios soltos, bordas afiadas e áreas onde as 
aves podem ficar pressa.

• O uso de bebedouros nipple pode reduzir o bicagem das 
penas.
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Boas Práticas de Iluminação

• As varandas (varandas de inverno) devem ser equipadas com luzes.

• Manter as lâmpadas e os refletores limpos para evitar a perda de intensidade de luz.

• Evite áreas escuras provocadas pela distância excessiva entre as lâmpada ou pela 
existencia de lâmpadas queimadas. 

• Superfícies claras ou brancas refletem a luz e aumentam a intensidade luminosa.

• Levar em conta as condições locais que poderam exigir adaptações nos programas de 
iluminação.

• O fotoperiodo nos aviários de recria e postura deve ser o mesmo por ocasião da 
transferencia.

• O período de estimulo luminoso deverá ser prolongado até o pico de postura .(fornecer 16 
horas de luz em aproximadamente 25 semanas).

• A intensidade luminosada deve ser aumentada gradualmente por 2 semanas antes do lote 
ser transferido para o aviario de postura (mas nunca antes de 15 semanas 
de idade). A intensidade luminosa na fase final do periodo de recria deve ser a mesma dos 
aviários de postura.

• A intensidade da luz é medida no nível dos comedouros.

Programas de Iluminação

• Use um programa de iluminação lenta por 0–8 semanas para aumentar o consumo de 
ração durante o período de recria para otimizar o crescimento e uniformidade do lote de 
frangas. Um período de redução mais lento pode ser usado para aumentar o peso da 
franga e, potencialmente, o peso dos ovos.

• É preferível um programa de iluminação intermitente para as pintainhas. Se não estiver 
usando um programa de iluminação intermitente de 0 a 7 dias, use 20 horas de luz de 0 a 7 
dias.

• O horario de “acender a luz"pode variar entre os aviarios de postura para facilitar a coleta 
de ovos em granjas de múltiplos lotes.

• Se o lote de postura tem variação na idade de nascimento e/ou baixa uniformidade e peso 
corporal, a estimulação luminosa deve ser baseada na data de nascimento das mais jovens 
ou das aves mais leves.

• Use luzes frias (3000–5000 K) nos galpões de recria para assegurar espectro azul-verde de 
luz. Use luzes quentes (2700–3500 K) nos lotes em produção para assegurar um suficientte 
espectro vermelho de luz.

• Para mais informações, Entendo a Iluminação na Avicultura e Impacto da Cor de Cortinas 
na Avicultura.
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Programa de Luz Indiviadualizados para Aviários Abertos

Os galpões com influência da luz natural podem ser difíceis de administrar, dependendo da 
estação em que as pintainhas nasceram e da latitude da granja. O Programa de Luz da Hy-Line 
International pode ser usado para ajudar a determinar o nascer e o pôr do sol do lote e criar um 
programa de base. No entanto, este programa pode precisar ser personalizado para se adequar 
à localização exata e ao gerenciamento da granja.
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Lanche da Meia-noite

• Técnica de Iluminação opcional que melhora o consumo de ração.

• Utilizado sempre que se deseja aumentar o consumo de ração na recria ou postura.

• Aumenta a absorção de cálcio a noite quando a maior parte da casca do ovo é formada.

• Útil para aumentar o consumo de ração durante o pico de produção de ovos.

• Ajuda na manutenção do consumo de ração em climas quentes.

• O lanche meia-noite pode aumentar o consumo de ração em 2–5 g/dia por ave.

• Verifique os regulamentos locais sobre períodos mínimos de escuro.

Boas Práticas: 

• Iniciar o programa acendendo as lámpadas por 1–2 horas no meio do período escuro.

• Encher os comedouros antes de acender as lámpadas.

• Deve haver no minimo 3 horas de escuro antes e depois do lanche da meia-noite.

• A iluminação fornecida durante o lanche da meia-noite é adicional à duração regular do 
dia (ou seja, 16 horas + lanche da meia-noite).

• Para retirar o lanche da meia-noite, reduzir a iluminação gradualmente, em cerca de 15 
minutos por semana.

Uso do Sombrite em Aviários Abertos

• O uso dos sombrite é uma forma eficaz de reduzir a 
intensidade luminosa nos aviários abertos.

• Os sombrites devem ser porosos para permitir o fluxo de 
ar através das cortinas.

• Manter os sombrites limpos e livres de poeira para 
permitir o fluxo de ar.

• Utilizar ventiladores em aviarios com sombrites.

• Evitar a luz direta do sol nas aves por meio de sombrites 
ou beirais de telhado.

• Sombrite de cor preta são os preferidos.
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Recomendações Nutricionais do Período de Crescimento
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Os pesos corporais são aproximados. As idades mostradas são apenas um guia. Observe 
que no momento da transferência, haverá alguma perda de peso corporal (normalmente 
10–12%) devido à redução da ingestão de água.

1. 

Não ofereça a Dieta Pré-Postura antes das 15 semanas de idade. Não mantenha a ração 
Pré-Postura após o primeiro ovo, pois essa dieta contém nível insuficiente de cálcio para 
suportar a produção de ovos. Implementar uma dieta pré-postura pode ser desafiador em 
lotes de várias idades. Se não for possível usar a dieta pré-postura, o teor de cálcio da dieta 
de recria (desenvolvimento) deve ser aumentado para 1,4%.

2. 

A faixa de energia recomendada é baseada nos valores de energia da matéria-prima 
mostrados na tabela de ingredientes da ração no final deste guia. É importante que as 
concentrações alvo de energia dietética sejam ajustadas de acordo com o sistema 
energético aplicado à matriz da matéria-prima.

3. 

A recomendação para Aminoácidos Totais é apropriada apenas para dietas com milho e 
farelo de soja. Onde as dietas utilizam outros ingredientes, as recomendações para Padrões 
de Aminoácidos Ileal Digestíveis devem ser seguidas.

4. 

As dietas sempre devem ser formuladas para fornecer a ingestão necessária de 
aminoácidos. A concentração de proteína bruta na dieta varia de acordo com a matéria-
prima usada. O valor de proteína bruta fornecido é apenas um valor típico estimado.

5. 

O cálcio deve ser fornecido como carbonato de cálcio fino (tamanho médio de partícula 
inferior a 2 mm). O calcário grosso (2–4 mm) pode ser introduzido na dieta Pré-Postura em 
até 50% do calcário total.

6. 

Onde outras fontes de fósforo são utilizadas, as dietas devem conter o nível mínimo 
recomendado de fósforo disponível.

7. 
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Fase de Alimentação na Cria
Inicial

• A ração inicial é preferencialmente na forma de um farelo com uma distribuição de 
tamanho de partícula entre 1 a 3 mm e níveis mínimos de material fino (partículas menores 
que 1 mm) para suportar a ingestão de ração.

• As rações iniciais são formuladas com ingredientes altamente palatáveis e digeríveis para a 
pintainha, com ênfase particular em contribuidores de proteína.

• Se necessário, um segundo estágio de uma dieta inicial (Inicial 2) pode ser usada como 
uma dieta intermediária entre a dieta inicial de primeiro estágio (Inicial 1) e a dieta de 
crescimento para apoiar ainda mais o desenvolvimento.

• Níveis de óleo podem ser aumentados até 2% nas dietas iniciais, quando for necessário 
controlar o pó da ração e/ou melhorar a palatabilidade.

Crescimento

• Normalmente administrada durante o período de rápido crescimento do tamanho do 
corpo das frangas, entre 6 a 12 semanas de idade.

• Níveis suficientes de proteínas, aminoácidos essenciais e minerais são necessários para o 
crescimento muscular e desenvolvimento esquelético durante este período.

• Deve-se prestar atenção para garantir que a densidade de nutrientes da dieta de 
crescimento seja suficiente para compensar qualquer evento de estresse que possa 
comprometer a ingestão de ração.
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Desenvolvimento

• Normalmente introduzida às 12 semanas de idade, desde que os objetivos de peso corporal 
tenham sido alcançados.

• A dieta de Desenvolvimento deve ser fornecida até o período Pré-Postura e ser 
suficientemente baixa em densidade para estimular a ingestão de ração e aumentar a 
capacidade intestinal.

• Os níveis de fibra nas dietas de Desenvolvimento são geralmente mais altos do que na 
dieta de Crescimento.

• A dieta de Desenvolvimento pode ter uma ampla variedade de níveis nutricionais, uma vez 
que pode ser usada para aumentar ou controlar o ganho de peso corporal.

• Evite níveis excessivos de colina (> 150 ppm por ave por dia) na fase de Desenvolvimento e 
Pré-Postura para facilitar o acúmulo de gordura para o início da postura.

Pré-Postura

• A dieta de Pré-Postura contém níveis aumentados de cálcio e fósforo em relação à dieta de 
Desenvolvimento para aumentar as reservas do osso medular em frangas que se preparam 
para a produção de ovos. O osso medular contém minerais que são rapidamente 
mobilizados para a formação da casca do ovo e vitais para o desenvolvimento do primeiro 
ovo.

• Planeje alimentar por no máximo 10–14 dias antes do início da postura.

• As dietas Pré-Postura podem ser iniciadas quando a maioria das frangas apresentarem as 
cristas avermelhadas.

• Introduzir fontes de cálcio de partículas grandes, como calcário, na dieta Pré-Postura para 
familiarizar as aves com as partículas grandes. Idealmente, a dieta Pré-Postura deve ter 
pelo menos 50% de calcário grosso.

• Durante a alimentação, a dieta Pré-Postura pode ser sincronizada com a estimulação 
luminosa.

• Interrompa a alimentação com a dieta Pré-Postura no início da produção de ovos.
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Recomendações Nutricionais do Período de Produção para 
Desempenho Econômico
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Todos os requerimentos de nutrientes são baseados nas tabelas de ingredientes da ração.1. 

Proteína bruta, metionina + cistina, gordura, ácido linoléico e/ou energia podem ser 
alterados para otimizar o tamanho do ovo.

2. 

Os níveis máximos de nutrientes são calculados para aves no pico da produção de ovos. 
Antes de atingir o pico de produção de ovos, as necessidades de nutrientes serão menores.

3. 

Uma boa aproximação da influência da temperatura nas necessidades de energia é que 
para cada mudança de 0,5°C para mais ou para menos de 22°C, subtraia ou adicione cerca 
de 2 kcal/ave/dia, respectivamente.

4. 

A recomendação para aminoácidos totais é apropriada apenas para dietas com milho e 
farelo de soja. Onde as dietas utilizam outros ingredientes, as recomendações para Padrão 
de Aminoácidos Ileal Digestíveis devem ser seguidas.

5. 

As dietas sempre devem ser formuladas para fornecer a ingestão necessária de 
aminoácidos. A concentração de proteína bruta na dieta varia de acordo com a matéria-
prima utilizada. O valor de proteína bruta fornecido é apenas um valor típico estimado.

6. 

As necessidades de cálcio e fósforo disponível são determinadas pela idade do lote. 
Quando a produção permanece alta e as dietas são fornecidas por mais tempo do que as 
idades mostradas, é recomendado aumentar as concentrações de cálcio e fósforo na 
próxima fase de alimentação.

7. 

A recomendação de tamanho de partículas de carbonato de cálcio varia ao longo da 
postura. Consulte Tamanho de Partícula de Cálcio. Os níveis de cálcio na dieta podem 
precisar ser ajustados com base na solubilidade do calcário.

8. 

Onde outras fontes de fósforo são utilizadas, as dietas devem conter o nível mínimo 
recomendado de fósforo disponível.

9. 
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Concentrações de Nutrientes na Dieta do Período de Produção 
para Desempenho Econômico
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Todos os requerimentos de nutrientes são baseados nas tabelas de ingredientes da ração.1. 

Proteína bruta, metionina + cistina, gordura, ácido linoléico e/ou energia podem ser 
alterados para otimizar o tamanho do ovo.

2. 

Os níveis máximos de nutrientes são calculados para aves no pico da produção de ovos. 
Antes de atingir o pico de produção de ovos, as necessidades de nutrientes serão menores.

3. 

Uma boa aproximação da influência da temperatura nas necessidades de energia é que 
para cada mudança de 0,5°C para mais ou para menos de 22°C, subtraia ou adicione cerca 
de 2 kcal/ave/dia, respectivamente.

4. 

A recomendação para aminoácidos totais é apropriada apenas para dietas com milho e 
farelo de soja. Onde as dietas utilizam outros ingredientes, as recomendações para Padrão 
de Aminoácidos Ileal Digestíveis devem ser seguidas.

5. 

As dietas sempre devem ser formuladas para fornecer a ingestão necessária de 
aminoácidos. A concentração de proteína bruta na dieta varia de acordo com a matéria-
prima utilizada. O valor de proteína bruta fornecido é apenas um valor típico estimado.

6. 

As necessidades de cálcio e fósforo disponível são determinadas pela idade do lote. 
Quando a produção permanece alta e as dietas são fornecidas por mais tempo do que as 
idades mostradas, é recomendado aumentar as concentrações de cálcio e fósforo na 
próxima fase de alimentação.

7. 

A recomendação de tamanho de partículas de carbonato de cálcio varia ao longo da 
postura. Consulte Tamanho de Partícula de Cálcio. Os níveis de cálcio na dieta podem 
precisar ser ajustados com base na solubilidade do calcário.

8. 

Onde outras fontes de fósforo são utilizadas, as dietas devem conter o nível mínimo 
recomendado de fósforo disponível.

9. 
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Recomendações Nutricionais do Período de Produção para 
Desempenho Ideal
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Todos os requerimentos de nutrientes são baseados nas tabelas de ingredientes da ração.1. 

Proteína bruta, metionina + cistina, gordura, ácido linoléico e/ou energia podem ser 
alterados para otimizar o tamanho do ovo.

2. 

Os níveis máximos de nutrientes são calculados para aves no pico da produção de ovos. 
Antes de atingir o pico de produção de ovos, as necessidades de nutrientes serão menores.

3. 

Uma boa aproximação da influência da temperatura nas necessidades de energia é que 
para cada mudança de 0,5°C para mais ou para menos de 22°C, subtraia ou adicione cerca 
de 2 kcal/ave/dia, respectivamente.

4. 

A recomendação para aminoácidos totais é apropriada apenas para dietas com milho e 
farelo de soja. Onde as dietas utilizam outros ingredientes, as recomendações para Padrão 
de Aminoácidos Ileal Digestíveis devem ser seguidas.

5. 

As dietas sempre devem ser formuladas para fornecer a ingestão necessária de 
aminoácidos. A concentração de proteína bruta na dieta varia de acordo com a matéria-
prima utilizada. O valor de proteína bruta fornecido é apenas um valor típico estimado.

6. 

As necessidades de cálcio e fósforo disponível são determinadas pela idade do lote. 
Quando a produção permanece alta e as dietas são fornecidas por mais tempo do que as 
idades mostradas, é recomendado aumentar as concentrações de cálcio e fósforo na 
próxima fase de alimentação.

7. 

A recomendação de tamanho de partículas de carbonato de cálcio varia ao longo da 
postura. Consulte Tamanho de Partícula de Cálcio. Os níveis de cálcio na dieta podem 
precisar ser ajustados com base na solubilidade do calcário.

8. 

Onde outras fontes de fósforo são utilizadas, as dietas devem conter o nível mínimo 
recomendado de fósforo disponível.

9. 
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Concentrações de Nutrientes na Dieta do Período de Produção 
para Desempenho Ideal
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Todos os requerimentos de nutrientes são baseados nas tabelas de ingredientes da ração.1. 

Proteína bruta, metionina + cistina, gordura, ácido linoléico e/ou energia podem ser 
alterados para otimizar o tamanho do ovo.

2. 

Os níveis máximos de nutrientes são calculados para aves no pico da produção de ovos. 
Antes de atingir o pico de produção de ovos, as necessidades de nutrientes serão menores.

3. 

Uma boa aproximação da influência da temperatura nas necessidades de energia é que 
para cada mudança de 0,5°C para mais ou para menos de 22°C, subtraia ou adicione cerca 
de 2 kcal/ave/dia, respectivamente.

4. 

A recomendação para aminoácidos totais é apropriada apenas para dietas com milho e 
farelo de soja. Onde as dietas utilizam outros ingredientes, as recomendações para Padrão 
de Aminoácidos Ileal Digestíveis devem ser seguidas.

5. 

As dietas sempre devem ser formuladas para fornecer a ingestão necessária de 
aminoácidos. A concentração de proteína bruta na dieta varia de acordo com a matéria-
prima utilizada. O valor de proteína bruta fornecido é apenas um valor típico estimado.

6. 

As necessidades de cálcio e fósforo disponível são determinadas pela idade do lote. 
Quando a produção permanece alta e as dietas são fornecidas por mais tempo do que as 
idades mostradas, é recomendado aumentar as concentrações de cálcio e fósforo na 
próxima fase de alimentação.

7. 

A recomendação de tamanho de partículas de carbonato de cálcio varia ao longo da 
postura. Consulte Tamanho de Partícula de Cálcio. Os níveis de cálcio na dieta podem 
precisar ser ajustados com base na solubilidade do calcário.

8. 

Onde outras fontes de fósforo são utilizadas, as dietas devem conter o nível mínimo 
recomendado de fósforo disponível.

9. 
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Fase de Alimentação na Produção

Pré-Pico

• As dietas Pré-Pico são destinadas a lotes com baixo consumo de ração e alimentados por 
um período limitado desde o primeiro ovo até o início do pico de produção. A especificação 
de nutrientes da dieta Pré-Pico deve ser densa o suficiente para permitir menor ingestão 
de ração e também atender ao aumento das necessidades nutricionais da ave que está 
entrando na produção de ovos. Continue a dieta Pré-Pico até que a ingestão de ração 
tenha se desenvolvido o suficiente para permitir a transição para a dieta Pico.

• Se utilizada até não mais do que 50–70% de produção, uma dieta Pré-Pico com 
concentração de energia reduzida pode ser benéfica para estimular a ingestão de ração. As 
dietas Pré-Pico são úteis em situações em que as condições locais podem resultar em 
redução do consumo de ração, como climas quentes, onde o consumo de ração pode ser 
reduzido.

• Aumentar em 30% a inclusão de vitaminas e minerais pode ser útil para lidar com a 
ingestão de ração mais baixa durante a fase Pré-Pico.

Ração Pico

• As rações de Pico precisam ser formuladas de acordo com o consumo real de ração do lote 
e a produção de massa de ovos. Aumente os níveis de vitaminas e minerais nessas dietas 
de baixa ingestão se ainda não tiver aumentado durante a fase Pré-Pico.

• Comece a alimentar com a dieta de Pico no início da postura (1% de produção de ovos), se 
uma dieta Pré-Pico não for fornecida.

• Certifique-se de que a dieta de Pico esteja nos comedouros quando os primeiros ovos 
forem postos, não somente nos silos de ração.

• As aves devem continuar crescendo durante o período de Pico de produção. A ingestão 
inadequada de nutrientes neste período pode levar à perda de peso corporal (ou ganho 
insuficiente de peso corporal), ossos moles e perda de desempenho após o Pico.

• Monitore o desenvolvimento do osso da quilha durante o período de pico. Consulte 
Compreendendo o Papel do Esqueleto na Produção de Ovos.

Fase de Alimentação Durante o Período de Produção de Ovos

• À medida que o lote avança na postura, a especificação da dieta deve ser baseada na 
ingestão de ração da ave e na produção de massa de ovos. Em galinhas poedeiras, a 
necessidade de cálcio aumenta, enquanto a de fósforo diminui com a idade. Manter a boa 
qualidade da casca do ovo por meio do fornecimento adequado de minerais é a chave para 
o sucesso da produção de ovos de ciclo estendido.

• Por volta das 32 semanas de idade, o osso medular está completamente formado e 
preenchido, e os níveis de fósforo podem ser reduzidos.

• O controle do tamanho do ovo é fundamental para manter a qualidade da casca do ovo 
em lotes de postura mais velhos. Consulte Otimizando o Tamanho do Ovo em Poedeiras 
Comerciais.
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Manejos para Tamanho de Ovo

• Monitore de perto o peso do ovo de cada lote e faça alterações nutricionais conforme 
necessário para garantir que o perfil de peso do ovo seja alcançado. Se ovos menores forem 
desejados, o peso do ovo deve ser controlado em uma idade precoce.

• Junto com as práticas de manejo, o controle do peso do ovo é obtido controlando a 
ingestão de aminoácidos e energia e garantindo que a ingestão de ração não seja muito 
alta.

• Reduzir apenas os aminoácidos contendo metionina ou enxofre não é a melhor maneira de 
controlar o peso do ovo, pois pode levar a um desempenho insatisfatório e cobertura 
reduzida de penas.

• Monitore o peso do ovo - tão freqüentemente quanto possível. Inicie planos para controlar 

Calcário fino (0–2 mm). Foto: 
Longcliff Quarries Ltd.

Calcário grosso (2–4 mm). Photo: 
Longcliff Quarries Ltd.

Tamanho da Partícula de Cálcio

• A introdução de partículas grandes de cálcio deve 
começar com a dieta Pré-Postura. A digestão de 
partículas grandes de cálcio fornece à galinha poedeira 
uma disponibilidade lenta e sustentada de cálcio para a 
formação da casca do ovo.

• A porcentagem de partículas grandes de cálcio é 
aumentada gradualmente durante o período de 
produção. Perto do final da postura, a proporção de 
partículas grandes de cálcio devem ser 75% do cálcio 
total (dependendo da solubilidade do calcário).

• O tamanho apropriado da partícula depende da 
solubilidade do calcário. As fontes de cálcio de tamanho 
grande geralmente têm entre 2–4 mm de diâmetro.

• Os níveis de cálcio na dieta podem precisar ser ajustados 
com base na solubilidade do calcário.

• O calcário grosso com maior solubilidade será retido por 
um período mais curto, portanto, precisa ser incluído em 
uma proporção maior ou com tamanho de partícula 
maior.

• O calcário de cor escura é geologicamente mais antigo. 
Normalmente, estes contêm mais impurezas 
(geralmente magnésio) e são geralmente mais baixos em 
solubilidade e disponibilidade de cálcio.

• A concha de ostra e outras conchas marinhas (com baixa 
contaminação microbiológica) são boas fontes de cálcio 
solúvel.
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o peso do ovo quando o peso médio do ovo estiver dentro de 2 g do peso alvo do ovo.

• Para obter mais informações, consulte Otimizando o Tamanho do Ovo em Poedeiras 
Comerciais.

Recomendações mínimas para os períodos de crescimento e postura. Os regulamentos 
locais podem limitar o conteúdo dietético individuais de vitaminas ou minerai.

1. 

Armazene as pré-misturas de acordo com as recomendações do fornecedor e observe os 
prazos de validade para garantir que a atividade da vitamina seja mantida. A inclusão de 
antioxidante pode melhorar a estabilidade da pré-mistura.

2. 

As recomendações de vitaminas e minerais variam de acordo com a atividade.3. 

Quando o tratamento térmico é aplicado à dieta, níveis mais elevados de vitaminas podem 
ser necessários. Consulte o fornecedor de vitaminas com relação à estabilidade por meio 
de processos de produção individuais.

4. 

Uma proporção de vitamina D3 pode ser suplementada como 25-hidroxi D3 de acordo com 
as recomendações do fornecedor e limites aplicáveis.

5. 

Níveis mais elevados de niacina são recomendados em sistemas sem gaiola.6. 

Maior biodisponibilidade e produtividade podem ser possíveis com o uso de fontes 
minerais quelatados.

7. 

Vitaminas e Minerais Traços
Como a pré-mistura de vitaminas/minerais é frequentemente encontrada em partículas finas 
de ração, um nível mínimo de 1% de óleo/gordura líquida adicionado nas dietas liga as pequenas 
partículas na ração.
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Programas de Alimentação

Programa Básico de Alimentação para Poedeiras
Alimentação matinal (primeira alimentação)

• O primeiro funcionamento do comedouro geralmente é programado com as luzes acesas 
ou logo após.

• Alimentos frescos devem estar disponíveis quando as aves se tornam ativas e descem dos 
locais de descanso.

• O programa de alimentação matinal intercalado é um programa de alimentação opcional 
que fornece duas alimentações matinais com intervalo de uma hora. A alimentação 
matinal intercalada oferece mais oportunidades de alimentação para garantir uma boa 
ingestão de nutrientes em todas as aves. A alimentação matinal intercalada pode reduzir 
os ovos do chão, reduzindo a aglomeração na área do ninho. A segunda ração em uma 
programação de alimentação intercalada atrai as galinhas poedeiras dominantes dos 
ninhos para os comedouros. Isso pode criar mais oportunidades de aninhamento para 
outras galinhas menos dominantes.

Segunda Alimentação

• O segundo funcionamento do comedouro deve ocorrer no final do período de pico de 
postura dos ovos, geralmente 4-5 horas após as luzes acenderem. Este tempo pode variar 
entre os lotes.

• Esta alimentação é importante após o intervalo de 4–5 horas após a alimentação matinal, 
pois os níveis de ração tendem a ser baixos neste período.

• Esta alimentação também atrai as galinhas para fora dos ninhos, que podem estar sobre os 
ovos, proporcionando oportunidades de aninhamento para galinhas poedeiras tardias.

Alimentações da tarde

• Uma a três alimentações à tarde podem ser programadas, dependendo do tipo de sistema 
de alimentação, clima, desempenho do lote, peso corporal e acúmulo de ração nos 
comedouros. Durante os períodos de estresse por calor, as alimentações à tarde podem ser 
ajustadas ou removidas para evitar que as aves comam durante os horários mais quentes 
do dia.

• Um intervalo de tempo maior entre duas alimentações à tarde pode ser fornecido para 
encorajar as aves a consumir partículas finas de ração e limpar os comedouros.

• Normalmente, o lote consumirá 60% da alimentação total diária à tarde.

• Um comedouro cheio de calcário grosso disponível durante as horas da tarde pode ser útil 
para manter um bom esqueleto e qualidade da casca.
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Última Alimentação

• A última alimentação é normalmente 1.5–2 horas antes de as luzes apagarem. A última 
alimentação deve coincidir com o fechamento dos ninhos.

• A última alimentação é crítica para garantir um bom suprimento de nutrientes para a 
formação dos ovos durante a noite.

• Se a suplementação com partículas grandes de cálcio (cobertura) for usada, ela 
geralmente é incluída nesta última alimentação.

• O programa de alimentação intercalado à tarde (dois comedouros funcionam com uma 
hora de intervalo) é um programa opcional para incentivar o consumo de ração antes que 
as luzes se apaguem. Alimentação intercalada fornecem mais oportunidades de 
alimentação para mais galinhas. Isso pode ser benéfico quando existem problemas de 
qualidade da casca do ovo.

Programa básico de alimentação Programa de alimentação intercalada
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Consumo de Ração

• As galinhas poedeiras têm capacidade limitada de ajustar o consumo de ração para 
atender às necessidades de nutrientes específicos. É importante que o desempenho e o 
consumo de ração sejam monitorados para que os ajustes necessários à densidade da 
dieta possam ser feitos.

• Após 10 semanas de idade, as frangas Brown tendem a ser mais responsivas à densidade 
de nutrientes da dieta do ponto de ingestão de ração - em outras palavras, as galinhas 
consumirão mais uma dieta de baixa energia do que uma dieta de alta energia.

• O estresse calórico resulta em menor consumo de ração, e portanto, menor ingestão de 
nutrientes. Aumentar a digestibilidade da ração, em particular dos aminoácidos, e fornecer 
energia adequada na forma de lipídios pode resultar em melhor ganho de peso corporal, 
produção de ovos e peso do ovo quando a temperatura ambiente efetiva é alta. Para obter 
mais informações, consulte Entendendo o Estresse Calórico nas Poedeiras.

• Gorduras ou óleos são fontes concentradas de energia e podem ser úteis para aumentar o 
conteúdo de energia e a palatabilidade dos alimentos.

• Durante o estresse calórico, não aumente a energia na mesma proporção da porcentagem 
da queda do consumo de ração, pois isso limitará ainda mais o consumo de ração.

• Vitaminas, minerais e aminoácidos devem ser ajustados de acordo com a ingestão de 
ração.

• Os óleos vegetais são tipicamente ricos em ácido linoléico, o que é útil para aumentar o 
tamanho do ovo até certos limites. Uma mistura de óleos vegetais insaturados terá o 
mesmo efeito.

Relação aproximada entre o 
consumo de ração e a temperatura 

ambiente.

• As galinhas devem sempre ter acesso à alimentação.

• Um programa de alimentação por fases deve ser 
praticado para garantir o consumo correto de nutrientes 
durante a postura. O objetivo da alimentação por fases é 
combinar a ingestão de nutrientes com as necessidades 
das aves.

• As dietas das poedeiras devem ser formuladas de acordo 
com o consumo real de ração e o nível de produção 
desejado (produção de massa de ovo).

• Estimule o consumo de ração acionando os comedouros 
sem adicionar ração adicional.

• Maneje os comedouros para que as alimentações 
adicionais não criem partículas excessivamente finas de 
ração.

• A taxa de consumo de ração das galinhas é influenciada 
por vários fatores, incluindo peso corporal (ou idade), 
produção de massa de ovo, temperatura ambiente, 
textura da ração, estado de saúde e densidade 
energética da dieta.
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Tamanho das Partículas da Ração

• Uma caixa com peneiras separa a amostra de ração em categorias com base no tamanho 
das partículas.

• Use na na granja para verificar o tamanho de partícula da ração da fábrica de rações, 
testando amostras de entrega. O teste de ração no sistema da granja pode ser feito; no 
entanto, a manipulação da ração pelas aves nos comedouros pode influenciar nos 
resultados. Avalie as amostras do sistema de alimentação retirando amostras de vários 
pontos ao longo de todo o comedouro.

• Partículas muito finas de ração (<1 mm) resultam em:

• Diminuição do consumo de ração

• Os níveis de poeira na galpão aumentam

• Muitas partículas grossas de ração resultam em:

• Aves comem partículas grandes de maneira seletiva, criando ingestão irregular de 
nutrientes

• Aumento do risco de separação da alimentação

• A separação de partículas grandes é um problema particular com comedouros de corrente 
plana.

• A segregação da alimentação com apresentações mais grosseiras também é um problema 
em grandes silos de ração, onde as quedas livres são superiores a 4 m (da ponta da rosca 
sem-fim do caminhão até o fundo do silo).

Caixa de peneira Hy-Line
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Melhores Práticas

• Um intervalo de 3-4 horas na alimentação do meio-dia permite que as aves consumam 
partículas finas.

• Adicione um mínimo de 1% de óleo/gordura líquida às dietas para criar uma ração mais 
homogênea.

• Use uma dieta com granulometria maior ou peletizada para aumentar a ingestão em 
climas quentes.

• Use rações iniciais peletizadas para promover uma boa ingestão de alimento e até mesmo 
uma melhor absorção de nutrientes pelas pintainhas.

• Use ração triturada mais grossa para as fases de crescimento, desenvolvimento, pré-
postura e postura.

• Para obter mais informações, consulte Granulometria da Ração e a Importância do 
Tamanho da Partícula de Alimento em Poedeiras.

Perfil Ideal de Partículas da Ração
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Tabelas de Ingredientes para Rações

As recomendações de nutrientes são baseadas em cálculos usando esses valores de energia e nutrientes (fonte: 
Feedstuffs Reference Issue and field data 2019-2019). Os valores fornecidos são estimados com base em pesquisas de 
ingredientes. Os valores dos nutrientes devem ser confirmados pela análise dos materiais usados para manter uma 

matriz de formulação precisa.
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A digestibilidade dos aminoácidos é a digestibilidade ileal padronizada. Os valores de aminoácidos são padronizados 
para 88% de matéria seca (fonte: Feedstuffs Reference Issue and field data 2018-2019). Os valores fornecidos são 

estimados com base em pesquisas de ingredientes. Os valores dos nutrientes devem ser confirmados pela análise dos 
materiais usados para manter uma matriz de formulação precisa.
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Controle de Doenças
Um lote só pode atingir seu potencial genético quando a influência de doenças é minimizada. 
As doenças de importância econômica variam amplamente entre os locais, mas em todos os 
casos, a prevenção e o controle são mais eficazes do que o tratamento.

Biosseguridade

• A biosseguridade é o melhor método para evitar doenças. Um bom programa de 
biosseguridade identifica e controla as maneiras mais prováveis de os patógenos entrarem 
na granja.

• Um sistema all-in/all-out é o mais biosseguro, mas não é uma realidade para muitas 
granjas comerciais.

• Garantir que o galpão seja lavado e desinfetado antes da chegada das pintainhas ou 
galinhas ajudará as aves a iniciarem em um ambiente limpo.

• Para obter mais informações, consulte Lista de Verificação de Limpeza Pré-alojamento.

• O vazio sanitário entre os lotes reduz a carga de patógenos da instalação.

Pessoas e Equipamentos

• Todos os colaboradores e visitantes devem vestir roupas, toucas para o cabelo e calçados 
específicos da granja.

• Os funcionários não devem ter contato com outras aves domésticas ou pássaros fora do 
trabalho.

• Tomar banho para entrar e sair é ideal.

• Os veículos de visitantes e funcionários devem estar estacionados fora da área de 
biossegurança.

• Use equipamentos específicos da granja.

• Se equipamentos e materiais externos devem ser trazidos para a granja, desinfete antes do 
contato com as aves.

Hy-Line Brown - Conventional Systems

© HY-LINE INTERNATIONAL 2022 75/86 01/17/2022

https://www.hyline.com/Upload/Resources/Pre-Housing%20Checklist%20ENG.pdf


Alimentação

• Use ingredientes de ração testados e de boa qualidade.

• Armazene os ingredientes da ração em uma área limpa e segura.

• Entenda que quaisquer ingredientes de origem animal (farinha de peixe, farinha de carne e 
ossos, concha marinha) podem ter um risco maior de Salmonella ou outra contaminação.

Eliminação de Aves Mortas

• Elimine de forma rápida e adequada as galinhas mortas diariamente. Manter aves mortas 
nos aviários aumenta o risco de doença para todo o lote.

• Descarte as aves mortas por meio de processamento, incineração ou compostagem.

Roedores

• Os roedores são portadores conhecidos de muitas doenças avícolas. Roedores, juntamente 
com insetos e humanos, também são responsáveis pela disseminação de doenças de uma 
granja para outra e uma das razões comuns para a recontaminação de uma instalação 
avícola limpa e desinfetada.

• A propriedade deve estar livre de detritos, grama alta e outros locais que possam abrigar 
roedores.

• O perímetro de cada instalação deve ter uma área de 1 m de largura de pedra britada ou 
concreto para evitar que roedores atravessem a instalação.

• A ração e os ovos devem ser armazenados em áreas à prova de roedores e qualquer 
derramamento deve ser limpo imediatamente.

• As estações de iscas devem ser colocadas em todo o perímetro da instalação e mantidas 
com rodenticida fresco.

• Em instalações fechadas, preencha quaisquer lacunas nas entradas, paredes e telhado que 
possam dar acesso aos roedores às instalações avícolas.

• Para obter mais informações, consulte o Código de Práticas para a Prevenção da 
Infestação de Roedores em Propriedades Avícolas.
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Programa de Vacinação
Para obter informações sobre os programas de vacinação, consulte as Recomendações de 
Vacinação.

Sinal de biossegurança

Doenças Transmitidas Verticalmente

• As principais doenças transmitidas verticalmente que 
preocupam as aves são Leucose Linfóide, Mycoplasma 
gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Salmonella 
Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella Enteritidis 
e Salmonella Typhimurium.

• Todos as reprodutores adquiridos diretamente da Hy-
Line International estão livres dessas doenças.

• Criadores livres de doenças são o primeiro passo no 
controle dessas doenças para poedeiras comerciais.

• Devido à possibilidade de transmissão horizontal dessas 
doenças, as gerações posteriores podem não 
permanecer livres.

• É responsabilidade dos criadores e proprietários de lotes 
comerciais prevenir a transmissão horizontal dessas 
doenças e continuar os testes para garantir um status 
negativo.
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Parasitas Internos
Parasitas internos podem ser um problema significativo para lotes caipiras, causando danos ao 
trato intestinal da ave e reduzindo a absorção de nutrientes da ração.

Sinais de parasitas internos:

• Perda de força da casca, gema, cor e tamanho do ovo.

• Baixo ganho de peso corporal levando as aves desuniformidade e atrofiadas. As aves 
afetadas podem ficar pálidas e apresentar cristas claras.

• Aumento do canibalismo por bicagens na cloaca, devido ao esforço.

• Morte, em infestações muito severas.

• Parasitas internos podem tornar as aves mais suscetíveis a doenças ou agravar uma 
doença existente.

• As populações de vermes podem aumentar rapidamente no rebanho. Consulte um 
veterinário para um programa apropriado de controle de parasitas. (Verifique os 
regulamentos locais sobre opções de tratamento e prevenção a parasitas internos)

Ascarídeos (vermes redondos) são 
parasitas comuns de aves criadas 
no piso e livres. Infestações leves 

podem rapidamente se tornar 
infestações pesadas. Foto cedida 

pelo Dr. Yuko Sato, Iowa State 
University.

Vermes Redondos (ascarídeos)
Ascaridia galli (verme redondo)

• Esses são os maiores e mais comuns. São brancos, com 
até 5 cm de comprimento e podem ser visíveis em fezes 
em infestações pesadas.

• O ciclo de vida é de 21 dias. Tratamentos repetidos com 21 
dias de intervalo são necessários para eliminar uma 
infestação pesada.

• Ovos de ascarídeos podem ser comidos por insetos, que 
espalham a infestação quando ingeridos por aves 
caipiras.
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Os vermes cecais (Heterakis) 
podem carregar o protozoário 

(Histomonas meleagridis) 
responsável pela doença chamada 
histomoníase. Foto cedida pelo Dr. 

Yuko Sato, Iowa State University.

Infestação intensa de vermes no 
intestino. As tênias competem com 
as aves pelos nutrientes disponíveis.

Capillaria Spp.

• Estes são muito menores (semelhantes a cabelos) e 
dificilmente são visíveis a olho nu, mas podem causar 
danos significativos mesmo em infestações moderadas.

• Os vermes Capillaria podem infestar papo, esôfago e 
intestino.

• Os ovos se tornam infestantes em 4–6 semanas nas fezes.

• Algumas espécies de Capillaria usam a minhoca como 
hospedeiro intermediário para completar seu ciclo de 
vida.

Hetarakis gallinarum (vermes cecais)

• Os vermes Hetarakis passam a maior parte do tempo no 
ceco, localizado na extremidade inferior do intestino. Eles 
não causam nenhum dano óbvio a si mesmos, mas 
podem carregar outro parasita chamado Histomonas 
meleagridis, a causa da Histomoníase.

• O controle eficaz de vermes cecais fornece boa proteção 
contra histomoníase. Ovos de Heterakis podem 
sobreviver três anos em pastagens.

• Aves são infestadas no contato com ovos de vermes da 
cama, do solo e das fezes.

• Os ovos das minhocas precisam de condições quentes e 
úmidas para se desenvolverem fora da ave, razão pela 
qual os problemas são frequentemente piores na 
primavera e no verão, especialmente após uma 
primavera úmida.
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Controle de parasitas internos:

• A infestação por vermes no lote é identificada por exame microscópico de fezes em busca 
de ovos do parasita.

• Infestações de parasitas internos devem ser monitoradas rotineiramente por necropsia de 
aves de descarte e exame microscópico de fezes para contagem de ovos de vermes.

• O controle eficaz visa quebrar o ciclo de infestação.

• O uso estratégico de ração ou tratamentos de vermifugação administrados com água 
controlará a verminose do rebanho. Inicie os tratamentos na fase de criação e continue 
durante o período de postura.

O controle da coccidiose inclui as seguintes medidas (verifique os regulamentos locais):

• O uso de ionóforos ou outros produtos químicos em um programa de dosagem gradual 
protegerá a ave da coccidiose e permitirá a estimulação da imunidade nas frangas.

• As vacinas contra coccidiose requerem um ciclo por contato com o esterco para atingir a 
imunidade total. Discuta isso com o fabricante da vacina.

• O uso de vacinas vivas é preferível a tratamentos com drogas anticoccidianas. As vacinas 
são administradas no incubatório como um spray ou gel spray ou no alojamento das 
pintainhas nas instalações de criação.

• Controle de moscas e besouros, vetores da disseminação da coccidiose.

• A limpeza e desinfecção das instalações reduzem a pressão do desafio. Os oocistos são 
resistentes à desinfecção e podem persistir no meio ambiente.

Coccidiose cecal (Eimeria tenella).

Protozoários
A infecção por coccidiose pode causar danos intestinais e, em 
infestações graves, mortalidade. Mais comumente, o controle 
deficiente da infecção subclínica reduz a conversão alimentar 
ou deixa as frangas com dano intestinal crônico e lesões 
irreversíveis. Os lotes de frangas podem ficar desuniformes ou 
abaixo do peso no alojamento e não apresentarem todo o seu 
potencial na postura.
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Parasitas Externos

Ácaro vermelho (Dermanyssus gallinae) 
O ácaro vermelho é um parasita externo importante em lotes de postura em todos os sistemas 
de manejo. Os ácaros vermelhos se alimentam de sangue no período noturno e durante o dia, 
se escondem em áreas escuras e isoladas nas instalações. Os ácaros vermelhos se multiplicam 
rapidamente nos meses quentes de verão. Mesmo as infestações leves provocam irritações, 
levando a um baixo desempenho e consumo de ração.

Controle do Ácaro Vermelho:

• Romper o ciclo de reinfestação quando a instalação está vazia é a abordagem mais eficaz.

• Trate a instalação entre os lotes, imediatamente após as aves serem retiradas da instalação 
enquanto os ácaros vermelhos ainda estão ativos.

• Use produtos aprovados e eficazes, aplicados de maneira adequada, para alcançar todas as 
fendas do equipamento, paredes, slats e ninho.

• Use um bico em leque para produzir um spray plano para uma boa cobertura de 
superfícies e fendas.

• Não misture pesticidas com desinfetantes, a menos que recomendado pelo fabricante.

• Os ácaros vermelhos podem viver fora ave, sem se alimentar por até 6 meses. As 
instalações geralmente requerem vários tratamentos para eliminar a infestação. Preencher 
rachaduras ou buracos nas instalações e equipamentos limitará as áreas potenciais de 
ácaros vermelhos nas instalações. Aplique tratamentos à noite quando os ácaros 
vermelhos estiverem ativos. Faça a rotação dos produtos para evitar que os ácaros 
desenvolvam resistência.

Ácaro vermelho (Dermanyssus 
gallinae).

Os ácaros vermelhos saem de 
esconderijos à noite para se 

alimentar das aves.

Sinais de infestação de ácaros vermelhos no rebanho:

• Lotes que estão nervosos com comportamento 
aumentado de bicagem das penas e da cloaca

• O consumo de ração pode ser reduzido. Redução da 
produção de ovos em até 5%.

• As aves ficam anêmicas devido à perda de sangue. Essas 
aves ficarão evidentes no lote por suas cristas mais claras. 
Se gravemente afetado, a mortalidade pode aumentar.

• Perda da cor da casca ou gema.

• Sujar cascas de ovos com fezes de ácaros, o que pode 
levar à degradação dos ovos.

• Os colaboradores coletores de ovos podem sofrer 
irritação da pele por ácaros vermelhos.
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• Monitore as instalações e as aves durante a vida do lote e forneça tratamento imediato 
quando os ácaros vermelhos forem observados.

• Agende tratamentos para quebrar o ciclo de vida do ácaro vermelho, que é de 10 dias. Um 
programa de três tratamentos (nos dias 0, 10 e 20) é eficaz.

Tratamentos para ácaros vermelhos/ácaros aviários do norte (verifique os regulamentos 
locais):

• Piretróides - Uma substância química sintética que causa paralisia e morte em insetos. 
Como se trata de um produto comum, existem variedades de ácaros resistentes em todo o 
mundo.

• Organofosforados, carbamatos - interfere na transmissão da acetilcolina em insetos; 
resulta na morte do ácaro. Normalmente ingerido pelo parasita. Há apresentações que são 
ingeridas pelas aves e passadas ao ácaro quando os aves são mordidas.

• Fluralaner - Fluralaner atua como um potente inibidor do sistema nervoso do ácaro, 
agindo de forma antagonista nos canais de cloreto dependentes de ligante (receptor GABA 
e receptor de glutamato).

• Óleo vegetal - aplique óleo diretamente na ave para tratar os ácaros (solução impraticável 
para grandes operações).

• Produtos à base de minerais (pó líquido e areia) - podem ser aplicados no chão e nas 
paredes da instalação para evitar a propagação de ácaros.

• Produtos de terra diatomácea - matam os ácaros absorvendo os lipídios do exoesqueleto 
e causando desidratação. Ao contrário dos pesticidas, não há desenvolvimento de 
resistência com esses produtos.

Hy-Line Brown - Conventional Systems

© HY-LINE INTERNATIONAL 2022 82/86 01/17/2022



Ácaro Aviário do Norte (Ornithonyssus sylviarum) 
O ácaro aviário do norte é outro ectoparasita comum em galinhas. Esses ácaros se alimentam 
de células do sangue e da pele das aves, podendo causar perdas significativas de produtividade 
e saúde em infestações graves. O ácaro aviário do norte é geralmente encontrado nas penas 
felpudas que circundam a cloaca (cloaca). Eles vivem com a ave por toda a vida, mas podem 
sobreviver com a ave por até três semanas. Os ácaros podem ser encontrados em ovos, 
cinturões dos ovos e em colaboradores quando as infestações são graves. Pode haver aumento 
da suscetibilidade de algumas aves individuais a infestações, enquanto outras aves não são 
afetadas. Aves infestadas podem ser identificadas ao encontrar áreas escuras características nas 
penas ao redor da cloaca compostas por ácaros, ácaros mortos, sangue seco e células da pele.

Os ácaros das aves do norte vivem 
nas penas ao redor da área da 

cloaca e se alimentam de sangue e 
células da pele, causando irritação e 

perda de produtividade.

Os ácaros podem ser encontrados 
em ovos e cinturões de ovos. Fotos 

cedida pelo Dr. Bradley Mullens, 
Universidade da Califórnia, 

Riverside.

Sinais de Infestação por Ácaros Aviários do Norte no Lote:

• Aves que estão agitadas com comportamento 
aumentado de bicagem das penas e da cloaca.

• O consumo de ração pode ser reduzido. Redução da 
produção de ovos em até 5%.

• As aves ficam anêmicas devido à perda de sangue. Essas 
aves serão evidentes no lote por suas cristas mais claras. 
Se gravemente afetadas, a mortalidade pode aumentar.

• Perda da cor da casca ou gema.

• Aumento da sujidade das cascas dos ovos com manchas 
de ácaros, o que pode levar à degradação dos ovos.

• Os coletores de ovos podem sofrer irritação cutânea com 
os ácaros das aves do norte.

Controle do Ácaro Aviário do Norte (verifique os 
regulamentos locais):

• O ciclo de vida é de 4 a 5 dias, portanto, os surtos podem 
ocorrer rapidamente.

• Os tratamentos com pesticidas não matam os ovos, 
portanto, é necessário repetir os tratamentos para um 
bom controle.

• Foi relatado que o tratamento do meio ambiente ou da 
ração com enxofre tem um bom efeito no controle dos 
ácaros aviários do norte.

• O produto deve penetrar nas penas para ser eficaz. Os 
sprays devem ser administrados a 125 PSI e direcionados 
para a área de ventilação. Banhos de poeira usando pó 
contendo inseticida podem ser usados em sistemas 
alternativos.

• Aves podem ser mergulhadas individualmente em 
soluções à temperatura ambiente.

• Uma pequena seringa de dosagem oral pode ser usada 
para aplicar o produto através das penas diretamente na 
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Infecções Bacterianas
Brachyspira (espiroquetas)

• Brachyspira pilosicoli é uma espiroqueta intestinal associada à inflamação do intestino 
grosso em uma ampla variedade de mamíferos e aves.

• Tem sido associada a tiflite (ceco inflamado), diarreia (amarela e espumosa), redução da 
produção de ovos e sujidade da casca dos ovos em galinhas.

• Outros organismos relacionados podem estar presentes sem causar efeitos adversos 
(Brachyspira innocens) ou gravidade variável dos efeitos adversos (Brachyspira intermedia 
e ocasionalmente Brachyspira hyodysenteriae, a causadora de disenteria suína).

• Uma abundância de fezes amareladas espumosas é frequentemente considerada uma 
indicação de infecção por Brachyspira.

• Tal como acontece com outras infecções intestinais, nutrição correta, boa sanitização da 
água e evitar o acúmulo de água nas instalações ou na pastagem são medidas de controle 
importantes.

• O diagnóstico laboratorial da infecção é baseado na cultura ou PCR de amostras fecais 
combinadas. O exame microscópico de amostras fecais combinadas é outro método de 
identificação.

• Os lotes afetados podem receber tratamento com antibióticos (verifique os regulamentos 
locais sobre o uso de antibióticos).

Mycoplasma gallisepticum

• Veja MG Control in Commercial Layers.

Mycoplasma synoviae

• Veja Mycoplasma Synoviae.

Duodenite Focal Necrosante (FDN)

• Consulte em Uma Visão Geral da Duodenite Focal Necrosante.

Colibacilose

• Consulte Colibacilose em Poedeiras: Uma Revisão.

pele da ave.
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Monitoramento do Lote

Avaliação de Peso Corporal
0–3 Semanas: Em lotes, pesar 10 caixas com 10 pintos.

4–29 Semanas: Pesar 100 aves individualmente a cada semana; calcule a uniformidade.

30–90 Semanas: Pesar 100 aves individualmente a cada 5 semanas; calcule a uniformidade.

Ao manusear as aves quanto ao peso corporal, avalie:

• Osso da quilha - retidão e firmeza

• Escore corporal

• Gordura corporal

• Parasitas externos

• Sintomas clínicos da doença

Coleta Sorológica

• Colete 10–20 amostras de soro por lote para determinação de títulos.

• Para obter mais informações, consulte Coleta e Manuseio Adequado de Amostras para 
Diagnóstico.

8 Semanas: Avalie a técnica de vacinação precoce e a exposição à doença.

15 Semanas: Colete o soro antes da transferência para a instalação de postura para avaliar uma 
possível mudança na exposição à doenças. É comum não enviar ao laboratório e congelar para 
análises futuras em caso de surto de doença na granja.

16–24 Semanas: Colete o soro pelo menos 4 semanas após a última vacinação inativada para 
medir a resposta de anticorpos pós-vacinação. É útil para avaliar o desafio da doença e a 
resposta às vacinações inativadas após a transferência para a granja de postura.

Monitorar o Peso dos Ovos
Pesar 100 ovos de ninhos selecionados aleatoriamente. Monitore o peso dos ovos em um dia 
específico da semana no mesmo período de 3 horas. Monitore a contagem de ovos de vermes 
em amostras fecais todos os meses.
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