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Intrõduça õ e Bem Estar Animal  

A AVIAGEN TURKEYS é uma empresa de genética que 
desenvolve aves para a indústria global de perus. 
Através da aplicação de tecnologias avançadas e 
sistemas exclusivos no programa de melhoramento, a 
Aviagen se utiliza de um processo equilibrado para 
atingir o desenvolvimento genético. 

Isto permite a melhoria contínua nos indicadores 
zootécnicos do Peru de Corte, tais como peso vivo, 
eficiência alimentar e rendimento de carne, bem como 
aspectos como Bem Estar Animal, tais como a robustez, 
saúde cardiovascular e resistência de pernas. A 
realização deste potencial genético depende de: 

 Um ambiente adequado que envolve temperatura e 
qualidade do ar, para atender as necessidades das 
aves;   

 Um regime dietético que fornece nutrientes, tanto 
na água quanto na ração; 

 Um programa eficaz de biosseguridade e controle 
de doenças; 

Todos estes são fatores interdependentes. Se algum 
destes elementos for insuficiente (sub-ótimo), o 
desempenho do lote será prejudicado; 

O objetivo deste livreto é ajudar os produtores de Perus 
Nicholas a alcançar um ótimo desempenho de suas 
aves. Ele chama a atenção para questões essenciais de 
manejo, que caso sejam negligenciadas, podem 
prejudicar o desempenho do lote. 

Estas técnicas de manejo ajudarão a manter a saúde e 
Bem Estar das aves, permitindo que seus perus tenham 
um bom desempenho, tanto nas características do peru 
vivo quanto as de aves para abate. 

As informações apresentadas neste manual combinam 
os dados coletivos derivados de experimentos, de 
pesquisa interna, conhecimento científico publicado, e a 
perícia, habilidades práticas e a experiência da equipe 
de serviços técnicos da Aviagen Turkeys.  

Embora tenham sido feitos todos os esforços para 
garantir a precisão das informações aqui apresentadas, 
a Aviagen Turkeys não assume qualquer 

responsabilidade pelas consequências da utilização 
destas informações de manejo de perus. 

Para obter mais informações sobre a criação de perus 
Nicholas, entre em contato com o representante 
técnico local ou um escritório de vendas da Aviagen 
Turkeys.  

Bem Estar Animal                                   

A Aviagen Turkeys é comprometida com os cuidados 
adequados de nossos animais. Nós desenvolvemos este 
manual de Melhores Práticas afim de incentivar a 
indústria a coloca-las em uso e, dar suporte para que a 
indústria desenvolva seus próprios programas. Um 
gerenciamento responsável e um bom manejo dos lotes 
são essenciais para as Boas Práticas de Bem Estar 
Animal.  

O ambiente em que os perus são criados tem que levar 
em consideração suas necessidades e serem protegidos 
de desconforto físico e térmico, medo e angustia.        
Um treinamento contínuo das pessoas que tem contato 
diário com perus é uma das maneiras mais importantes 
de assegurar comportamentos apropriados que darão 
suporte e promoverão as Boas Práticas do Bem Estar 
Animal.  

Boas práticas de gerenciamento que evitam 
comportamento destrutivo, previnem doenças, e 
promovem boa saúde e boa produção conforme 
proposto neste manual, são consistentes com as 
práticas de Bem Estar Animal geralmente aceitas.  

Como suas bases citamos abaixo as cinco liberdades:  

 Liberdade de fome e sede; 
 Liberdade de desconforto; 
 Liberdade de dor, ferimentos e doenças; 
 Liberdade para expressar seu comportamento  

normal; 
 Liberdade de medo e angústia. 
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Biõsseguridade 

As instalações de matrizes devem ter um rigoroso 
conjunto de regras destinadas a evitar de as aves serem 
expostas a doenças infecciosas, para salvaguardar a 
saúde dos perus. A biosseguridade é um programa 
contínuo que deve ser seguido em todos os momentos. 
Cada etapa deve ser realizada criteriosamente para 
reduzir efetivamente a contaminação por doenças. 

Treinar rotineiramente todos os funcionários em 
procedimentos de biosseguridade. Usar sempre 
desinfetantes, raticidas, inseticidas , etc. , de forma 
segura e de acordo com as recomendações dos 
fabricantes e os regulamentos regionais. 

Para desenvolver um programa de biosseguridade, é 
necessário reconhecer primeiro as fontes de doenças e, 
em seguida, tomar as medidas adequadas para reduzir 
e, se possível, eliminar o seu contato com os perus. A 
seguir estão várias fontes potenciais de doenças e 
medidas que podem ser tomadas para reduzir os riscos 
de infecção .  

Empregados e visitantes                    

Manter a granja segura 
 Isolar a granja com uma 

cerca; 
 Manter portões e 

aviários chaveados o 
tempo todo. 

 Colocar placas para 
evitar a entrada de 
visitantes não 
autorizados; 

 Não compartilhar 
equipes entre granjas de espécies diferentes e, de 
preferência, nem mesmo entre granjas de aves. 

 Não permitir a entrada de nenhum visitante no 
interior da  área isolada sem a aprovação do 
proprietário da granja ou da empresa. 

 Pessoas provenientes de áreas conhecidas como 
sendo de doenças de alto risco não devem ser 
autorizados a entrar na granja.   

 Qualquer pessoa que entrar na granja deve evitar o 
contato com galinhas caipiras, aves aquáticas, 
codornizes, perus selvagens , faisões , aves de 

estimação, galos de rinha e etc.  Ele / Ela não devem 
visitar mercados de aves vivas, lojas de animais de 
estimação, jardins zoológicos, laboratórios de 
animais vivos, abatedouros e etc., ou pessoas que 
tenham contato com esses locais. 

 Todas as pessoas que entrarem na granja devem 
aderir a todos os procedimentos de biosseguridade. 

 Todos os visitantes devem assinar o livro de registro 
de visitantes, indicando a data e o local do último 
contato com aves vivas. 

Procedimentos sanitários 
 Empregados ou 

produtores devem usar 
roupas e calçados 
limpos, destinados 
para usar nos aviários.  

 Visitantes devem usar 
macacões e botas 
limpas, e redinhas no 
cabelo. 

 Se houver disponibilidade de chuveiro, entrar na 
sala de banho e tomar banho (dar uma atenção 
especial para lavar bem o cabelo, as mãos e unhas). 
Em seguida, entrar na área limpa e vestir a roupa 
fornecida pela granja. Lavar novamente as mãos. 

 Em nenhum momento, após entrar na granja, a 
pessoa pode voltar para a área suja. Não é 
permitido, também, transferir objetos tais como 
toalhas, roupas ou objetos pessoais entre as áreas 
suja e limpa.   

 Antes de entrar e sair de aviários de perus, lavar e 
desinfetar as botas e as mãos. 

 Higienizar todos os objetos antes de entrar na 
granja. 

 Lavar as mãos após os intervalos e o horário de 
almoço. 
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Ítens adicionais 

 Treinar os funcionários sobre os procedimentos de 
biosseguridade  e riscos de doenças.  

 Não permitir a entrada de ovos e carne crus nas 
granjas. 

 Retirar os alimentos da embalagem do almoço 
externa e transferir para uma embalagem limpa 
fornecida pela granja. 

 Higienizar todos os objetos antes de entrar na 
granja. 

 Lavar as mãos após os intervalos, o horário de 
almoço e após usar o sanitário. 

 Pessoas com sintomas semelhantes a gripe ou com 
temperatura corporal elevada não devem entrar em 
contato com os perus. Recomendamos que todos os 
funcionários sejam submetidos a vacinação anual 
para gripe. 

Veículos e equipamentos 

 Limitar ao máximo 
possível o tráfego de 
veículos para as granjas.   

 Evitar o uso de quaquer 
equipamento que tenha 
sido usado em outras 
granjas, para evitar a 
contaminação cruzada.  

 Instalar os silos, tanques 
de gás GLP ou gás natural, geradores, etc, de tal 
forma que eles tenham acesso para manutenção 
pelo lado externo da granja. 

 Providenciar um local para desinfecção de veículos 
no portão de entrada da granja.  

 Desinfetar por inteiro antes do seu uso, todos os 
veículos, equipamentos e ferramentas que 
entrarem na granja. A parte externa dos veículos, 
debaixo da carroceria, para-lamas, pneus, interior, 
assoalho,  portas, assentos, volante , etc. 

 Uma vez que o veículo estiver desinfetado, o 
motorista não deve voltar a entrar no veículo antes 
que tenha tomado banho. 

 Providenciar uma área de desinfecção de veículos 
no portão de entrada das instalações. Disponibilizar 
escovas e toalhas afim de executar um trabalho de 
sanitização adequado. 

Aves, Roedores, Insetos, Mamíferos  

 Não permitir o acúmulo 
de materiais, lixo ou 
outros detritos dentro e 
ao redor da granja. 

 Manter uma zona "livre 
de vegetação" pelo  
menos um (01) metro 
em torno de todos os 
aviários e controlar o 
crescimento de toda a grama e ervas daninhas. 

 Evitar e limpar/ajuntar imediatamente qualquer 
ração derramada. 

 Evitar que ocorram, e se ocorrem, consertar 
imediatamente vazamentos nas tubulações de água 
e, eliminar outras fontes de água parada.  

 Eliminar buracos, frestas e outras aberturas por 
onde roedores ou aves possam entrar nos aviários. 

 Eliminar locais próprios para ninhos de pássaros, e 
destruir qualquer ninho que seja encontrado. 

 Tornar os aviários o máximo possível a prova de 
pragas. 

 Colocar iscas raticidas e inseticidas. 
 Manter alerta contínuo para pragas e eliminá-las 

quando perceber sua presença. 
 Não permitir a entrada de animais de estimação ou 

outros animais na granja. 

Ração, Água e Cama      
 Usar ingredientes livres de contaminantes para 

ração.   
 Manter caminhões de entrega de ração, área da 

fábrica de ração e equipamentos limpos e 
higienizados. 

 Clorar a água (2 a 3 ppm de cloro livre no ultimo 
bebedouro). 

 Limpar/remover vazamentos de água e corrigir 
vazamentos imediatamente. 

 Limpar e desinfetar os bebedores diariamente. 
 Limpar e desinfetar as redes de água nos intervalos 

entre os lotes. 
 Usar maravalha limpa proveniente de fontes 

confiáveis. 
 Checar a maravalha regularmente para verificar a 

presença de contaminação. 
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Sanitização de Ovos   

 Manter um 
rigoroso programa 
de saneamento e 
monitoramento. 

 Manter cama de 
ninho limpa e fazer 
reposições 
regularmente. 

 Coletar ovos a cada 
45 a 60 minutos. 

 Não enviar ovos frios de cama ou ovos sujos ao 
incubatório. 

 Antes de higienizar os ovos, protegê-los de 
esfriamento ou condensação. 

  Evitar o uso de palha de aço, lixa de areia e 
esponjas para limpar os ovos. 

 Limpar e monitorar diariamente o equipamento de 
higienização de ovos. Usar temperaturas de 
funcionamento e níveis de desinfetante adequados. 

 Manter limpos e desinfetados os caminhões de 
transporte de ovos e peruzinhos. 
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Limpeza e Desinfecça õ  

Um elemento essencial para manter sua granja livre de 
doenças é a limpeza adequada e desinfecção de seus 
aviários nos intervalos entre lotes. Doenças e outros 
agentes patogênicos podem ser introduzidos de várias 
maneiras. Tomar o tempo necessário para limpar e 
desinfetar corretamente pode ajudar a reduzir esse 
risco e quebrar o ciclo das doenças. 

 Colocar iscas para ratos e camundongos. Fazer 
trimestralmente rotação dos tipos de iscas utilizadas. 

 Esvaziar os pratos dos comedouros, caixas dos 
alimentadores automáticos e silos. 

 Remover a cama, pó e entulhos do aviário.   

 Raspar e varrer completamente o piso. 

 Limpar o aviário a seco usando um soprador costal ou 
vassoura, dando atenção especial para as telas, 
encaixes dos ventiladores, aberturas e grelhas.  

 Lavar o aviário com água, de preferência com água 
quente, e um produto detergente, usando uma 
bomba de alta pressão. 

 Depois de o aviário secar, desinfetar com um 
desinfetante aprovado. Pulverizar até todas as 
superfícies ficarem totalmente encharcadas. Lembre-
se, limpeza, lavagem e desinfecção são três etapas 
separadas/diferentes. 

 Lavar e desinfetar todos e quaisquer equipamentos 
antes de trazê-los de volta para o aviário. 

 Fazer combate de insetos, como por exemplo, 
moscas, cascudinhos , etc., conforme necessário. 
Fazer rodízio dos produtos inseticidas para evitar de 
criar resistência aos mesmos dentro do aviário. 

 Depois da saída de cada lote limpar e desinfetar as 
redes de água e todos e quaisquer bebedouros 
suplementares. Fazer flushing das redes de água e 
dos bebedouros (repitir 2-3 vezes) com água limpa e 
clorada após a limpeza das linhas. (Veja limpeza das 
redes de água na página 53). 

 Não entrar nos aviários limpos sem seguir os 
procedimentos de biosseguridade adequados. 
Manter as portas fechadas e chaveadas para evitar a 
entrada de animais e visitantes não autorizados nos 
aviários. 

 Colocar maravalha dentro dos aviários somente 
depois que estiverem  completamente secos. Colocar 
maravalha sobre piso molhado pode promover o 
crescimento de fungos.  
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Fase Inicial 

Após o nascimento os 
peruzinhos tem necessidades 
básicas que precisam ser 
satisfeitas para que 
sobrevivam e se tornem um 
produto final de qualidade. 
Estas necessidades básicas 
são ar fresco, água limpa, 
ração de boa qualidade, cama 
boa e aquecimento. Para 
melhorar suas chances de sobrevivência, os peruzinhos 
devem ser confinados em uma área onde ração, água e 
aquecimento estejam prontamente disponíveis. 

Isto pode ser obtido através de uma variedade de 
formas de criação de peruzinhos. O círculo de criação de 
peruzinhos varia conforme o aviário, tipo de campânula, 
equipamentos de peruzinhos, experiências do passado, 
preferência da empresa, e a época do ano 

Maravalha   

Use uma mistura de maravalha de partículas grossas e 
finas, limpa, seca e macia. Evite madeiras duras e 
serragem úmida. 

 É recomendado trocar toda a cama a cada novo lote. 

 Espalhar uniformemente de 7 a 10cm de maravalha 
em toda superfície do piso do aviário. 

 Emparelhar/nivelar a maravalha no interior dos 
círculos antes de instalar os equipamentos. 

Água  

 As redes de água devem ser limpadas antes do 
alojamento (Veja limpeza das redes de água na 
página 53). 

 Nenhum tipo de vitaminas ou antibióticos devem ser 
fornecidos por ocasião do alojamento (a não ser para 
um problema específico conhecido e, com prescrição 
de um veterinário). Usar sempre água limpa e 
tratada. 

 Fornecer um bebedouro pendular para cada 100 
peruzinhos. 

 Se usar bebedouros tipo nipple, siga as 
recomendações do fabricante. 

 Nivelar os bebedouros para evitar derramamento de 
água. Certificar-se de que as aves tenham facilidade 
de acesso aos bebedouros. 

 Ajustar a lâmina de água dos bebedouros para uma 
profundidade de 20mm. Próximo ao horário do 
alojamento encher  os bebedouros manualmente até 
a borda. 

 Se estiverem sendo utilizados bebedouros tipo nipple 
é recomendado fazer círculos duplos. 

Ração        

 O triturado da ração pré-
inicial deve ser bom e 
consistente em tamanho, 
com um mínimo de finos. 

 Fornecer um comedouro 
tipo calha de 1,2m para 
100 peruzinhos; 25mm 
lineares de espaço de 
comedouro por peruzinho, ou fornecer uma 
combinação de comedouros tipo balde e um 
comedouro vermelho tipo calha de 50cm para cada 
100 peruzinhos. 

 Se estiverem sendo utilizados círculos de proteção, 
posicionar os comedouros pelo menos 30cm distante 
da borda da campânula e, também, da beirada do 
círculo. 

 Bem próximo ao horário do alojamento encher os 
comedouros com ração nova. 

 Para incentivar o consumo de ração considerar a 
possibilidade de utilizar comedouros suplementares 
tipo calha de 1,2m junto com comedouros vermelhos 
tipo calha de 50cm, enquanto os peruzinhos 
estiverem dentro dos círculos. Também podem ser 
utilizadas bandejas de papel do tipo porta ovos, de 
preferência na cor verde. 

 Manter a ração limpa, livre de maravalha, sujeira e 
fezes. 

 

Campânulas infra vermelho convencionais 

(formato tipo chapéu Mexicano)  

 Certificar-se de que todas as campânulas estejam 
funcionando corretamente. 
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 Verificar o nível de gás dos tanques. 

 Campânulas devem ser acesas 24 horas antes da 
chegada dos peruzinhos para aquecer o ambiente e a 
cama. Pelo menos 12 horas antes do alojamento dos 
peruzinhos, regular as campânulas para atingir a 
temperatura alvo inicial. 

 Aquecer uma “mancha quente” de 1,0m a 1,3m, com 

uma temperatura de 38C a 40C no centro dos 
círculos de proteção. 

 Regular a altura das campânulas 60cm acima da 
cama. 

 Certificar-se de que cada uma das campânulas 
forneça uma mancha quente com temperatura não 

inferior a 38C e não superior a 46C,  durante todo  
tempo. 

 Definir sistemas de controle por zona, de modo que a 
maioria das campânulas estejam dentro do intervalo 
de temperatura alvo desejado. Campânulas mais 
quentes ou mais frias do que a meta de temperatura 
devem ser fisicamente levantados ou abaixadas, até 
atingir as temperaturas desejadas. 

 Usar uma lâmpada econômica de 25W / 2.700K em 
cada campânula para evitar sombras e orientar os 
peruzinhos para a fonte de calor. Usar somente 
enquanto peruzinhos estiverem dentro dos círculos 
de proteção. 

Controle de temperatura e ventilação  

 Verificar se as campânulas estão reguladas 
corretamente e se todos os equipamentos de 
ventilação estão funcionando adequadamente.  

 Calibrar todos os termostatos afim de possibilitar 
uma regulagem correta. 

 Regular os termostatos dos exaustores de acordo 
com a temperatura alvo. 

 Ajustar a ventilação para fornecer a quantidade 
mínima de m³ de ar/hora necessários, de acordo com 
a temperatura mínima externa prevista.   

 Ajustar todas as entradas de ar para a mesma 
abertura. Para ventilação de inverno, parte das 
entradas de ar podem ter que ser completamente 
fechadas.  

 Testar o funcionamento dos inlets  afim de garantir  
de que todos estejam abrindo e fechando 
corretamente. 

 Usar ventiladores para misturar o ar, afim de reduzir 
a estratificação da temperatura e melhorar a 

eficiência do aquecimento. É recomendado usar 
ventiladores pequenos de 18 a 24 polegadas (45cm a 
60cm), pendurados próximo ao teto, distanciados de 
15m  a 18m entre eles. 

 Fechar as frestas e áreas onde o ar possa entrar 
causando correntes de ar e perda de calor. Dar 
atenção especial para as portas das cabeceiras do 
aviário e para as cortinas. 

Iluminação         

 Fornecer um mínimo de 80 lux/m² dentro do aviário.  

 Fornecer 24 horas de luz/dia durante 1 a 3 dias. 
Depois os peruzinhos devem ter de 10-14 horas de 
luz contínua por dia. 

Cercados individuais (com só uma 
campânula)              
 O diâmetro dos 

círculos deve ser de 
4,0m a 5,0m. 

 Os círculos devem ser 
montados pelo 
menos 60cm longe 
das muretas/paredes. 

 Montar os círculos com chapas de papelão 
descartáveis de 30cm a 45cm de altura. Se houver 
possibilidade de a temperatura interna do aviário 
cair abaixo de 21 graus, ou se houverem correntes 
de ar, usar círculos com 45cm de altura. 

 Alojar no máximo 300 peruzinhos machos ou 350 
fêmeas por campânula. 

 Comedouros – para cada 100 peruzinhos usar um 
comedouro tipo calha de 1,2m ou 01 comedouro 
tubular, ou 2 comedouros plásticos de 60cm de 
perímetro. 

 Bebedouros – para cada 100 peruzinhos usar um 
bebedouro pendular ou um mini bebedouro. Ao 
usar bebedouros do tipo nipple siga as 
recomendações do fabricante. 

 Após 3 dias unir os círculos envolvendo 4 
campânulas por círculo.  

 Após 5 a 7 dias os peruzinhos devem ser liberados 
dos círculos. 
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Círculos com várias campânulas               
 Não devem ser 

montados círculos 
com mais de 4 
campânulas  

 Os círculos devem ser 
montados pelo 
menos 60cm longe 
das muretas/paredes. 

 Montar os círculos 
com chapas de 
papelão descartáveis de 30cm a 45cm de altura. Se 
houver possibilidade de a temperatura interna do 
aviário cair abaixo de 21 graus, ou houverem 
correntes de ar, usar círculos com 45cm de altura. 

 Alojar no máximo 300 peruzinhos machos ou 350 
fêmeas por campânula. 

 Comedouros – para cada 100 peruzinhos usar um 
comedouro tipo calha de 1,2m ou 01 comedouro 
tubular, ou 2 comedouros plásticos de 60cm. 

 Bebedouros – para cada 100 peruzinhos usar um 
bebedouro pendular ou um mini bebedouro. Ao 
usar bebedouros do tipo nipple, siga as 
recomendações do fabricante.  

 Após 5 a 7 dias os peruzinhos devem ser liberados 
dos círculos.  

Círculos grandes ou criação em aviário 
inteiro  
 Instalar uma campânula 

de 80.000 BTUs para 
cada 460m² de área de 
aviário. 

 É recomendado 2 
campânulas por círculo. 
As 2 campânulas não 
devem ser ligadas na 
mesma rede de gás. É recomendado que 
campânulas pares sejam ligadas numa rede de gás e 
as ímpares em outra.  

 As campânulas funcionam melhor quando estão 
separadas em 12 metros afim de evitar manchas 
frias. 

 Os aviários devem ser pré-aquecidos no mínimo 24 
horas antes do alojamento dos peruzinhos. Durante 
os meses frios do ano, 48 horas antes. 

 As campânulas deveriam de preferência estar 
localizadas 2,0m a 2,4m acima da maravalha. A 
temperatura da cama abaixo das campânulas 43°C a 

46°C no dia do alojamento. A temperatura da cama 
próximo às muretas/paredes ou na beirada interna 
dos círculos deve ser de 32°C. 

 Se amontoamento se tornar um problema, é 
possível que seja necessário mais temperatura. 
Deixe o lote ditar a temperatura inicial apropriada. 

 Os círculos devem ser montados pelo menos 60cm 
longe das muretas/paredes. 

 Montar os círculos com chapas de papelão 
descartáveis de 30cm a 45cm de altura. Se 
houverem correntes de ar dentro do aviário, usar 
círculos com 45cm de altura. 

 Todos os bebedouros e comedouros devem estar 
abaixados e acessíveis às aves.  

 Utilizar comedouros e bebedouros suplementares 
caso seja necessário. 

Uma vez que as aves estiverem alojadas dentro do 
aviário deve ser permitido a elas um tempo mínimo de 
uma hora para se aclimatar ao novo ambiente.  Após 
este tempo poderão ser necessários novos ajustes à 
ventilação, altura de campânulas, temperatura das 
campânulas, bebedouros e comedouros. Uma 
observação cuidadosa do comportamento das aves e 
condições do aviário são necessários para determinar 
quais os ajustes a serem feitos (veja figura 1 abaixo). 

Além do exame visual é muito importante ouvir as aves. 
Barulho excessivo pode indicar temperatura incorreta 
ou falta de água ou comida. Evitar a exposição das aves 
a mudanças bruscas de temperaturas ou de ambiente.  
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Temperatura ambiente meta  

Idade Sexo 

Criação 
convencional
°F              °C 

Círculos 
grandes / 
Criação no 

aviário 
inteiro 

°F               °C 

Dia 1 M+F 86 30 94 34 

Semana 1 M+F 83 28 88 31 

Semana 2 M+F 80 27 84 29 

Semana 3 M+F 77 25 82 28 

Semana 4 M+F 74 23 76 24 

Semana 5 M+F 72 22 72 22 

Semana 6 M+F 70 21 70 21 

Semana 7 M+F 68 20 68 20 

Semana 8 M+F 66 19 66 19 

Semana 9 M+F 64 18 64 18 

Sem.  10 M+F 62 17 62 17 

Sem.  11 M+F 60 16 60 16 

Sem.  12 M+F 58 14 58 14 

Sem.  13+ Femeas 58 14 58 14 

Sem.  13 Machos 56 13 56 13 

Sem.  14+ Machos 55 13 55 13 

Cuidados diários  
Perus devem ser vistoriados regularmente. Se houver 
mudança de temperatura ou o lote estiver enfrentando 
algum problema, serão necessárias mais visitas. 
Observe os seguintes passos em cada visita ao lote: 

Verificar  os bebedouros.  devem ser limpados e 
desinfetados pelo menos uma vez por dia. Após três 
semanas de idade ajustar a altura dos bebedouros 
mantendo a borda dos mesmos parelho ou levemente 
acima do dorso das aves. O nível de água dentro do 

bebedouro deve ter profundidade suficiente para que 
uma ave possa beber facilmente sem derramar água. 

Verificar os comedouros, retirar da ração sujeira de 
cama, fezes, ração mofada ou empastada. Ajustar os 
comedouros mantendo a borda dos mesmos 
emparelhada com o peito das aves. O nível de ração 
dentro do comedouro deve ter profundidade suficiente 
para que uma ave possa comer facilmente sem 
derramar ração.  

Recolher as aves mortas.  Isto reduzirá o risco de 
espalhar doenças. Periodicamente se deve fazer um 
exame Post-Mortem e, as aves mortas devem ser 
examinadas para verificar se existem quaisquer sinais 
de doenças.  Veja no apêndice de Matrizes informações 
adicionais sobre exame Post-Mortem. Mantenha a 
anotação da mortalidade em dia. Como regra geral, se a 
qualquer momento a mortalidade for superior a 0,25% 
por dia, pode ser uma indicação de possíveis problemas. 

  

Figura 1.  Distribuição dos peruzinhos debaixo das 

campânulas 

Temperatura correta
Aves distribuídas uniformemente. 

Nível de barulho indica 
contentamento.

Temperatura muito alta
Peruzinhos afastados das 

campânulas. Peruzinhos não fazem 
barulho.  Peruzinhos ofegantes, 

cabeça e asas caídas.

Temperatura muito baixa
Peruzinhos amontoados debaixo 

das campânulas. Peruzinhos 
barulhentos, pedindo socorro.

Correntes de ar
Peruzinhos se afastam para evitar 

correntes de ar. Peruzinhos 
barulhentos, pedindo socorro.

Temperatura correta Temperatura muito baixa

Tabela 1.  Temperatura ambiente meta 



11 

 

Verificar  se existem aves doentes ou machucadas 
dentro do lote.  Sacrificar e anotar  na ficha de 
mortalidade todas as aves que não estejam em boas 
condições. 

Monitorar a ventilação cuidadosamente. Ajustar 
exaustores ou cortinas afim de manter uma boa 
qualidade do ar, mantendo pó e amônia em níveis 
mínimos. 

 Manejar a cama.  Mexer 
a cama com um garfo ou 
enxada rotativa. Toda 
cama molhada deve ser 
retirada e substituída por 
maravalha nova e seca. 
Manejo de cama 
deficiente induzirá a 
lesões de patas que poderão contribuir para o 
aparecimento de problemas de pernas mais tarde, 
durante a vida das aves. 

Trocar os equipamentos, entre cinco e sete semanas de 
vida, mudar para equipamentos de perus adultos. É 
melhor fazer esta mudança gradualmente num período 
de três dias, substituindo 1/3 do equipamento por dia. 
Siga as instruções do fabricante em relação ao número 
de aves por bebedouro e comedouro adulto. 

Conforme os perus vão crescendo fornecer a eles 
espaço suficiente conforme sugerido na Tabela 2 na 
página 13.   
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Crescimento 

Perus em crescimento devem ser vistoriados 
regularmente.  Se a temperatura mudar ou o lote 
estiver enfrentando problemas, serão necessárias mais 
visitas ao aviário.   

Cama     
 Colocar no mínimo de 10cm a 13cm de cama. 

 Mexer a cama semanalmente ou conforme 
necessário. Isto otimizará a qualidade das patas e 
integridade de pernas.  

 Em condições de temperaturas extremamente baixas, 
considerar a possibilidade de fazer uma acréscimo de 
cama para o controle da amônia. 

 NÂO comprometer a qualidade da cama 
economizando gás GLP. 

Água       
 Fornecer um bebedouro 

pendular para 100 a 150 aves. 

 Nos bebedouros pendulares 
manter uma lâmina de água de 
12mm a 20mm de 
profundidade, dependendo do 
estilo do bebedouro, atividade 
de consumo de água, 
temperatura ambiente e 
condições da cama. 

 Manter a borda dos bebedouros pendulares na altura 
do dorso (ou levemente acima) das aves de tamanho 
médio. 

 Clorara a água afim de atingir um nível de 3ppm a 
5ppm no bebedouro mais distante, lado oposto da 
entrada de água do aviário.   

 Lavar os bebedouros diariamente. 

 Durante o clima quente fazer flushing das redes de 
água, afim de fornecer água nova e fresca.  

Ração    
 Assegurar-se de que tenha ração de boa qualidade 

disponível para as aves no alojamento. 

 Na chegada das aves deixar os pratos do comedouros 
bem cheios, quase transbordando. 

 Fornecer um mínimo de uma (1) bacia de comedouro 
para 50 machos e/ou 60 fêmeas. 

 Manter a borda da bacia do comedouro na altura do 
peito das aves de tamanho médio. 

 Inspecionar com frequência silos, linhas de 
distribuição e caixas de ração, para verificar a 
presença de ração molhada ou mofada. 

Ventilação     
 Certificar-se de que todos os equipamentos de 

ventilação estejam funcionando corretamente.  

 Calibrar todos os termostatos para permitir ajustes 
precisos. 

 Se a ventilação é forçada/mecânica, ajustar os 
termostatos dos exaustores de acordo com a 
temperatura alvo. Exaustores com termostato devem 
começar a entrar em funcionamento quando a 

temperatura estiver 1C acima da temperatura alvo. 

 Utilizar aquecimento de acordo com a necessidade, 
para reduzir a umidade da cama, (com aumento da 
ventilação). 

 NÃO comprometer a qualidade do ar para 
economizar energia/combustível (gás). 

Temperatura 
Siga as recomendações de temperatura  da tabela  1 na 
página 10. 

Cuidados diários 
Perus devem ser vistoriados regularmente. Se houver 
mudança de temperatura ou o lote estiver enfrentando 
algum problema, serão necessárias mais visitas. 
Observe os seguintes passos em cada visita ao lote: 

Verificar  os bebedouros.  devem ser limpados e 
desinfetados pelo menos uma vez por dia. Após três 
semanas de idade ajustar a altura dos bebedouros 
mantendo a borda do bebedouro parelho ou levemente 
acima do dorso das aves. O nível de água dentro do 
bebedouro deve ter profundidade suficiente para que a 
ave possa beber facilmente sem derramar água. 
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Verificar os comedouros, retirar da ração sujeira de 
cama, fezes, ração mofada ou empastada. Ajustar a 
altura dos comedouros, mantendo na altura do peito 
das aves de tamanho médio. O nível de ração dentro do 
comedouro deve ter profundidade suficiente para que 
uma ave possa comer facilmente sem derramar ração.  

Recolher as aves mortas.  Isto reduzirá o risco de 
espalhar doenças. Periodicamente se deve fazer um 
exame Post-Mortem e, as aves mortas devem ser 
examinadas para verificar se existem quaisquer sinais 
de doenças.  Veja no apêndice de Matrizes informações 
adicionais sobre exame Post-Mortem. Mantenha a 
anotação da mortalidade em dia. Como regra geral, se a 
qualquer momento a mortalidade for superior a 0,25% 
por dia, pode ser uma indicação de possíveis problemas. 

Verificar  se existem aves doentes ou machucadas 
dentro do lote.  Sacrificar e anotar na ficha de 
mortalidade todas as aves que não estejam em boas 
condições. 

Monitorar a ventilação cuidadosamente. Ajustar 
exaustores ou cortinas afim de manter uma boa 
qualidade do ar, mantendo pó e amônia em níveis 
mínimos. 

Manejar a cama.  Mexer a cama com um garfo ou 
enxada rotativa. Toda cama molhada deve ser retirada e 
substituída por maravalha nova e seca. Manejo de cama 
deficiente induzirá a lesões de patas que poderão 
contribuir para o aparecimento de problemas de pernas 
mais tarde, durante a vida das aves. 

Trocar os equipamentos. Entre cinco e sete semanas de 
vida, mudar para equipamentos de perus adultos. É 
melhor fazer esta mudança gradualmente num período 
de três dias, substituindo 1/3 do equipamento por dia. 
Siga as instruções do fabricante em relação ao número 
de aves por bebedouro e comedouro adulto 

Manejar a densidade (aves/m²). Conforme os perus 
vão crescendo forneça a eles espaço suficiente. Na 
sequencia estão as recomendações de densidade 
(aves/m²) para perus matrizes Nicholas. É necessário 
considerar o tipo de cama e época do ano. As 
recomendações devem ser consideradas como um guia 
geral. O fato de seguir estas recomendações não é 
garantia de sucesso. Entretanto se usadas em conjunto 
com um bom programa de manejo, nutrição, sanidade, 

elas formarão a base para alcançar um bom 
desempenho. 

Verificar a existência de possíveis problemas 
Mortalidade acima do esperado, desuniformidade do 
lote, falta de atividade, barulho excessivo, mudanças 
bruscas no consumo de água e ração, mau 
empenamento, problemas respiratórios e de locomoção 
podem todos ser sinais de manejo deficiente, má 
qualidade da ração e/ou doença.  A ocorrência de 
qualquer um destes sinais deve ser encarado com 
seriedade. Encontre a causa e a corrija imediatamente. 

Pesar as aves com regularidade . Para condicionar 
adequadamente as matrizes para reprodução, seu peso 
deve ser controlado. Iniciando com seis semanas de 
idade, os lotes de matrizes devem ser pesados 
semanalmente para se assegurar de que o peso do lote 
esteja próximo a curva de peso projetada pela Nicholas. 
Se o lote estiver abaixo do peso sugerido, ele deverá ser 
mantido em rações com nível de proteína mais elevados 
até alcançar a curva de peso. Se o lote estiver acima do 
peso, é recomendado mudar para a próxima dieta da 
programação de rações. Evite quedas drásticas de 
proteína em aves com idade abaixo de 14 semanas. 

Verificar a presença de parasitas. Deve ser feito um 
monitoramento rotineiro do lote para vermes, piolhos e 
outros parasitas. Se for encontrado algum tipo de 
parasita o lote deve ser tratado imediatamente. 
Condições de pó e amônia devem ser evitados fazendo 
um bom manejo de cama e de ventilação. Pó e 
exposição repetida a amônia podem comprometer o 
sistema respiratório da ave e reduzir seu desempenho. 
Podem ser evitadas complicações antecipando possíveis 
problemas e fazendo os ajustes necessários, 
preparando a ave para entrar no aviário de reprodução 
nas melhores condições possíveis. 

Idade 
(Semanas) 

Pés Quadrados / 
Ave 

Aves / Metro 
Quadrado (m²) 

 Fêmeas Machos Fêmeas Machos 

0 a  8 1.5 2.0 7.0 5.5 

9 até a 
seleção 

2.5 6.0 4.5 2.0 

Seleção  
até  29 

4.0 10.0 3.0 1.0 

29 até o 
final 

7.0 10.0 1.5 1.0 

Tabela 2.   Densidade  (lotação) 
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Seleção 

O principal objetivo da seleção é escolher candidatos a 
matrizes que sejam  fortes, em forma física, saudáveis e 
que sejam capazes de enfrentar os rigores da 
reprodução.  Se o lote tiver sido bem manejado até este 
ponto, a maioria das aves do lote se enquadrará nesta 
categoria. 

Fêmeas   
A seleção das fêmeas geralmente é feita caminhando 
pelo lote e descartando aves com quaisquer defeitos 
óbvios - graves problemas respiratórios, papos 
pendulares, problemas de pernas, patas severamente 
inchadas, etc. Qualquer defeito que possa afetar a sua 
capacidade de ir para o ninho e botar ovos. 

Machos    
Devido a um macho inseminar várias fêmeas, ele tem 
uma influência muito maior sobre a progênie do lote. 
Por esta razão, os machos devem ser cuidadosamente 
selecionados. Sugerimos utilizar os seguintes 
procedimentos para selecionar machos reprodutores. 

Fazer os machos caminhar. O 
propósito deste passo é 
remover quaisquer aves 
impróprias. Em primeiro lugar, 
tocar as aves para uma 
extremidade do aviário e, 
colocar as divisórias conforme 
demonstrado na Figura 2. 
Conforme os machos vão passando 
pela saída do corredor, remover 
todas as aves com dificuldades de 
caminhar, que tenham má postura, 
problemas respiratórios, bolhas no 
peito, papo pendular, dedos tortos ou 
qualquer outro defeito, captura-los e 
coloca-los na baia de descartes. 
Conforme as aves vão caminhando, 
contar as descartadas e as aves 
mantidas.  Esta informação será 
utilizada para determinar o número 
de aves disponíveis para seleção por 
peso. 

Seleção por peso.  Para selecionar os 
machos por peso, tocar as aves para 
uma extremidade do aviário colocar as 
divisórias conforme demonstrado na 
Figura 3.  Para determinar o número de 
aves a selecionar, adicionar 6% sobre o 
número de machos reprodutores 
necessários. Pesar uma amostra de 100 
aves dos machos que sobraram para 
selecionar (reprodutores potenciais). 
Lançar os pesos amostrais em uma 
planilha de peso (Veja a Planilha de 
Pesagem na página 15). 

O próximo passo é determinar a porcentagem de 
machos selecionados e o peso de corte (peso mínimo).  
A percentagem de machos necessários é o número de 
aves a serem selecionados dividido pelo número de 
machos disponíveis após o descarte das aves 
defeituosas, multiplicado por 100. 

Cálculo de Seleção     

Número de aves a selecionar            X 100 = % de machos necessários 
Número de machos disponíveis após o descarte 

Começar na parte inferior da planilha de pesagem, 
contar de forma crescente (para cima) até que o 
número de aves contadas seja igual à percentagem de 
machos necessários. O peso da coluna no lado esquerdo 
da página será o peso de corte (peso mínimo). Os 
machos que estiverem dentro desse peso e mais 
pesados e, não apresentem defeitos serão os machos 
selecionados finais.  

Durante o processo de pesagem, contar ambos os 
machos selecionados e descartados. Verificar o número 
e a porcentagem de machos selecionados durante a 
seleção para garantir o número de machos suficiente.  
Pode ser necessário ajustar o peso de corte (peso 
mínimo). 

A seleção é um momento muito importante na vida de 
um candidato a reprodutor. As informações recolhidas 
tanto de peso quanto de condições do lote são vitais 
para a determinação das estratégias de manejo para as 
fases de condicionamento e produção do restante da 
vida do lote. 
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Nº Lote Linhagem Data Seleção

Nº Alojados Local Peso Médio

Nº Necessários % Mort. Peso Mínimo

Nº Pré Descarte Nº Selecionados Nº Viáveis na Sel.

Observações Selecionados

lbs. Kgs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18 8.0

19 8.5

20 9.0

21 9.5

22 10.0

23 10.5

24 11.0

25 11.5

26 12.0

27 12.5

28 13.0

29 13.5

30 14.0

31 14.5

32 15.0

33 15.5

34 16.0

35 16.5

36 17.0

37 17.5

38 18.0

39 18.5

40 19.0

41 19.5

42 20.0

43 20.5

44 21.0

45 21.5

46 22.0

47 22.5

48 23.0

49 23.5

50 24.0

Planilha de Pesagem
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Tabela 3.  Programa de Luz sugerido para Fêmeas Matrizes 

Luz - Fêmeas         

A luz é um dos principais fatores que influenciam o 
desempenho de uma ave candidata a reprodução. Um 
bom programa de luz pode ser a diferença entre obter 
lucro ou prejuízo.  

O que funciona com um tipo de aviário pode não 
funcionar com outro tipo e, o que funciona em uma 
latitude poderá, não necessariamente, funcionar em 
outra latitude.  Além disto deve ser considerada a idade 
e maturidade reprodutiva da ave ao implementar um 
programa de luz. Abaixo está ilustrado um programa de 
luz para fêmeas. 

É impossível recomendar um programa de luz que irá 
funcionar para todos os lotes em todas as localizações 
geográficas, com diferentes tipos de aviários, condições 
climáticas e sistemas de manejo. Ao invés disto nós 
oferecemos as recomendações gerais a seguir, as quais 
nós temos achado úteis no desenvolvimento de 
programas de luz. 

1. Demora de 14 a 19 dias para desenvolver o sistema 
reprodutivo de uma fêmea, desde que seja 
fornecido luz suficiente e a curva de peso  tenha 
sido atingida.  Fêmeas são capazes de responder ao 
estímulo de luz quando a última muda juvenil de 

penas estiver completa entre as 17 e 20 semanas de 
idade. Contudo fêmeas estimuladas antes de 28 
semanas de idade tendem a botar mais ovos 
rejeitados, tem menor taxa de eclosão e peruzinhos 
de pior qualidade. É recomendado manter as 
fêmeas em aviário escuro até o estímulo de luz nas 
29-30 semanas de idade. 

2. Recomenda-se a utilização de seis (6) horas de luz 
no aviário escuro durante um período mínimo de 
dez semanas. 

3. Nunca diminuir a luz, uma vez que a fase 
estimulatória que antecede o início da produção de 
ovos já tenha sido iniciada. Durante o outono e 
inverno, quando a luz da natureza está diminuindo, 
é necessário tomar cuidados adicionais para que as 
aves não sejam expostas a uma redução de 
fotoperíodo. 

4. A iluminação deve ser disposta dentro do aviário, 
de forma a distribuir a luz uniformemente e reduzir 
sombras. 

5. O tempo compreendido entre o momento que a luz 
acende e os ninhos são abertos, não deve 
ultrapassar  4 a 5 horas. 

Período Aviários abertos e aviários com luz controlada Intensidade mínima 

Do nascimento 
até as 17 
semanas 

Fornecer de 10 a 14 horas de luz continua/dia. Se o fotoperíodo de luz natural for 
inferior a 10 horas, adicionar luz artificial. 

80 – 100 lux 

16-18 semanas 
até o estímulo de 
luz (29 ou 30 
semanas) 

Reduzir as horas de luz que as fêmeas estão recebendo para no máximo seis (6) horas 
de luz por dia. O propósito do período de escurecimento é controlar ou sincronizar o 
desenvolvimento sexual das fêmeas.   

Durante este período as fêmeas devem estar em aviários a prova de luz, para que 
quando as luzes estiverem apagadas o aviário seja completamente escuro. 

20 - 100 lux 

Do estímulo de 
luz até o abate 
do lote 

Fornecer  14 horas de luz continua para as fêmeas por dia. Se as fêmeas forem 
expostas a luz natural e o fotoperíodo natural for inferior a 14 horas, adicionar luz 
artificial.   

Se as fêmeas estiverem botando ovos dentro de um aviário de paredes sólidas, 
fornecer 14 horas de luz artificial. O fotoperíodo nunca deve ser reduzido durante o 
período de produção de ovos. 

120 lux 
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Programas de luz – Machos     

A luz é um fator preponderante que influencia o 
desempenho de um candidato a reprodução. Um bom 
programa de luz pode fazer a diferença entre obter lucro 
ou prejuízo. O que funciona com um tipo de aviário 
pode não funcionar com outro tipo e, o que funciona em 
uma latitude poderá, não necessariamente, funcionar 
em outra latitude.   

Além disto se deve levar em consideração a idade e a 
maturidade reprodutiva da ave quando um programa de 
luz é implementado. Abaixo está ilustrado um programa 
de luz para machos. 

É impossível recomendar um programa de luz que irá 
funcionar para todos os lotes em todas as localizações 
geográficas, com todos os diferentes tipos de aviários, 
condições climáticas e sistemas de manejo. Ao invés 
disto nós oferecemos as recomendações gerais a seguir, 
as quais nós temos achado úteis no desenvolvimento de 
programas de luz. 

1. Machos tem capacidade de responder a 
intensidades de luz bastante baixas. Além disto existem 
evidências de que eles podem responder a fotoperíodos 
menores que fêmeas. Portanto, eles podem responder 
prontamente a réstias de luz do amanhecer ou 
entardecer, tanto quanto a qualquer vazamento de luz 
para dentro dos aviários. É recomendado fechar todas as 
entradas de luz nos aviários. 

2. Em machos saudáveis e desenvolvidos 
adequadamente, demora de seis a oito semanas para 
desenvolver os testículos de um estado não estimulado 
para o seu estado completo e ativo. Por este motivo o 
programa de luz dos machos deveria iniciar pelo menos 
8 a 10 semanas antes da necessidade de sêmen. Os 
machos devem estar em plena produção de sêmen no 
mínimo duas semanas antes da primeira inseminação, 
afim de permitir tempo suficiente para duas pré 
ordenhas (pre milk).  

3. Uma vez que os machos tenham completado sua 
última muda de penas juvenil, o desenvolvimento das 
gônadas vai ocorrer no momento que forem expostos a 
12 horas ou mais de luz. 

4. Ao implementar um programa de luz, o fotoperíodo 
atual a que os machos estão sendo expostos tem que 
ser considerado. Por exemplo, se os machos estiverem 
com mais de 12 horas de luz e tenham completado sua 
última muda de penas juvenil antes do início do 
programa de luz, eles já podem ter começado o 
desenvolvimento das gônadas. Se o programa de luz 
tiver menos horas de luz do que os machos já estão 
expostos, alguns machos irão responder negativamente 
ao decréscimo de luz (a produção de sêmen nesses 
machos irá atrasar). Os sinais iniciais de que os machos 
estão respondendo ao estímulo de luz são o 
desenvolvimento da barbela e carúncula, se armam 
mais, aumentam a agressividade e o gorgolejo. 

Periodo Aviários abertos** Aviários com luz controlada Intensidade mínima 

Do nascimento à 
seleção 
(16-19 semanas) 

Luz natural 10 Luz : 14 Escuro 80-100 lux 

Da seleção até o fim 
da produção 
 

Luz natural  + artificial para manter 
um fotoperíodo de  pelo menos  
14L:10E ou o fotoperíodo natural 
mais comprido entre a seleção e o fim 
da produção. As luzes nunca devem 
ser diminuídas em tempo algum 
tanto em fotoperíodo quanto 
intensidade luminosa. 

Uma constante de 14L:10E** ou 
um aumento gradual até atingir 
um fotoperíodo máximo de 
16L:8E no fim da produção. Se os 
machos estiverem atrasados no 
seu desenvolvimento, a luz pode 
ser aumentada em 1 hora. 

100 lux 

** Se os machos forem transferidos de um aviário aberto para um aviário de luz controlada, o fotoperíodo artificial 
tem que ser igual ou maior do que o fotoperíodo natural  a que estavam expostos anteriormente. 

Tabela  4.  Programa de luz sugerido para machos com ração Controlada 
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5. Uma vez que o estímulo de luz já tenha sido 
iniciado, nunca se deve diminuir o fotoperíodo ou a 
intensidade de luz. Isto geraria um efeito negativo no 
desenvolvimento sexual e um atraso no início da 
produção de sêmen. 

6. Os padrões de luz dentro de aviários de machos 
devem ser de luz uniforme. As lâmpadas devem ser 
instaladas de forma a minimizar sombras dentro das 
baias. 

7. Machos com ração controlada tem melhor 
desempenho com intensidades luminosas mais altas – 
100 lux ou mais. Machos com ração a vontade tem 
melhor desempenho com baixa intensidade luminosa – 
20 a 30 lux. Pesagem semanal e avaliação de sinais de 
amadurecimento sexual tais como os machos se 
armando para caminhar, o gorgolejo e desenvolvimento 

do falo, são parte integral do manejo de machos 
reprodutores. 

8. Se os machos estiverem atrasados no 
desenvolvimento sexual, pode ser aconselhável  
fornecer a eles mais luz e/ou mais ração. O 
amadurecimento sexual é influenciado por ambos luz e 
peso corporal. Se os machos recebem ração a vontade e 
estiverem abaixo do peso standard, será necessário 
mantê-los numa dieta de nutrientes mais alta até que 
alcancem o peso da meta, então reduzir o nível de 
proteína. Se os machos estiverem com ração controlada 
e abaixo da curva de peso, a dose de ração diária deve 
ser aumentada. Ao se fazer  estas recomendações 
assume-se que os machos estejam em boa forma física, 
com boa saúde e relativamente próximos a curva de 
peso sugerida pela NICHOLAS. 
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Manejo de Fêmeas – Fase de Condicionamento 

Para uma fêmea produzir ovos de qualidade no seu 
potencial genético ou próximo a ele, ela precisa estar: 

 Fisiologicamente pronta para produção de ovos. 

 Com boa saúde. 

 Em boa forma física. 

O método preferido de 
preparar a fêmea para 
produção de ovos é a 
utilização de um aviário 
escuro para expor as 
fêmeas a dias curtos. As 
fêmeas são capazes de 
produzir ovos quando elas 
tiverem completado sua 

última muda juvenil de penas, normalmente entre 17 e 
20 semanas de idade. É recomendado que elas estejam 
em aviário escuro o mais breve possível logo após a 
seleção. Além disto, as fêmeas necessitam de um 
mínimo de dez semanas com dias curtos para ter um 
desempenho ótimo.  

Os melhores resultados são alcançados com seis (6) 
horas de luz/dia durante o período de restrição de luz 
(fase de condicionamento). Quando as luzes estão 
apagadas, não pode haver vazamento de luz para 
dentro do aviário. Colocar as fêmeas no aviário escuro 
muito tardiamente, ou em aviários com excesso de 
vazamento de luz quando as luzes estão apagadas, pode 
causar um início de produção desuniforme e um baixo 
pico de produção. 

Para assegurar de que a fêmea chegue no momento do 
estímulo de luz fisicamente apta e em boa saúde, se faz 
necessário um bom programa de controle de peso. Para 
alcançar os melhores resultados é crucial manter um 
sistema dinâmico de monitoramento e reação ao 
controle de peso corporal. 

Forneça dietas adequadas desde o primeiro dia. 
Durante as primeiras 6 semanas de vida da ave ocorre o 
desenvolvimento fundamental do esqueleto, o sistemas 
imunológico e o cardiovascular.  É importante 
proporcionar às fêmeas um bom início seguindo a curva 
padrão de peso e fornecendo dietas que tenham um 
balanceamento correto de nutrientes no tempo certo.  

Iniciar um programa de pesagem semanal quando as 
aves estiverem com 3 semanas de idade. É importante 
monitorar os pesos semanais comparando-os com a 
meta, para se assegurar de que as aves estejam no 
caminho para atingir o peso da 6ª semana. No 
momento em que as aves deixam o aviário de criação (± 
na 6ª semana) devem estar próximo ao peso padrão. 
Contatar o seu representante técnico da Aviagen 
Turkeys para obter a curva de peso padrão atualizada. 

Os pesos chave são os das 6, 16 e 22 semanas.  Das 6 às 
22 semanas de idade as aves continuam a desenvolver 
sua estrutura de esqueleto, também a cobertura de 
penas e musculatura. Para manter as aves no peso 
padrão é essencial atingir os pesos alvo nas 6, 16 e 22 
semanas de idade. As pesquisas tem demonstrado que 
se estes três pontos são atingidos de forma suave, 
numa linha relativamente 
ininterrupta, a fêmea 
estará preparada para 
chegar na meta com a 
composição corporal 
adequada. 

Não permita que as aves 
estejam acima do peso 
quando forem transferidas do aviário de cria. Fazer 
ajustes no programa alimentar se as fêmeas estiverem 
10% afastadas do peso meta.   

Se as aves estiverem afastadas do peso padrão antes 
das 16 semanas, use dietas e paciência para trazê-las 
de volta para a meta. Lotes muito pesados devem ser 
passados mais cedo para a próxima ração. Evitar de 
fornecer ração de manutenção antes das 14 semanas. 
Manter lotes leves por mais tempo na ração com teor 
de proteína mais alto. Se o ganho de peso estagnar 
devido a altas temperaturas ambientes, volte a fornecer 
rações com teor de proteína mais elevado para manter 
a taxa de crescimento desejada. Não é recomendado 
fazer ajustes de peso rápidos, independente de as aves 
estarem acima ou abaixo do peso. 

Se as aves estiverem acima do peso padrão, desenhar 
uma nova curva de crescimento que corra paralela a 
linha original, veja a Figura 5.  Se a fêmea estiver num 
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status de crescimento positivo por ocasião do estímulo 
de luz, mesmo que o lote esteja levemente acima do 
peso, a resposta da ave ao estímulo de luz permite uma 
boa produção de ovos. Lotes não devem ser forçadas a 
voltar para o peso padrão através de controles 
nutricionais mais severos. 

Das 22 semanas de vida até o estímulo é um período 
chave no desenvolvimento da ave. O objetivo é manter 
a ave com uma taxa de crescimento contínuo para que 
quando é dado o estímulo de luz nas 29/30 semanas de 
vida o metabolismo da ave esteja preparado para 
responder imediatamente e, alcançar as mudanças 
rápidas no sistema reprodutivo.   

Do estímulo de luz até o primeiro 
ovo os lotes deveriam aumentar 
seu peso corporal em 0,8 kg a 
1,2kg. Lotes que chegam no peso 
platô antes do estímulo de luz não 
respondem tão positivamente. 
Quando o ganho de peso é 
insuficiente o pico de postura é 
mais baixo e arrastado por um 
período mais longo. 

Uniformidade do lote 

A uniformidade deve melhorar 
continuamente durante a vida do 
lote. Se o lote estiver ficando 
menos uniforme, fatores tais como 
saúde das aves, acesso à ração, 
qualidade da ração e 
disponibilidade de água devem ser 
verificados. No início da postura a 
uniformidade do lote deve ser 
acima de 90% ou ter um coeficiente 
de variação menor do que 10%.  

Considerações adicionais: 

1) Não será necessário ou 
aconselhável fornecer ração pré-
postura às fêmeas se elas estiverem 
próximo a curva de peso padrão. A 

ração postura pode ser fornecida no estímulo de luz ou 
alguns dias depois do estímulo de luz. 

2) Dar atenção à prevenção de problemas entéricos 
(vermes, por exemplo), que podem afetar a capacidade 
de as fêmeas absorver os nutrientes da ração. 

3) A saúde das fêmeas é fundamental para uma 
produção de ovos bem sucedida. As condições de cama 
e de ambiência tem um grande impacto sobre a saúde 
das aves. Cama empastada, cama molhada, pó e amônia 
são conhecidos por ter um efeito nocivo sobre a saúde 
das fêmeas e, tem que ser manejadas constantemente 
para produzir fêmeas saudáveis. 

 

Figura 4.  Curva de Peso Padrão para Fêmeas 

 

                                Figura 5.  Redesenhando Pesos Meta das Fêmeas 
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Manejo de Fêmeas – Produção                             

Atingir alta produção de ovos é o objetivo de todo 
matrizeiro de perus. Doenças, nutrição, clima e manejo 
podem ter uma grande influência na produção de ovos. 
A seguir estão alguns fatores de manejo que podem 
afetar a produção de ovos. 

Pico de Produção de ovos 
O pico de produção de ovos é altamente influenciado 
pelo condicionamento durante os estágios de 
crescimento e restrição de luz. Nossas recomendações 
para estas áreas são discutidas nas secções de criação, 
crescimento, condicionamento e estímulo de luz das 
fêmeas. 

É recomendado que as fêmeas sejam transferidas para 
o aviário de produção e recebam o estímulo de luz no 
aviário de produção, para disponibilizar a elas um 
tempo amplo para se familiarizarem com o novo 
ambiente. O aviário de produção deve estar 
completamente pronto com os ninhos montados no 
lugar e com maravalha nos ninhos, todas as divisórias e 
portas montados, com bebedouros e comedouros 
funcionando corretamente. 

Poedeiras de cama podem ter um impacto econômico 
significante no desempenho do lote de matrizes.  Por 
isto é critico adestrar/treinar as fêmeas para entrar nos 
ninhos no começo da produção. 

Para granjas equipadas com 
ninhos automáticos, a 
AVIAGEN TURKEYS Inc. 
disponibiliza no seu site os 
manuais de manejo de 
ninhos automáticos MGH e 
VENCOMATIC. 

O espaço de ninhos pode 
afetar o pico de produção de 
ovos. A densidade de fêmeas 
por ninho mais adequada é de 5 (cinco) fêmeas por 
ninho. Um número mais elevado de fêmeas por ninho 
pode resultar numa superlotação de fêmeas nos ninhos 
durante o pico de postura do dia. As fêmeas menos 
dominantes serão afastadas dos ninhos pelas suas 

companheiras de 
aviário dominantes. 
Poderá aumentar a 
postura de ovos na 
cama, e a duração 
do pico de produção 
do dia poderá ser 
estendido. 

Nos ninhos utilizar 
material diferente ao da cama do aviário. Facilitar ao 
máximo possível o acesso das fêmeas aos ninhos. Estes 
são fatores que ajudam a atrair as fêmeas para os 
ninhos. 

Além disto, em certos lotes, é necessário colocar 
fisicamente dentro dos ninhos, as fêmeas que estiverem 
procurando por um ninho nos cantos ou ao longo das 
muretas do aviário. Também pode se fazer necessário 
arredondar os cantos do aviário ou adicionar lâmpadas 
nas áreas mais escuras para desencorajar as fêmeas a 
botar ovos nessas áreas. Caminhar por dentro do 
aviário em intervalos regulares e abrir fêmeas que estão 
se aglomerando em certas áreas também tem provado 
ser um método eficiente para aumentar a produção de 
ovos. 

Acesso fácil e abundante à água e ração e, espaço 
suficiente para as aves também são importantes para 
atingir uma alta produção de ovos (veja tabela 2, sobre 
densidade – aves/m², página 13). 

Persistência de Produção 
Fatores que afetam o 
pico de postura 
também afetam a 
persistência de 
produção. Além disto, 
a persistência de 
produção é altamente 
influenciada pelo 
controle de chocas 
(veja seção sobre 
Controle de Chocas), a 
presença de ovos na cama, a frequência de coletas de 
ovos e o horário de abertura e fechamento dos ninhos. 

 

 

 



22 

 

 A presença de ovos de cama pode ser minimizada 
tornando o acesso aos ninhos o mais fácil possível, 
treinando/adestrando as fêmeas para usar os ninhos, 
tendo espaço de ninhos suficiente, coletando ovos de 
cama após cada coleta de ninhos, e abrindo peruas que 
demonstrem comportamento de aglomeração ou de 
aninhamento dentro do aviário. 

A frequencia de coletas deveria ser de pelo menos a 
cada 45 a 60 minutos. Durante o pico de produção do 
dia, poderá ser necessário coletar os ovos a cada 30 a 
45 minutos para para evitar a aglomeração das fêmeas 
nos ninhos. Quando a produção de ovos está mais 
calma, coletas a cada 45 a 60 minutos são suficientes. 

Sugestões em relação aos horários de abertura e 
fechamento dos ninhos: 

 Ninhos devem ser abertos no máximo até 4 
(quarto) horas após a luz acender (início 
do dia). 

 Ninhos podem ser fechados até, no 
máximo,  duas horas antes de a luz apagar 
(fim do dia). 

Obviamente que, se houver um alto percentual de 
postura de ovos noturnos, ou as fêmeas estiverem com 
alta produção no fechamento de ninhos no final do dia, 
o horário de abertura e fechamento dos ninhos precisa 
ser ajustado. 

Anotações atualizadas e corretas (que incluem a 
quantidade e tipo de ovos descartados), observação 
atenta do comportamento do lote e ações corretivas 
imediatas quando os problemas começam a aparecer, 
irão melhorar o desempenho do lote. 
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Manejo de Fêmeas – Controle de Chocas             

A natureza proporcionou ao peru um mecanismo de 
gerar sua progênie através da postura de um cacho de 
10 a 15 ovos e então cessar a produção. Daí a fêmea 
quer sentar sobre os ovos até que eles eclodam. 
Relativamente falando, os perus foram domesticados a 
pouco tempo, assim o ímpeto natural para a fêmea se 
tornar choca ou sentar sobre os ovos ainda está muito 
presente. 

O desejo da fêmea incubar seus ovos, também 
conhecido como “o início do choco” é causado pelo 
aumento da produção do hormônio chamado 
prolactina. Esse hormônio se desenvolve gradualmente 
no período de 4 a 5 dias antes do final de um cacho de 
ovos. A fêmea choca representa uma perda de receita. 
Para um lote de matrizes dar lucro é necessário manter 
o choco no nível mais baixo possível. 

Portanto, é muito critico reconhecer os sintomas de 
choco. Fêmeas que estão iniciando a se “tornar chocas” 
demonstram os seguintes sintomas: 

 Se torna mais difícil de tirar as fêmeas dos ninhos. 

 A produção se estende para o final do dia. 

 Aumenta o número de fêmeas dentro dos ninhos no 
final do dia. 

 O oviduto se torna menor e mais pálido; percebido na 
inseminação. 

 A produção começa a cair. 

 Cai o consumo de ração e o lote se torna menos ativo  

 Forma-se um tendão entre os ossos púbicos que puxa 
os ossos mais próximos um do outro. 

Se algum desses sintomas estiver presente, se torna 
critico identificar essas fêmeas e iniciar o tratamento de 
chocas. 

Em climas mais quentes recomendamos iniciar a 
procura por chocas potencias o mais tardar até 10 dias 
após o início da produção. Nos meses de inverno 
quando o clima é mais ameno, o choco não deve 
aparecer tão rápido, mas recomendamos iniciar a 
procurar por chocas potenciais o mais tardar de 14 dias 
após o início da produção. É necessário estar  
consciente de que as fêmeas que se agacham dentro do 
aviário escuro devem iniciar a produção mais cedo e, 
devem ser identificadas e colocadas mais cedo no 
tratamento de chocas. 

Um aspecto importante no controle de chocas é a 
identificação e eliminação dos fatores que estimulam o 
choco. Na Tabela 5 na página 23 estão detalhados 
fatores que estimulam o choco e, a mesma fornece 
possíveis medidas para reduzir seu efeito e aumentar a 
produção de ovos. 

Identificando Peruas Chocas  
Existem várias maneiras de identificar peruas chocas. O 
método de “pintar e retirar” é um método bem 
sucedido e simples de ser implementado na maioria dos 
programas de matrizes. Reduz as chances de deixar 
fêmeas chocas potenciais para trás devido a mão de 
obra inexperiente. 

Para utilizar o método de “pintar as fêmeas e retirar do 
lote”, misturar corante de alimentos com água dentro 
de um pulverizador de jardim ou uma garrafa plástica 
de pulverização. Não diluir demais a solução porque 
precisa permanecer nas penas das aves durante todo o 
dia. 

Após a primeira coleta da manhã, dar 20 minutos de 
intervalo de tempo para que as peruas consigam 
retornar para os ninhos e então começar a pintar as 
fêmeas. Nós recomendamos usar uma cor diferente 
para cada dia da semana. É necessário fazer um 
programa/cartaz de pintura que contenha as cores de 
cada dia da semana, para que todas as pessoas da 
granja saibam qual é a cor que está sendo usada 
naquele determinado dia da semana. No dia seguinte 
mudar para outra cor.  Após a ultima coleta do dia 
esperar 20 minutos para as fêmeas retornar para os 
ninhos. Todas as fêmeas pintadas com a cor 
programada para aquele dia devem ser retiradas dos 
ninhos e tocadas para as baias de chocas. 

Existem muitos programas de manejo de chocas na 
indústria de perus. Ao implementar um programa de 
controle de chocas, é critico se assegurar de que o 
programa proposto seja um programa que os 
operadores da granja estejam dispostos a aplicar todos 
os dias; que não o rejeitem. Uma opção é o programa 
de 3 dias ou 3 baias de chocas. Proporcionar espaço 
suficiente nessas baias de chocas para evitar a 
superlotação. 
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Fatores que Encorajam o Choco Métodos para Encorajar a Produção de Ovos  

1. Presença de ovos dentro dos ninhos por um 
período de tempo. 

1A) Colete os ovos frequentemente -  pelo menos a cada 
45 a 60 minutos. 

2. Fêmeas botando ovos na cama ou se 
aninhando na cama. 

2A) Começar a treinar as fêmeas para usar os ninhos 
desde o alojamento no aviário de produção. Pegar 
todas as fêmeas que estiverem se aninhando na 
cama e as coloca-las fisicamente dentro dos ninhos. 

2B) As fêmeas poderão estar com dificuldades de entrar 
nos ninhos ou poderá não haver espaço de ninhos 
suficiente. Facilitar o acesso aos ninhos e aumentar o 
espaço de ninhos (recomendamos 5 fêmeas por  
ninho). 

2C) Arredondar os cantos do aviário e, adicionar luz 
especialmente nas áreas mais escuras. 

2D) Caminhar na cama frequentemente para 
movimentar as fêmeas e coletar os ovos de cama. 

2E) Trocar as chocas de cama potenciais de lado dentro 
do aviário ou fazer  elas passar pelo programa de 
controle de chocas. 

3. Alto percentual de ovos postos na cama 
durante a noite. 

 
 

3A) Itens 1A, 2A e 2B acima. Abrir os ninhos mais cedo de 
manhã e/ou fechar mais tarde a noite. 

3B) Luz proveniente das baias de chocas ou de outra 
origem, entrando no aviário. 

4. Alto número de fêmeas dentro dos 
ninhos no final do dia.  

4A)     Mudar as poedeiras tardias de lado dentro do 
aviário. 

 

 

  

Tabela 5.  Métodos para Estimular a Produção de Ovos 
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Programa de Manejo de Chocas de Três 
dias 
Primeiro dia: 

Uma vez que as fêmeas são tiradas dos ninhos, colocá-
las na primeira baia. Esta baia deverá ter um ambiente 
diferente, utilizar cama diferente do que a cama do 
aviário, por exemplo, areia, piso ou pedrisco. Fornecer 
para as fêmeas ração, água e ventilação em abundância. 
Nunca privar as fêmeas dessas necessidades, pois pode 
tirá-las completamente de produção. 

Deixar as fêmeas nesta baia por um período completo 
de 24 horas antes de movê-las para a segunda baia. 
Caminhar pelas baias de chocas durante cada coleta de 
ovos de cama para movimentar as fêmeas. Todas as 
fêmeas que se agacharem devem ser devolvidas ao 
aviário. 

Segundo dia: 

Mover as fêmeas da primeira baia para a segunda após 
a última coleta de ovos do dia, antes de retirar as 
fêmeas dos ninhos. A cama nesta baia tem de ser 
diferente da baia do primeiro dia. Pode ser serragem ou 
areia colocada sobre o piso.  

Certificar-se de que as fêmeas tenham ração, água e 
ventilação em abundância. Deixar as fêmeas nesta baia 
por um período completo de 24 horas antes de movê-
las para a terceira baia. Caminhar pelas baias de chocas 
a cada coleta de ovos de cama para movimentar as 
fêmeas. Todas as fêmeas que se agacharem devem ser 
devolvidas ao aviário. 

Terceiro dia: 

Mover as fêmeas da segunda para a terceira baia após a 
última coleta de ovos do dia. O ambiente deve ser 
diferente da segunda baia, por exemplo, pode ser 
utilizado maravalha como cama. Certificar-se de que as 
fêmeas tenham ração, água e ventilação em 
abundância. Caminhar pelas baias de chocas durante 
cada coleta de ovos de cama para movimentar as 
fêmeas. Todas as fêmeas que se agacharem devem ser 
devolvidas ao aviário. 

Depois que as fêmeas tiverem ficado por 24 horas nesta 
baia e todas as agachadas tiverem sido removidas, pode 

ser útil examinar as aves restantes para verificar a 
eficácia do tratamento de choco. Uma maneira de fazer 
isso é everter a cloaca das fêmeas e observar o oviduto, 
que deve ser úmido e aumentado. Outra maneira é a de 
medir a distância entre os ossos púbicos. Se couberem 
três dedos entre os ossos púbicos, a fêmea está pronta 
para retornar ao aviário. Se a fêmea não abrir, ela deve 
voltar a fazer todo ciclo de 3 baias novamente. 

Opções de Controle de Chocas       
1. TROCA DE LADO DENTRO DO AVIÁRIO.  Se os ninhos 
estiverem colocados no centro do aviário, pode ser 
usada a troca de todo lote de um lado para o outro do 
aviário. Isso tem sido muito eficaz no passado, e ainda é 
uma ferramenta eficaz para usar quando o lote chegar a 
um ponto em que todas as fêmeas estiverem grudadas 
aos ninhos e a produção estiver em declínio. 

2. CHOQUE DE LUZ. Outra opção chamada “choque de 
luz”, envolve o aumento do fotoperíodo em quatro 
horas por uma noite. O melhor uso do choque de luz é 
como um suplemento ao programa de controle de 
chocas regular e pode ser usado no dia da inseminação.  

Por exemplo, se inseminação for na segunda-feira de 
manhã e se as luzes acendem normalmente às 04:00 da 
manhã de segunda-feira, ajustar o relógio timer para 
que as luzes acendam à meia-noite. Isto é um aumento 
de quatro horas de luz. O choque de luz tende a fazer 
duas coisas: 1) ajuda a manter a produção num 
percentual alto, e 2) tende a deslocar a postura do final 
da tarde para de manhã cedo.  

O choque de luz pode ser utilizado em conjunto com 
qualquer outro programa de controle de chocas que 
estiver sendo usado no momento. (Não se esqueça de 
retornar o relógio timer para seu horário normal no dia 
seguinte após o choque de luz). 

3.   24 HORAS DE LUZ DENTRO DAS BAIAS DE CHOCAS.  
Nesta opção, as fêmeas chocas são mantidas na baia de 
chocas durante 24 horas, durante as quais elas são 
expostas a 24 horas de luz. (Não expor as fêmeas a 24 
horas de luz por mais de um dia. A exposição 
prolongada à luz constante pode causar sérios 
problemas de produção). Para implementar esta técnica 
de 24 horas de luz dentro das baias de chocas é 
necessário haver um fechamento desta área com 
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paredes ou cortinas. A luz das baias de chocas não pode 
entrar no aviário, onde estão as poedeiras produtivas. 

Fêmeas chocas podem ser encontradas não somente 
dentro do ninho, mas também dentro do aviário. Essas 
fêmeas são chamados de chocas de cama porque fazem 
seus ninhos no chão. A melhor cura para chocas de 
cama é a prevenção. Quando as fêmeas são transferidas 
para o aviário de postura, começar a treinar/adestrar  
elas para o uso dos ninhos. Muitas vezes, usar cama de 
ninho diferente da cama do aviário e manter os ninhos 
abertos ajudará a estimular as fêmeas a entrar nos 
ninhos.  

Além disso, ao caminhar 
por dentro do aviário e 
observar que algumas 
fêmeas estejam se 
aninhando na cama, 
movimentá-las ou coloca-
las fisicamente dentro dos 
ninhos. Uma vez que a 
produção de ovos tiver 

iniciado, caminhar pelo aviário em cada coleta de ovos 
coletando os ovos da cama e movimentando as aves. 
Clarear bem a área de cama, eliminar áreas escuras e 
eliminar ou arredondar os cantos. Isto também ajuda a 
reduzir chocas de cama.  

Ocasionalmente poderá ocorrer o aparecimento de um 
grande número de chocas de cama. Nesta situação, elas 
devem ser identificadas com pintura, usando corante de 
alimentos. Quando as fêmeas estiverem sendo 
inseminadas as chocas podem ser removidas e trocadas 
de lado dentro do aviário ou colocadas no programa de 
manejo de chocas. 

Coletas frequentes dos ovos também reduzem o choco. 
Os ovos devem ser coletados a cada 45-60 minutos para 
evitar que a fêmea fique sentada no ninho por longos 
períodos. Ao coletar os ovos, todas as fêmeas devem 
ser empurradas para longe dos ninhos. Isto irá impedir a 
choca potencial de voltar rapidamente para o ninho e, 
dar a outra fêmea a oportunidade de entrar no ninho e 
botar seu ovo.  

O coletador de ovos pode ter um grande impacto sobre 
o controle de chocas. Cabe a ele identificar chocas 
potenciais, bem como identificar fatores que podem 
incentivar o choco e tomar ações corretivas antes que 
ocorra um problema. 

 Problemas de choco tendem a ser mais severos em 
climas mais quentes. Assim, o programa de manejo de 
chocas que funciona melhor em uma região pode não 
ser o melhor em outra. A antecipação e preparação 
adequada certamente irão proporcionar os melhores 
resultados. Nenhum sistema parece funcionar 
universalmente para todos. "Testar e verificar" parece 
ser o único caminho para cada granja ou empresa 
determinar qual programa ou sistema de manejo de 
chocas funciona melhor para ela. 

Todos os lotes são diferentes e todos os sistemas de 
produção variam. Cabe a gestão local determinar qual 
programa de manejo de chocas funciona melhor para 
sua situação. Na Aviagen Turkeys estamos dedicados a 
trabalhar com nossos clientes para desenhar um 
programa de manejo de chocas que funcione melhor 
para eles e lhes permita produzir ovos ao menor custo. 
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Manejõ de Fe meas – Manuseiõ de Ovõs            

Os principais objetivos de um bom sistema de manuseio 
de ovos são reduzir ou eliminar os organismos 
prejudiciais que podem estar na superfície da casca do 
ovo, prevenir para que o ovo não seja contaminado 
através da manipulação e fornecer um controle 
adequado de umidade e temperatura para manter uma 
boa eclodibilidade. 

Antes de chegar no incubatório o ovo entra em contato 
com muitas fontes de possível contaminação. 
Microrganismos tais como salmonelas, coliformes, 
pseudomonas, etc., podem ser encontrados no 
ambiente. Quando um ovo entra em contato com 
material fecal, cama do piso e poeira do ar, a superfície 
da casca do ovo pode ser contaminada 
instantaneamente.  

Organismos entram no interior do ovo passando por 
milhares de poros minúsculos da casca. Eles penetram 
no ovo devido ao resultado do diferencial de pressão 
que ocorre quando a temperatura do interior do ovo 
abaixa. É por isso que é tão importante desinfetar a 
superfície da casca do ovo antes que ele esfrie. 
Obviamente que a sanitização do ninho é de extrema 
importância. 

Mantendo a Qualidade dos Ovos 
Incubáveis 
Quando um ovo é posto, o desenvolvimento 
embrionário já começou. Portanto, é importante evitar 
mudanças bruscas de temperatura e humidade. É 
preferível fazer uma diminuição gradativa da 
temperatura. Por esta razão, os ovos devem ser levados 
do aviário de produção para a casa de ovos e serem 
processados o mais rapidamente possível. 

SANITIZAÇÃO DOS OVOS 
É usado uma máquina de 
higienização de ovos 
para desinfetar os ovos. 
Deve ser providenciado 
uma entrada de ar para a 
máquina a partir de uma 
fonte de ar limpo do lado 

externo da sala de higienização, afim de evitar a 
contaminação dos ovos limpos. Também é necessário 
um sistema de exaustão de ar para remover umidade e 
odores do desinfetante de ovos e da sala de 
higienização. O fluxo de ar vai da sala limpa e para fora 
da sala de higienização. 

A máquina de higienização de ovos deve ser 
constantemente monitorada para verificação da 

temperatura correta da água (43C a 54C) e os níveis 
de desinfetante (siga as recomendações do fabricante). 
A máquina de higienização de ovos deve ser esguichada 
depois de cada coleta de ovos e deve ser desmontada e 
limpada no fim de cada dia. Ovos com material fecal ou 
outros contaminantes na casca não devem ser passados 
pela máquina. Devem ser descartados. A sala e o piso 
devem ser mantidos sempre limpos, e desinfetados 
diariamente. 

SALA DE ESTOCAGEM DOS OVOS 
Esta sala deve ser totalmente isolada com um sistema 
de resfriamento capaz de manter uma temperatura de 

14C e um umidificador/desumidificador capaz de 
manter 60% a 80% de umidade relativa e com 
indicadores precisos de termômetro e umidade. 

Deve haver uma porta de 
ligação entre a sala de 
higienização dos ovos e 
sala de estocagem dos 
ovos. Na entrada da sala 
de estocagem de ovos 
deve haver uma pia para 
lavar as mãos e um 
pedilúvio. A sala de 
estocagem de ovos deve 
ter uma porta de acesso para o exterior, com um 
pedilúvio para o carregamento dos ovos. O motorista 
do caminhão de transporte de ovos não deve entrar 
nesta sala. Devem permanecer nesta sala SOMENTE 
ovos encaixotados, ou ovos acomodados em bandejas e 
carros de ovos e, um estoque de caixas e bandejas de 
ovos para três dias, para que elas possam absorver 
umidade. O chão desta sala deve ser esfregado 
diariamente com uma solução desinfetante. 
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ATENÇÃO ! 
 

Exposição acima de 24 horas 
resultará na redução da 

qualidade do conteúdo dos 
ovos e dos peruzinhos e 

perda do potencial de 
eclosão. 

 
 
 
 

Perigo! 
 

Ocorre Mortalidade 
Embrionária! 
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ATENÇÃO ! 

Exposição acima de 6 horas irá 
causar danos ao tecido 

embrionário. 

Seguro! 
Ótimas Condições de 

Estocagem 
  0 a 7 dias       55 a 65˚F (13 a 18˚C) 
  7 a 14+ dias   50 a 60˚F (10 a 16˚C) 

ATENÇÃO ! 
Exposição a longo prazo (+ 18 horas) pode 
reduzir a qualidade do conteúdo dos ovos 
e peruzinhos. OK para condicionamento 
de pré- incubação até 18 horas, resfrie 

gradualmente após a postura. 

Perigo! 
(Acima de 2 a 4 horas) 

 
Irá ocorrer severo 

desenvolvimento embrionário 
anormal e perda de eclosão. 
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Seguro! 
 

Ótimas Condições de 
Estocagem. 

 
60% a 80% de UR 

 
Perigo! 

 
Alto potencial de 

Crescimento de Bactérias e 
Fungos. 

Temperatura % Umidade Relativa 

Recomendações Sala de Estocagem de ovos Incubáveis 

˚F ˚C* 
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˚C está arredondado para o grau mais próximo.  
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Manejõ de Machõs – Prõduça õ de Se men       

O macho Linha Macho Nicholas é um macho eficiente, 
de crescimento rápido, capaz de atingir pesos de mais 
de 22 kg nas 20 semanas de idade. Este tipo de 
crescimento é muito desejável na progênie de perus de 
corte, mas no macho reprodutor deve ser controlado 
para maximizar a eficiência reprodutiva. 

A curva de peso sugerida para o macho da Linha Macho 
Nicholas, tem sido desenvolvida ao longo de um 
período de vários anos. Baseia-se nas nossas 
experiências, bem como nas dos nossos clientes. 
Solicite a seu representante técnico da Aviagen Turkeys 
as curvas de peso atualizadas. 

Do nascimento até a Seleção 
A criação de machos para a produção de sêmen 
começa no 1º dia de vida. É muito importante ter um 
bom início de criação. Mais informações sobre criação 
de machos podem ser encontradas na seção "Fase 
Inicial" neste manual. Das 5 às 16-18 semanas, o 
objetivo é permitir que o macho desenvolva a sua 
estrutura óssea e musculatura, para que ele esteja  "em 
forma física e pronto" para iniciar a maturidade sexual.  

Machos muito leves podem ser atrofiados e ter um 
amadurecimento lento. Machos muito pesados podem 
ter problemas posturais e locomotores, o que irá 
encurtar a sua longevidade como reprodutor. Machos 
pesados podem também estar perto de seu peso 
corporal máximo, reduzindo o potencial de ganho de 
peso contínuo  durante toda sua vida. 

Antes da seleção, há muito pouco desenvolvimento dos 
órgãos reprodutores. O controle de peso durante este 
período é conseguido através da pesagem de uma 
amostra mínima de 25 machos e também, reduzindo 
ou aumentando a quantidade de proteína que o macho 
recebe com as trocas de ração que são feitas de acordo 
com o peso do lote.  

Por exemplo, se os machos estiverem abaixo do peso, 
eles devem permanecer no seu nível de proteína atual 
até chegar na curva de crescimento, mesmo que a 
programação de ração esteja indicando a troca para o 
próximo tipo de ração. Se os machos estiverem acima 
do peso se deve trocar para o próximo nível de 
proteína, mesmo que a programação de ração indique 
que não seja a hora de mudar. Evite de mudar para 

dieta de mantença antes das 14 semanas de vida do 
lote. 

Após a Seleção.  
O desenvolvimento 
sexual geralmente 
ocorre entre as 16 
semanas e as 32 
semanas, 
dependendo do 
ganho de peso e do 
programa de luz. Este 
período é 
caracterizado pelo 
rápido desenvolvimento dos órgãos reprodutivos e do 
início da produção de sêmen. É importante que os 
machos ganhem bem peso durante esta fase. Um 
ganho semanal de 450gr ou mais, deve fornecer ao 
macho energia suficiente para o desenvolvimento 
testicular. O controle de peso durante este período 
pode ser conseguido por meio de restrição alimentar 
qualitativa ou quantitativa. Não importa qual método é 
usado, é aconselhável identificar vários machos no lote 
e, pesá-los semanalmente. Devem ser pesados sempre 
os mesmos machos todas as semanas. 

Ao usar restrição alimentar qualitativa, o controle de 
peso é obtido fornecendo aos machos uma ração de 
baixa proteína (10% de proteína) se eles estiverem na 
curva de peso ou acima. Se estiverem abaixo da curva 
de peso, deve-se fornecer um nível de proteína mais 
elevado (14%). 

Por outro lado a restrição alimentar quantitativa 
também chamada de "alimentação controlada" utiliza 
uma dieta de proteína de 14%.  Se os machos estiverem 
abaixo do peso, eles podem ser alimentados à vontade. 
Em geral, a maioria dos lotes exigirá uma dose diária de 
450 gr. a 670 gr. de ração durante a fase de 
desenvolvimento sexual da curva de crescimento. É 
muito importante que os machos recebam todas as 
vitaminas, minerais e nutrientes essenciais de que 
necessitam em sua dose de ração diária. Consulte a 
secção sobre “Alimentação Controlada” na página 32.  

Depois de 33 semanas de idade, a maioria dos lotes de 
machos já amadureceram sexualmente. Os machos só 
precisam ganhar peso suficiente para manter o 
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testículo em estado reprodutivo. Durante este período 
a taxa de ganho de peso semanal do macho pode ser 
gradualmente reduzida para um mínimo de 100 gr. por 
semana. 

A seguir estão algumas dicas gerais para otimizar o 
desempenho reprodutivo do macho Nicholas: 

 Durante a fase de Desenvolvimento Sexual 16-32 
semanas, o comportamento e desenvolvimento das 
características sexuais adicionais devem ser 
monitorados. Veja Figura 6 abaixo. Esses machos 
devem entrar em produção de sêmen em seguida. 

 Os machos Nicholas precisam pesar 23,780 kg 
quando a produção de sêmen for necessária.  
Abaixo de 22,800 kg podem não produzir o melhor 
volume de sêmen. Acima de 26,100 kg eles podem 
se tornar "pesados" mais adiante, durante a 
produção, dificultando ao supervisor o controle do 
ganho de peso durante a fase de reprodução. 

 Os machos devem continuar ganhando peso 
durante a fase de reprodução. A perda de peso 
pode retardar a maturação dos machos durante o 
período de maturidade sexual ou, pode causar uma 
muda de penas nos machos que já estão em 

produção de sêmen. 

Se o lote estiver acima do peso e já começou a 
amadurecer sexualmente ou, está em produção de 
sêmen, não tente reduzir o seu peso. Em vez disto 
desenhe uma nova curva de peso paralela àquela 
projetada, permitindo ao lote obter a mesma taxa 
de ganho de peso sugerida pela curva padrão da 
linhagem. 

 Durante o período de 38 a 48 semanas de vida, 
alguns lotes podem passar por uma muda de penas 
continuada. O crescimento de novas penas requer 
muita energia e proteína. Se a taxa de ganho de 
peso não for suficiente, ou diminuir muito durante 
este período, os machos poderão não ter energia e 
proteína suficientes disponíveis para manter seu 
sistema reprodutivo. Se um percentual maior do 
lote estiver fazendo muda de penas, aconselha-se 
aumentar a dose de ração por macho OU aumentar 
horas de luz. 

 Se as aves não estiverem ganhando peso conforme 
esperado, causas possíveis podem variar de 
problemas entéricos a luz inadequada. Veja Tabela 
6 na página 31 para obter mais informações. 

Figura 6.  Sinais de Desenvolvimento Sexual 
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 Antes de cada pesagem a balança deve ser aferida 
com um peso teste para se assegurar de que esteja 
funcionando corretamente. É melhor usar um peso 
teste que esteja na mesma faixa de peso dos 
machos que estão sendo pesados. 

Uniformidade 
Além do peso e do ganho de peso, a uniformidade do 
lote também é importante. Lotes com uma melhor 
uniformidade de peso entram em produção de maneira 
mais uniforme e produzem sêmen de melhor 
qualidade. A uniformidade é medida usando o 
Coeficiente de Variação ou CV. O CV é o Desvio Padrão 
do lote dividido pelo Peso Médio do lote, multiplicado 
por 100. Um CV ou Coeficiente de Variação de 6,5 a 7,5 
é considerado o ideal. Um CV acima de 9 pode indicar 
um problema potencial.  

  

Ventilação: 

Condições de poeira podem comprometer o sistema respiratório dos perus e afetar o seu desempenho 
futuro. Certificar-se de que os exaustores e venezianas estejam limpos e funcionando corretamente e, 
as entradas de ar corretamente ajustadas.  Poderá ser necessário adicionar humidade no aviário para 
reduzir poeira. 

Cama: 

Cama molhada e empastada pode causar problema de patas inchadas e afetar a habilidade do macho 
caminhar, especialmente na medida em que seu peso for aumentando.  Se a cama estiver molhada, 
pode ser necessário ajustar a ventilação para remover a umidade do aviário ou, recobrir a cama com 
maravalha nova. 

Equipamento: 
Problemas de equipamentos  tais como o tipo errado de equipamentos, equipamentos mal regulados 
ou danificados podem afetar a capacidade das aves para comer e beber à medida que crescem. 

Mudanças: 
Mudanças na qualidade da ração e da água podem afetar a uniformidade do lote. Verifique se os 
bebedouros estão funcionando adequadamente  e estejam regulados na altura correta. 

Temperatura: 
Temperaturas quentes ou frias podem afetar a capacidade do lote ganhar peso e, aumentar a variação 
de peso dentro do lote. É extremamente importante manter uma temperatura uniforme em toda 
extensão do aviário. 

Vacinação: 
Uma vacinação mal executada pode influenciar no consumo de ração dos machos e aumentar a 
variação de peso dentro do lote. 

Debicagem: 
Machos com bicos curtos, bicos irregulares ou outros problemas podem ter dificuldade para se 
alimentar. 

  

Distúrbios 
Entéricos: 

Vermes, diarréia e problemas entéricos 
podem afetar o ganho de peso. 

Qualidade 
da Ração: 

Ração deve conter todos os nutrientes 
que o macho necessita para manter o 
ganho de peso. 

Acesso à 
Água: 

Machos que têm acesso limitado à água 
não se alimentam adequadamente. 

Correntes 
de ar: 

Se os machos estiverem expostos a 
correntes de ar ou passando frio, sua 
capacidade de ganhar peso pode ser 
reduzida. 

Luz: 
Algumas vezes a redução no ganho de 
peso pode estar relacionada a um mau 
funcionamento da iluminação. 

Tabela 6.  Áreas a revisar em relação a problemas 

potenciais de uniformidade 

Tabela 7.  abaixo detalha algumas áreas a serem revistas quando o lote tiver um alto CV (Coeficiente de Variação). 
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Manejõ de Machõs – Alimentaça õ Cõntrõlada  

Alimentar o peru macho reprodutor com ração 
controlada a partir da seleção das 16 a 18 semanas de 
vida, passando através de todo o ciclo reprodutivo, 
reduz os custos com alimentação e, também, melhora 
o desempenho reprodutivo, permitindo uma melhor 
utilização dos machos superiores. Os seguintes 
procedimentos e requisitos, se cumpridos, devem 
produzir excelentes resultados. 

1) Selecione  os machos reprodutores de acordo com 
os procedimentos de seleção da Nicholas Turkeys 
Inc. Identifique os machos selecionados, marcando-
os com corante de alimentos ou com brincos 
grandes e coloridos na asa.   

2) Logo após a seleção, o mais rápido possível, 
transferir os machos selecionados para o aviário 
escuro. Coloque no máximo 25 machos por baia, 
com densidade de um (01) macho por m². 

3) Com o uso de brincos  identifique pelo menos 25 
machos (um ou dois em cada baia, aleatoriamente) 
para serem usados para a pesagem amostral. Pesar 
os machos individualmente em intervalos 
semanais. Estes machos servirão como um monitor 
e permitem ajustes no programa de arraçoamento 
para atingir os pesos alvo recomendados. 

4) Depois que os machos foram transferidos para o 
aviário escuro, eles devem ser alimentados à 
vontade por alguns dias para permitir que se 
ajustem ao novo 
ambiente. Uma vez que 
isso foi feito, iniciar o 
controle alimentar, 
ajustando a dose de 
ração para colocar o 
peso e o ganho de peso 
em linha com a curva de 
peso padrão do macho 
linha macho reprodutor. 
O teor calórico real da 
dieta não é crítico, mas a dose diária de ração deve 
ser ajustada para se assegurar de que os machos 
estejam ganhando peso de acordo com a curva de 
peso. Além disto, a dose de ração diária deve 
conter nutrientes suficientes para satisfazer as 
necessidades diárias dos machos. 

5) Se houver uma grande variação de peso corporal 
dentro do lote, será aconselhável dividir o lote em 
dois ou três grupos de peso e, alimentar cada grupo 
de modo que possa atingir o peso sugerido na 
curva padrão do macho reprodutor da linhagem. 

6)     O projeto do cocho de alimentação é um aspecto 
importante para um programa de alimentação 
controlada. Recomenda-se que apenas cochos 
longos e profundos em forma de um "V" sejam 
usados, de modo que a profundidade de ração 
dentro do cocho seja suficiente para que as aves 
consigam se alimentar com facilidade. Recomenda-
se fornecer de 38 cm a 40cm lineares de espaço de 
cocho por macho. Caso sejam usados comedouros 
do tipo tubular (redondos) recomenda-se fornecer 
de 18cm a 20cm de espaço de comedouro por 
macho (8 a 10 machos por comedouro). 

7) Algumas dicas para melhor desempenho: 

A) Os comedouros para machos alimentados com 
ração controlada devem ser posicionados mais 
baixos do que o normal. Isto irá evitar de que 
os machos joguem ração fora dos comedouros  
e, também evitará contusões nos pescoços dos 
machos durante a alimentação que é bastante 
vigorosa. 

B) Fornecer para os machos a dose de ração diária 
toda de uma só vez, geralmente de manhã bem 
cedo ou logo após a coleta de sêmen. 

C) Ter cuidado ao calcular a dose correta de ração 
para cada baia com base no número real de 
machos por baia e, cuidar para que a ração não 
seja derramada no chão durante a distribuição 
nos comedouros. 

D) Se a temperatura média do aviário alterar mais 

do que 5,5C, poderá ser necessário mudar a 
dose de ração de modo a manter os ganhos de 
peso desejados. Como regra geral, aumentar a 
dose de ração em 10% para cada diminuição 

5,5C na temperatura média do aviário. 

9) O aspecto mais crítico em machos com alimentação 
controlada é garantir de que o peso STD seja 
alcançado quando for necessário produzir sêmen. A 
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amostragem de peso semanal é muito importante 
para garantir de que o peso dos machos com ração 
controlada esteja  na meta. Lembre-se, a 
maturidade sexual é influenciada tanto pelo peso 
corporal quanto pela luz.  

10) Este programa de alimentação controlada foi 
projetado para diminuir a velocidade da taxa de 
maturidade sexual em machos reprodutores e, 
assume de que as fêmeas correspondentes aos 

machos sejam estimuladas (seja dado luz) com    29 
a 30 semanas de idade. Para garantir de que os 
machos estejam produzindo sêmen 
adequadamente nas 32 a 33 semanas de idade, 
usar  o programa de luz sugerido na seção 
intitulada “Programa de Luz para Machos” .  Se for 
necessário produzir sêmen em idade mais precoce, 
os ajustes terão que ser feitos tanto na luz dos 
machos quanto no programa de alimentação. 
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Inseminação Artificial        

As recomendações a seguir relativas à inseminação são 
feitas supondo que tanto as fêmeas quanto o machos 
sejam saudáveis, bem condicionados, em boa forma 
física e prontos para a inseminação. 

Ordenhando os machos: 
É mais provável que o primeiro sêmen produzido por 
um macho tenha estado dentro de seu sistema 
reprodutivo durante algum tempo. Além disso, no 
início da produção de sêmen, um testículo imaturo em 
desenvolvimento poderá não produzir um sêmen da 
mais alta qualidade. A experiência tem mostrado de 
que geralmente são necessárias duas pré-ordenhas 
(pre milk) para que os machos entrem em uma 
produção de sêmen de boa qualidade. 

Ao ordenhar o macho é importante prendê-lo de forma 
segura e confortável. Para estimular o macho 
massageie seu abdômen com uma mão e, com a outra 
mão massageie as costas na frente da cauda. Assim que 
o macho responder aos estímulos, empurre a cauda 
para cima na direção das costas e coloque o polegar e o 
indicador da mão que estava massageando a cauda em 
posição para espremer para dentro, na base do falo 
ereto. Com o dedo indicador da outra mão, aperte para 
dentro e para cima até expelir o sêmen dos dutos 
bulbosos. Colete o sêmen da ponta do falo com o uso 
de um aspirador. 

Colete somente sêmen viscoso e branco. Sêmen 
amarelo, fino ou contaminado com sangue, uratos, 
fezes, sujeira, etc., deve ser descartado, uma vez que 
tende a ser de qualidade inferior e pode afetar 
negativamente a fertilidade. 

Inseminação da Fêmea: 
A inseminação é possibilitada da melhor forma 
evertendo a fêmea e, introduzindo a palheta com 
sêmen suavemente para dentro da vagina ao longo do 
eixo horizontal até o ponto de sentir uma leve 
resistência devido à flexão na vagina. É feito então, um 
ligeiro movimento circular na palheta, momento em 
que ela irá penetrar mais um pouco. A palheta deve ser 
introduzida ao mesmo tempo em que o sêmen é 
expelido. Deve ser permitido que o oviduto retorne à 
sua posição original, soltando a pressão sobre o 
abdômen da fêmea. 

Em nenhum momento se deve aplicar força sobre a 
palheta. A aplicação de força pode causar a 
perfuração do oviduto e resultar na diminuição da 
fertilidade, redução da produção de ovos e, até causar 
a morte da fêmea. 

  

Figura 7.  Assim que o macho responder, empurre o 

rabo para cima na direção das costas. 

Figura 9.  Coletar o sêmen usando um aspirador. 

Figura 8.  Espremer para dentro e na direção do falo para 
expelir o sêmen. 
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Existem três verificações (check) que o inseminador 
deve fazer durante a inseminação de cada uma das 
fêmeas: 

CHECK 1: Antes de inserir a palheta, certificar-se de 
que a abertura para o oviduto esteja 
claramente visível, que a palheta esteja 
corretamente enchida/calibrada e o 
sêmen seja de boa qualidade. 

CHECK 2: Certificar-se de que a palheta esteja 
inserida corretamente e o sêmen tenha 
sido expelido. 

CHECK 3: Após a palheta ser removida, certificar-se 
de que o oviduto tenha voltado à sua 
posição normal, e que o sêmen não tenha 
voltado para fora do oviduto e não haja 
sêmen espirrado sobre área da cloaca da 
perua ou haja sêmen aderido à palheta de 
inseminação (refluxo). 

Considerações adicionais: 
As considerações a seguir podem melhorar o processo 
de inseminação e, portanto, melhorar a fertilidade: 

1) Manusear as aves com suavidade e de forma 
segura. Projetar as baias de machos, bancos de 
ordenha, PITs de inseminação ou passagens, baias 
de contenção das fêmeas, cadeiras de inseminação, 
etc., de modo a reduzir ao máximo o stress sobre 
as aves e, também sobre a equipe de inseminação. 
Treinar a equipe para manusear as aves o mais 
suavemente possível. O manuseio apropriado irá 
aumentar o rendimento na produção de sêmen, 
melhorar a fertilidade e tornar o trabalho mais 
fácil.  

2) Inseminar células espermáticas suficientes para 
atingir a máxima fertilidade. Estão demonstrados 

na tabela 8 os requisitos mínimos de células 
espermáticas por dose de inseminação. 
Recomenda-se que todas as fêmeas do lote 
recebam, pelo menos, o número mínimo de células 
espermáticas. Dependendo da qualidade do sêmen 
e da técnica de inseminação, pode ser necessário 
inseminar números mais elevados de células 
espermáticas para maximizar as fertilidades. Vários 
métodos têm sido desenvolvidos para estimar o 
número de células inseminadas nas fêmeas. Para 
mais informações faça contato com seu 
representante técnico da Aviagen Turkeys. 

3)  Acredita-se que a presença de células espermáticas 
nas glândulas de armazenamento de espermas 
cause uma resposta estimuladora sobre o 
funcionamento da própria glândula. Assim, é 
importante encher rapidamente os locais de 
estocagem  e mantê-los cheios usando uma escala 
de inseminação regular. A primeira inseminação 
deve ser feita quando 95% ou mais das fêmeas  
"abrem". Isso ocorre geralmente de 14 a 17 dias 
após o estímulo de luz. Se menos do que 95% das 
fêmeas realmente "abrem" na primeira 
inseminação artificial, esta inseminação deve ser 
desconsiderada. Neste caso a próxima inseminação 
deve ser considerada a primeira. As três primeiras 
inseminações devem ser feitas na primeira semana, 
seguidas por inseminações semanais. 

4) Permita aos machos um descanso de dois dias 
inteiros entre as ordenhas. Machos que foram 
estressados devido a problemas de manejo ou 
problemas sanitários irão exigir um período de 
descanso mais longo antes de eles estarem prontos 
para serem ordenhados novamente. 

5)   A capacidade de fertilização do sêmen é  melhorada 
com a redução da exposição do sêmen ao estresse. 
Evite ao máximo a manipulação brusca do sêmen e 
a exposição a luz e temperaturas extremas. 

6) A sobrevivência do sêmen fora do macho é muito 
limitada. Com os machos alojados na mesma granja 
que as fêmeas, o limite de tempo ideal de uso de 
frasco de sêmen, a partir do momento em que o 
primeiro macho é ordenhado e a última fêmea 
inseminada, não deve ser superior a 30 minutos. 
Contudo em condições de central de machos (stud 
farm) o limite de tempo ideal de uso de cada frasco 

Tabela 8. Número de Células Espemáticas Necessárias                           
 

Semana de Produção 
Mínimo de células 

espermáticas 
necessárias (milhões) 

0 – 2 360 

3 – 10 320 

11 – 16 345 

17 – 22 370 

23 – 28 395 
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de sêmen desde o momento em que o primeiro 
macho é ordenhado até a última fêmea ser 
inseminada não deve ser superior a duas horas. 
Quando o sêmen é estocado por mais de 30 
minutos, devem ser utilizadas técnicas de 
estocagem de longo prazo conforme descrito 
abaixo. 

Estocagem de Longo Prazo: 
Do ponto de vista da 
fertilidade, quanto mais 
cedo o sêmen for utilizado, 
melhor será. No entanto, se 
for necessário estocar o 
sêmen por mais de 30 
minutos, devem ser 

consideradas determinadas técnicas de estocagem de 
sêmen. O método a seguir é adequado para estocar o 
sêmen por até seis horas, contudo a qualidade do 
sêmen irá piorar após ser estocado por duas horas. 
Assim, é recomendado utilizar o sêmen dentro de duas 
horas.   

1. Antes de coletar o  sêmen, molhar o frasco de 
coleta com 1 a 2 ml de diluente. Ordenhar o sêmen 
para dentro do diluente e misturar depois de cada 
macho coletado. O frasco de coleta e o diluente 
devem estar em temperatura ambiente (20ºC a 
21ºC). Não é recomendado a exposição do sêmen a 
temperaturas extremas súbitas (quente ou frio). 

2. Coletar somente sêmen limpo, branco, e viscoso. 
Sêmen de má qualidade (amarelo, cinza e fino) 
e/ou sêmen contaminado (sêmen contendo fezes, 
urina, uratos, sangue, etc.) não é próprio para 
estocagem. Veja Figura 10 abaixo. 

3. Vinte (20) minutos após a coleta leve o sêmen para 
uma área limpa livre de pó para adicionar o 

restante do diluente. O diluente a ser adicionado 
deve estar próximo a temperatura do sêmen. 
Adicione 0,5 ml de diluente de cada vez 
homogeneizando-o entre cada adição. Isto dará 
tempo para o sêmen se ajustar ao diluente. 

4. O sêmen deve ser diluído a 50% (uma parte de 
sêmen : uma parte de diluente). O diluente tem 
muitas qualidades benéficas para a estocagem do 
sêmen. Não é recomendado usar menos do que 
50% de diluente por causa da redução dos 
benefícios obtidos do diluente. CUIDADO: para 
armazenar sêmen use apenas diluentes de origem 
comprovada. Nem todos os diluentes são 
adequados para estocar sêmen por períodos 
prolongados. 

5. Como regra geral, o sêmen não deve ser estocado 
por mais de seis horas a partir do primeiro macho 
ordenhado até última fêmea ser inseminada. Novas 
técnicas para estocagem de sêmen estão 
evoluindo, mas a nossa recomendação neste 
momento é a utilização do sêmen o mais 
rapidamente possível após a ordenha. 

6. A temperatura é muito importante. Uma vez que o 
diluente é adicionado ao sêmen, ele deve ser 

colocado num banho de água a 5C. O sêmen deve 
permanecer nesta temperatura até que esteja 
pronto para o uso. A taxa de resfriamento sugerido 

é 1C por minuto. Não permita que o sêmen 
congele. Sêmen congelado é sêmen morto. As 

temperaturas de estocagem acima 10C resultam 
em um declínio mais rápido na qualidade do 
sêmen. Apesar de um banho de água refrigerada 
ser o preferido para o resfriamento de sêmen, 
colocar o frasco de sêmen em água com gelo 
quebrado também funciona. 

7. O oxigênio é muito importante para a 

Do Not Collect 

Yellow Semen Thin Semen with Urate Thin Semen with Feces Bloody Semen 

Figura 10.  Sêmen de Má Qualidade 

Não Colete 

Sêmen amarelo Sêmen fino com fezes Semen ensanguentado Sêmen fino com uratos 
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sobrevivência das células espermáticas. Para o 
armazenamento de sêmen são recomendados 
frascos Erlenmeyer de 50ml. Devem ser estocados 
pelo menos 10ml  de sêmen por frasco para evitar 
a secagem do sêmen e, não mais de 25 ml para 
maximizar a exposição do sêmen ao ar. 
Recomenda-se que o diâmetro da superfície do 
sêmen estocado (a largura do topo do sêmen), seja 
três vezes o da profundidade do sêmen dentro do 
frasco. O frasco deve ser tampado com uma tampa 
de borracha com dois furos ou uma cobertura de 
folha de alumínio com alguns pequenos furos para 
permitir a troca de ar e, evitar o derramamento. 

8. Durante a inseminação o frasco deve ser agitado 
suavemente, usando um agitador. A agitação deve 
ser suave para evitar danos às células 
espermáticas. 

9. Uma vez que o sêmen é removido do refrigerador, 
deve ser usado de  imediato. 

10. Sêmen estocado é mais diluído. Sendo assim, é 
necessário inseminar um número 
proporcionalmente maior de células espermáticas 
por dose de inseminação para garantir que sejam 
inseminadas o número de células suficientes em 
cada fêmea, afim de obter uma boa fertilidade. A 
avaliação do volume de células do sêmen através 
de centrífuga é um excelente método de 
monitoramento do número de células espermáticas 
inseminadas. Além disto, sendo o sêmen altamente 
diluído é mais fácil de escorrer para fora das 
palhetas. Deve ser tomado cuidado para que seja 
inseminada uma dose completa em cada fêmea. 
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Ventilação

Ventilação é o principal 
meio para controlar o 
ambiente para as aves. É 
essencial que haja 
fornecimento constante 
e uniforme de ar de boa 
qualidade ao nível das 
aves. O ar fresco é 

necessário em todas as fases de crescimento para 
permitir que a ave permaneça com uma boa saúde e 
atinja o seu pleno potencial. 

A ventilação ajuda a manter as temperaturas internas 
do aviário dentro da zona de conforto das aves. 
Durante a fase inicial do período de produção, manter 
as aves aquecidas é a preocupação principal, mas a 
medida  que crescem, mantê-las refrigeradas passa a se 
tornar o objetivo principal. 

Os sistemas de alojamento e de ventilação a serem 
utilizados dependem do clima, mas em todas as 
situações encontradas, a ventilação eficaz deve 
remover o excesso de calor e umidade e melhorar a 
qualidade do ar através da remoção de gases nocivos e 
poeira. Os sensores que monitoram a amônia, dióxido 
de carbono, humidade relativa e temperatura estão 
disponíveis comercialmente e podem ser usados para 
monitorar o sistema de ventilação. 

Conforme os perus vão crescendo consomem oxigênio 
e produzem dióxido de carbono e vapor de água. A 
combustão das campânulas contribui para a adição de 
gases nocivos no interior do aviário de perus. O sistema 
de ventilação deve remover esses gases nocivos de 
dentro do aviário e fornecer ar de boa qualidade. 

Qualidade do ar 

Os principais contaminantes do ar dentro do ambiente 
do aviário são poeira, amônia, dióxido de carbono, 
monóxido de carbono e o excesso de vapor de água. 
Estes contaminantes podem prejudicar o trato 
respiratório, diminuindo a eficiência da respiração e 
piorando o desempenho das aves. 

A exposição contínua ao ar contaminado e úmido pode 
desencadear doenças respiratórias, reduzir o 

desempenho, afetar a regulagem da temperatura e 
contribuir para a má qualidade da cama. 

Níveis alvo para maximizar o desempenho das aves: 

 

Sistema de alojamento e ventilação 
Existem dois tipos básicos de sistemas de ventilação: 
natural e mecânica (forçada).  

Natural (aviário aberto), que pode ser: 

 Sem assistência mecânica 

 Com assistência mecânica 
 
Mecânica (Aviário com ambiente controlado), que pode 
ser: 

 Ventilação mínima 

 Transição e túnel 

 Placa evaporativa 

 Nebulização/umidificação 
 
Ventilação natural: Aviários abertos 

A ventilação natural se 
refere a um aviário com as 
laterais abertas, com 
cortinas. A ventilação 
natural consiste em abrir e 
fechar as cortinas para 
controlar o fluxo de ar e o 
ambiente dentro do 
aviário. 
 
A ventilação com cortinas 
requer um manejo diligente 
para que o ambiente do aviário seja satisfatoriamente 
controlado. É necessário o monitoramento das 
condições e ajuste de cortinas para compensar as 

concentrações de dióxido de 
carbono

abaixo 3,500 
ppm

concentrações de monóxido de 
carbono 

abaixo 35 ppm 

humidade relativa 50% - 70%

concentrações de amônia abaixo 25 ppm
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mudanças de temperatura, umidade, velocidade e 
direção do vento. 
A taxa de troca de ar depende de ventos externos. A 
assistência de ventiladores melhora a eficácia da 
circulação de ar. Em dias mornos a quentes com pouco 
vento, os ventiladores proporcionam um efeito de 
arrefecimento por vento frio. Para adicionar um 
segundo nível de arrefecimento devem ser usados 
nebulizadores, umidificadores ou sprinklers junto com 
os ventiladores de circulação,  

No tempo frio, quando as aberturas de cortina são 
pequenas, o ar externo pesado entra em baixa 
velocidade e cai diretamente sobre o chão, o que pode 
resfriar as aves e gerar cama molhada. Ao mesmo 
tempo em que o ar mais quente escapa do aviário, e  
resulta em grandes oscilações de temperatura. Isto 
pode ser reduzido pelo uso de ventiladores de 
circulação que ajudam a misturar o ar frio entrante 
com ar quente do interior do aviário. 
  

 
Sistemas de ventilação mecânica (forçada): Aviários 
com ambiente controlado 
Sistemas de ventilação forçada ou pressão negativa 
para controlar o ambiente dos aviários, estão se 
tornando mais populares. Melhoram o  controle sobre 
as taxas de troca de ar. Os padrões de fluxo de ar 
fornecem condições mais uniformes em todo o aviário. 
 
Sistemas de ventilação forçada usam exaustores para 
extrair o ar para fora do aviário e criar uma pressão 
mais baixa dentro do aviário. Isso cria um vácuo parcial 
dentro do aviário (pressão negativa ou estática) para 
que o ar do lado externo possa passar para dentro 
através das aberturas de ventilação controladas. A 
velocidade pela qual o ar entra no aviário é 
determinada pela capacidade dos exaustores e a área 
das entradas de ar. 
 
Combinar as aberturas de ventilação com o número de 
exaustores em operação é a chave para alcançar a 
pressão negativa (estática) correta. Os controles 
mecânicos ajustam automaticamente as aberturas de 
ventilação ao número de exaustores em operação. A 
quantidade de pressão negativa gerada pode ser 
monitorada por um manômetro de pressão estática. 
 

Ventilação por pressão negativa pode ser operada de 
três modos diferentes, de acordo com as necessidades 
de ventilação das aves: 

 Ventilação mínima 

 Ventilação de transição  

 Ventilação túnel 
Com qualquer sistema de ventilação forçada é 
necessário um gerador de emergência em espera 
(stand by). 

 
Sistemas de ventilação mínima 
Ventilação mínima é usada para clima mais frio e para 
aves jovens. O objetivo da ventilação mínima é manter 
a temperatura necessária do ar. Trazer ar fresco para 
dentro do aviário, remover o excesso de umidade e 
gases nocivos. 
A chave do sucesso para a ventilação mínima é a 
criação de um vácuo parcial (pressão negativa) para 
que o ar que vem através de todas as aberturas seja 
direcionado para o teto. Isto irá assegurar de que o ar 
que entra se misture com o ar quente de dentro do 
aviário, acima das aves, em vez de cair diretamente 
sobre as aves, resfriando-as (veja a Figura 11 abaixo). 
Este tipo de ventilação deve, de preferência, ser 
controlada por um temporizador (timer). 

  

Figura 11.  Padrão ótimo de fluxo de ar 

ÓTIMO
Este fluxo de ótimo mantém o ar longe das aves o maior tempo 
possível. Isto maximiza a habilidade de aquecimento e retenção 

da umidade do ar e minimiza as correntes de ar frio.

50˚F
75%

60˚F
50%

80˚F
25%

INDESEJÁVEL
Com este padrão de fluxo de ar, o ar frio cai sobre o chão esfriando 

as aves e causando cama molhada.
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Sistemas de ventilação de transição 
A ventilação de transição funciona através do uso de 
dois princípios de ventilação baseados na temperatura 
exterior e a idade das aves. Ela é usada quando ambos 
os períodos quentes e frios ocorrem simultaneamente. 
Enquanto a ventilação mínima é orientada por timer, a 
ventilação de transição é orientada pela temperatura. A 
ventilação de transição inicia quando se faz necessário 
uma taxa de troca de ar mais elevada do que a mínima. 
Isto é, sempre que os sensores de temperatura ou 
termostatos ultrapassam/substituem o timer da 
ventilação mínima, para manter os exaustores em 
funcionamento. 
 
A ventilação de transição funciona da mesma maneira 
que a mínima, mas uma capacidade maior de 
exaustores proporcionam um maior volume de troca de 
ar. Ventilação de transição bem sucedida requer que as 
entradas de ar (os inlets) sejam ligados a um 
controlador de pressão estática, para que o calor possa 
ser removido sem que haja uma mudança para 
ventilação túnel. 

Sistemas de ventilação túnel                                
Ventilação túnel mantém as aves confortáveis em clima 
morno para quente e, onde estiverem sendo criadas 
aves de maior porte. Utiliza o efeito de arrefecimento 
através da alta velocidade do fluxo de ar. A 
movimentação do ar é um dos métodos mais eficazes 
de refrigeração das aves durante o clima quente. Como 
o ar se move sobre o corpo quente das aves, o calor é 
removido da ave, fazendo-a se sentir mais resfriada. 
Quanto maior for a quantidade de movimento de ar, 
maior será o efeito de refrigeração produzido. As aves 
irão se sentir mais refrescadas quando expostas a 
movimentação de ar durante o clima quente. Com isto 
continuarão se alimentando e crescendo. 

Sistema de refrigeração por placa evaporativa 
A ventilação túnel é 
adequada para a 
adição de um sistema 
de resfriamento por 
placa evaporativa. 
Resfriamento por 
placa evaporativa é 
usado para melhorar 

as condições ambientais em clima quente e, aumentar 
a eficiência da ventilação túnel. Sistemas de 
arrefecimento por placa evaporativa utilizam o 

princípio da evaporação de água para reduzir a 
temperatura dentro do aviário. 
 
O arrefecimento por placa evaporativa é implementado 
para manter uma temperatura desejada dentro do 
aviário, ao invés de reduzir as temperaturas que já se 
tornaram muito altas ao ponto de gerar estress 
calórico.  
 
Três fatores que afetam diretamente o arrefecimento 
por placa evaporativa: 

• Temperatura do ar externo 
• Umidade relativa (UR) do ar externo 
• Eficiência da evaporação 
 
Existem dois tipos principais de sistemas de 
arrefecimento por evaporação: placas evaporativas 
com ventilação túnel e, nebulizadores, umidificadores e 
sprinklers. 
 
Placas evaporativas com ventilação túnel 
Sistemas de arrefecimento por placa evaporativa 
resfriam o ar fazendo-o passar através das placas de 
celulose molhadas (veja Figura 12 abaixo). O duplo 
efeito de arrefecimento por placa evaporativa e 
velocidade do ar permite o controle do ambiente 
quando as temperaturas do aviário estiverem acima de 
30ºC.  
Umidade excessivamente alta dentro do aviário pode 
ser minimizada, certificando-se de que as placas 
evaporativas e sistemas de nebulização não entrem em 
operação em temperaturas abaixo de 27°C, em áreas 
onde a umidade ambiente é elevada (superior a 80%). 

Figura 12: Placa evaporativa com ventilação túnel 

 
 
Nebulização / Umidificação 
Sistemas de nebulização resfriam o ar entrante por 
evaporação de água originada do bombeamento de 
água através dos bicos nebulizadores. 
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Existem três tipos de sistemas de nebulização: 
  Baixa pressão, 100 a 200 psi; tamanho da gota até 

30 micras. 
 Alta pressão, 400 a 600 psi; tamanho da gota de 10 a 

15 micras. 
 Pressão ultra alta, 700 a 1.000 psi; tamanho da gota 

de 5 micras. 

Em sistemas de baixa pressão, se a umidade do aviário 
for alta, as partículas de tamanhos maiores podem 
causar cama molhada. Sistemas de alta pressão 
minimizam a umidade residual dando uma faixa de 
umidade mais prolongada. Partículas/gotas mais finas 
ajudarão a evitar cama molhada. 

Clima frio  
Durante o clima frio deve ser dado atenção especial ao 
controle da umidade e amônia. Ventilação muito 
deficiente pode causar má qualidade do ar e da cama, 
resultando em problemas de saúde das aves e de baixo 
desempenho zootécnico. Ventilação em excesso pode 
levar a condições de correntes de ar frio e,  aumentar 
os custos com aquecimento.   

A seguir estão algumas dicas para garantir uma 
ventilação adequada durante o clima frio: 

 Manter o nível de amônia abaixo de 25 ppm. Se 
os níveis de amônia se tornarem muito 
elevados, aumente o nível de ventilação 
mínima.  Às vezes, dependendo da idade do 
lote e da temperatura externa, pode se fazer 
necessário acrescentar calor/aquecimento. A 
quantidade de amônia produzida é uma 
combinação de fatores como tempo de uso da 

cama, umidade da cama, quantidade de cama 
empastada e duração do vazio sanitário entre 
os lotes. 

 Manter a umidade relativa entre 50% e 70%. Se 
o aviário se tornar empoeirado adicione 
umidade. Quando a umidade atingir 60% 
comece a aumentar as taxas de ventilação 
mínima. Às vezes, dependendo da idade do lote 
e da temperatura externa, pode se tornar 
necessário acrescentar calor/aquecimento. 

 Garantir uma boa vedação do aviário. Não 
podem haver vazamentos de ar. A melhor 
maneira de avaliar a vedação do aviário é com 
um teste de pressão estática (Veja Figura 4 
abaixo). Vedar todas as frestas com massa de 
calafetar ou espuma expansiva, conforme 
necessário. Um emissor de fumaça será útil 
para identificar vazamentos de ar. 

 Manter a taxa de ventilação mínima, 
independentemente das condições internas e 
externas do aviário. Sem haver pelo menos a 
taxa de ventilação mínima a qualidade do ar 
interno irá se deteriorar e irão ocorrer 
problemas de umidade na cama e formação de 
amônia. Se cama molhada ou amônia se 
tornarem um problema, aumente a taxa de 
ventilação mínima. 

 Certificar-se de que o ar que entra no aviário 
seja misturado com o ar quente do interior do 
aviário, acima das aves, ao invés de cair 
diretamente sobre as aves, esfriando-as. Isso 
requer que haja uma correspondência entre o 
número de inlets e o número de exaustores 
para manter a pressão estática. 

 Use ventiladores para misturar o ar afim de 
reduzir a estratificação da temperatura. Não 
dirija o fluxo de ar diretamente sobre as aves. 

Teste de pressão estática 

1. Feche todas as entradas de ar, portas, cortinas, etc. 

2. Ligue o número suficiente de exaustores para atingir 1.7 m³  por hora em  0.093 m². 

3. A pressão estática deve ser de 0.2 ou mais. 

4. Se o número for inferior a  0.2, está entrando muito ar através de vazamentos e 

frestas.  Quanto maior o número atingido, melhor é a vedação do aviário. 

 

Figura 13.  Procedimentos de testes de pressão estática 

Pressão PSI Tamanho da gota

Baixa pressão 100 - 200 Até 30 Micras

Pressão alta 400 - 600 10 – 15 Micras

Pressão ultra alta 700 - 1000 5 Micras
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 Certificar-se de que os exaustores tenham uma 
boa manutenção e estejam funcionando 
corretamente. Correias de ventilador devem 
ser esticadas e as grades devem ser limpas, 
livres de poeira. Trocar as correias anualmente. 

 Se o aviário ficar muito quente verificar a 
regulagem dos termostatos; não a regulagem 
do relógio timer dos exaustores. 

 Fazer a manutenção dos cabos de aço para 
garantir abertura e fechamento dos inlets. 

 Fazer a manutenção das campânulas para 
assegurar o funcionamento adequado e reduzir 
o monóxido de carbono. 

 Verificar os encanamentos de água para evitar 
vazamentos. 

 Caso for necessário, melhorar o isolamento 
térmico. Bastante condensação pode indicar 
áreas com isolamento deficiente. 

 Esvaziar as redes de água durante o vazio 
sanitário, afim de evitar congelamento e 
rachadura dos canos. 

Ventilação em clima quente 
Quando os perus estão 
expostos a calor excessivo 
eles começam a sofrer de 
estress calórico. Alguns sinais 
de estress por calor são 
diminuição do consumo de 
ração, aumento do consumo 
de água, ofegação com o bico 
aberto, asas abertas, estupor, 
lentidão e letargia. Quanto 
mais tempo o lote for exposto 

a altas temperaturas, maior será o estress e os seus 
efeitos nocivos. 

A seguir estão algumas técnicas de ventilação para 
ajudar a controlar a temperatura do aviário durante o 
clima quente. 

 Certificar-se de que todos os exaustores estejam em 
boas condições de funcionamento, as correias bem 
esticadas e caixas dos exaustores mantidas limpas, 
livres de poeira. Limpar venezianas e inlets com 
frequência, porque qualquer acúmulo de poeira irá 
reduzir o fluxo de ar. 

 Regular e ativar os alarmes. Isto é especialmente 
crítico para aviários com ventilação túnel e de 
ventilação por pressão estática. 

 As temperaturas meta variam de acordo com a 
idade do lote.   

 Testar os alarmes semanalmente. 

 Regular adequadamente os termostatos tanto para 
os exaustores quanto para as máquinas de cortina 
de acordo com a idade do lote e condições de 
temperatura externa. 

 Direcionar os ventiladores suspensos para que o ar 
sopre sobre as aves e não na direção do teto.  

 Em aviários abertos as telas laterais e as telas das 
portas das cabeceiras dos aviários devem ser 
mantidas sempre limpas para obter o máximo fluxo 
de ar. 

 Para aviários de pressão estática, lembrar-se que o 
objetivo é puxar pressão estática suficiente para 
eliminar manchas de ar morto no centro do aviário 
enquanto se continua a aumentar o volume de ar. 
Nem todos os aviários têm a mesma largura e terão 
diferentes exigências. Verifique com o seu técnico as 
recomendações para o seu aviário. 

 Regular os aviários de ventilação túnel em estágios, 
com base nas temperaturas externas e os requisitos 
das aves. 

 Para aviários com cortinas laterais, manter as telas 
limpas, livres de pó e penas. Manter o perímetro do 
aviário livre de grama alta, equipamentos jogados e 
quaisquer outras obstruções para o fluxo do ar. 

 Em cada novo verão testar todos os nebulizadores, 
umidificadores ou sprinklers antes de usá-los. Os 
bicos podem ficar obstruídos; mangueiras e tubos 
podem rachar. Bicos gotejando irão reduzir a névoa 
sobre as aves e gerar manchas molhadas. Procurar 
por gotejamentos e consertar conforme necessário. 

 Não liguar nebulizadores, umidificadores ou 
sprinklers sem ligar também o sistema de 
ventilação. 
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Geradores, alarmes e derrubadores de 
cortinas                                              
Geradores devem ser 
testados semanalmente. Sua 
manutenção deve seguir a 
recomendação do fabricante. 
Tanto o registro de 
manutenção como o registro 
dos testes semanais devem 
ser mantidos junto ao 
gerador. Além disto, os alarmes e derrubadores de 
cortinas devem, também, ser testados semanalmente, 
com os seus registros mantidos em dia. 
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Vacinação

A vacinação é um complemento para um bom programa 
de biosseguridade.  A concepção de um programa de 
vacinação que proporcione uma boa imunidade em 
perus, ao menor custo, é altamente dependente da 
prevalência e incidência de doenças na região onde os 
perus são criados. Um programa de sorologia para os 
possíveis desafios ajudaria a determinar quais são as 
doenças que são importantes em uma determinada 
área. 

Algumas considerações: 

1) Quais as doenças são motivo de preocupação na sua 
região? 

2) Qual é a incidência e prevalência de cada doença? 

3) Em que idade as doenças geralmente ocorrem em 
lotes em sua região? 

4) Que outros tipos de aves, animais domésticos e 
selvagens estão presentes em sua região? Poderia 
alguma destas espécies servir como um reservatório 
para qualquer uma das doenças? 

5) Como são as medidas de biosseguridade dentro da 
granja? Existe um sistema de banho para entrar e 
sair da granja? 

6) São roedores, insetos ou outras pragas um problema 
em suas granjas? 

7) Que outros tipos de estresse estão ocorrendo que 
possam afetar a vacinação? A programação das 
vacinas deve ser de tal forma que o estresse sobre o 
lote seja minimizado. 

8) Quando o lote será selecionado? Quando os 
Descartes de seleção serão levados para o abate? 
Quando as aves vão para abate, há tempo suficiente 
para as vacinas aplicadas no lote serem eliminadas? 

Uma vez que um programa de vacinação foi projetado e 
implementado, ele deve ser periodicamente monitorado 
e avaliado, utilizando o sistema de testes disponível na 
sua região. 

Mesmo os melhores programas de vacinação podem 
falhar. Possíveis causas de falhas são: 

1) Imunossupressão – lotes estressados ou doentes 
podem não responder às vacinações conforme 
esperado. 

2) Mistura e dosagem de vacina incorretas. 

3) Erros de aplicação - ao vacinar na água assegurar-se 
de que todos os tratamentos químicos da água 
tenham sido removidos das redes de água antes da 
administração da vacina. Ao usar vacina injetável, 
certificar-se de que cada ave seja corretamente 
vacinada. 

4) Perda de potência da vacina. Verificar data de 
vencimento das vacinas antes de administrá-las ao 
lote. A vacina também tem que ter sido estocada 
adequadamente, conforme as recomendações do 
fabricante. 

5) Erros de agendamento - a programação das vacinas 
é critica no sentido de manter as aves saudáveis, 
evitando interrupção na produção de ovos. 

6) Variações de sorotipo – vacinas são mais eficientes 
quando o sorotipo combina com o desafio sanitário 
de sua região. 

Ao utilizar as vacinas, é indispensável  ler a bula e seguir 
as recomendações do fabricante. Procurar sempre 
orientação de um veterinário qualificado e sempre usar 
equipamentos limpos e estéreis. 

Como já foi mencionado, desenvolver seus programas 
de vacinação com base na incidência e prevalência das 
doenças de sua região.  

Vacinação na Água           

Antes da Vacinação       

 Remover da água cloro, antibióticos, desinfetantes  
e outros aditivos. A presença destes materiais irá 
interferir na eficiência da vacina. 

o Retirar o cloro dois dias antes da vacinação 
programada. 

o Se a água for clorada na fonte de 
suprimento, usar um filtro de carvão para 
remover o cloro ou deixar a água parada em 
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um tanque de armazenamento por dois 
dias. 

o Testar a água para garantir que o cloro 
tenha sido removido. Às vezes pode levar 
mais tempo do que dois dias. 

 Lavar e enxaguar a caixa d´água e/ou usar um 
vasilhame de medicação limpo para distribuir a 
vacina. 

 Lavar os bebedouros no dia antes da vacinação. 

 Um dia antes da vacinação programada, passar 
estabilizador de vacina pela tubulação de água. 

Dia da Vacinação       

 Vacinar somente aves saudáveis. 

 Restringir a ingestão de água para garantir de que as 
aves estejam com sede para tomar a água com 
vacina. 

 Duas horas antes de ligar a luz (ou antes das 
atividades normais): 

o Fazer um flushing das redes d´água com 
água limpa 

o Levantar os bebedouros 

o Fechar a água 

 Misturar o número correto de doses de vacina na 
quantidade de água suficiente para durar de 3 a 4 
horas. 

 Adicionar estabilizador de vacina (com corante azul). 

 Fazer o flushing das redes de água. Verificar se todos 
os bebedouros do aviário tem água com corante 
azul. Os bebedouros devem ser esvaziados para que 
a água com vacina comece a entrar neles. 

 Abaixar os bebedouros. 

 Caminhar pelo aviário a cada 20-30 minutos. 

 Retornar com a cloração da água de 4 a 6 horas após 
a vacina ter sido toda consumida. 

Vacina Injetável           

A seguir estão algumas orientações a serem levadas em 
consideração ao administrar vacinas injetadas: 

 A forma  de vacinação pode variar dependendo 
do tipo de vacina, a preferência da empresa, 
condição e idade do lote. 

 Organizar passagens, baias de captura, e 
equipamentos usados de forma a evitar um mau 
manuseio e amontoamento das aves. 

 Verificar os equipamentos de vacina para a 
calibração e dosagem adequadas, antes de 
começar. 

 Evitar de vacinar em dias extremamente 
quentes. 

 Levar em consideração programação de 
transferência do lote, programa de luz, para 
minimizar o estresse no lote. 

 A última vacinação tem que ter sido concluída 3 
semanas antes do estímulo de luz do lote. 

 Evitar de vacinar durante “picos de chocas.” 

 Trocar as agulhas depois de cada frasco de 
vacina. 

 Limpar completamente os equipamentos depois 
que a vacinação estiver concluída. 

 
É necessário ter em mente que a vacinação por si só não 
protege os lotes contra desafios sanitários muito 
graves/complexos e contra práticas de manejo ruins. 
Consultar um veterinário de aves bem treinado para 
desenvolver seus programas de vacinação.  A vacinação 
é mais eficaz quando os desafios da doença são 
minimizados: bom manejo e boa biosseguridade ajudam 
a reduzir esses desafios. Basear os programas de 
vacinação em desafios de doenças regionais e, lembrar 
de que cada ave deve receber a dose correta de vacina a 
ela destinada.   
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Manejõ de pragas                                                     

O controle de pragas requer um sistema de Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) que utiliza várias ferramentas 
para manejá-las.  O MIP inclui o planejamento e 
implementação de práticas adequadas de saneamento, 
dispositivos mecânicos, o comportamento das pragas e 
pesticidas para fornecer uma base para evitar surtos de 
pragas e prever quando e quais os tipos de tratamento 
são economicamente mais benéficos ao produtor. 

As pragas primárias que afetam a produção de aves são 
os cascudinhos, roedores, moscas, aves selvagens e 
vermes. O controle de ervas daninhas é uma parte 
fundamental de um programa de manejo de pragas, 
devido ao impacto que tem sobre o comportamento das 
pragas. 

Cascudinhos 

Cascudinhos são melhor controladas com 
inseticidas. 

 Aplicar a quantidade recomendada de cada inseticida 
conforme a bula. Utilizar quantidades menores que as 
recomendadas irá gerar um aumento da resistência 
dos cascudinhos ao inseticida. 

 Se houver a presença de grandes populações de 
cascudinhos, aplique inseticida antes do alojamento 
de cada novo lote, para manter as populações de 
cascudinhos sob controle. 

 Se estiver usando um Organofosforado ou Piretróide, 
se o Ph da água estiver acima de 6, adicione 1 pacote 
de ácido cítrico ou outro acidificante para cada 
mistura de inseticida no tanque, antes de aplicar o 
material. Estes inseticidas matam mais cascudinhos se 
tiverem um ácido adicionado à mistura. 

 Se estiver usando um Spinosad, adicione 30ml a 60ml 
de amônia domiciliar clara em 4 litros de mistura do 
tanque (8 a 16ml/litro). 

 Se estiver usando uma classe de inseticida neo-
nicotinóide, como Imidaclopride, não há necessidade 
de colocar aditivos na mistura do tanque. 

 Alternar o uso de produtos (fazer rotação), utilizando 
no mínimo quatro classes diferentes de inseticidas por 
ano. 

 Aplicar o inseticida utilizando o mínimo de água 
possível, conforme recomendado pelo fabricante. 

 Mudar os bicos dos pulverizadores para um tipo 
achatado (ponta de bico 04 a 08), para obter uma 
névoa fina em vez de uma aplicação por pulverização 
de gotas grossas. 

 Não aplicar o inseticida em todo aviário. 

 Para obter um controle bem melhor, direcionar as 
aplicações de inseticidas para as áreas onde os 
cascudinhos vivem quando as aves estão dentro do 
aviário: 

› Uma faixa de 1 metro ao longo das 
paredes/muretas. 

› 60 cm acima da mureta, incluindo a madeira da 
parede. 

 Aplicar o inseticida sobre a maravalha nova após a 
limpeza do aviário, ou sobre a recobertura da cama 
após a retirada dos cascões. Após o alojamento das 
aves, os cascudinhos caminham no topo da cama ao 
se dirigirem na direção da área das linhas de 
comedouros. Se o inseticida é aplicado direto sobre o 
piso os resultados não serão tão bons. 

 Antes de limpar o aviário aplicar um tratamento nas 
muretas com produtos tais como Permetrina a 10% 
para evitar que os cascudinhos subam pelas 
muretas/paredes durante a limpeza. 

 Depois de limpar o aviário ou retirar cascões da cama, 
aplicar o inseticida que estiver sendo usado 
atualmente no programa de rodízio, sobre toda a 
cama que estiver sendo estocada dentro do galpão de 
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armazenagem. Isso impedirá que os cascudinhos 
migrem de volta para os aviários. 

 O número de cascudinhos mortos nas primeiras 24 
horas não é o melhor indicador da eficiência do 
inseticida. Alguns inseticidas podem não funcionar tão 
rapidamente, mas têm resultados mais consistentes a 
longo prazo. 

 Em muitas situações, pode ser necessário o uso de 
combinações de inseticidas afim de combater os 
problemas de resistência em cascudinhos. Contate um 
especialista para fazer a seleção das combinações 
mais eficazes para a sua situação. 

Roedores 

Procedimentos de controle no vazio sanitário 

 Imediatamente após despovoar os aviários: 

› Usar as iscas mais atrativas em combinação com 
um produto de ação rápida para este processo, 
Bromethalin por exemplo. O uso de isca refeição 
recoberta com uma pequena quantidade de 
produto à base Bromethalin por exemplo, tem sido 
muito bem sucedida. Verifique com um especialista 
para obter instruções específicas para este 
processo. 

› Colocar bandejas rasas  (bandejas de ovos 
funcionam bem)  a 12 metros separadas umas 
das outras ao longo das muretas, no lado 
interno do aviário. 

› Colocar uma bandeja em cada uma das portas 
das cabeceiras dos aviários. 

› Colocar isca raticida em cada bandeja, conforme 
recomendado pelo fabricante. 

 Todos os dias, durante um período de pelo menos 5 
dias,  verificar as bandejas e repor isca raticida. 

 Durante a limpeza da granja colocar isca raticida 
sobre o forro dos aviários. 

 Se não houver água disponível dentro do aviário, 
pode ser utilizado isca líquida durante o período de 
vazio sanitário. 

 Pouco antes do alojamento do novo lote, lavar todas 
as armadilhas com bomba de alta pressão, deixa-las 
secar e as reabastecer com isca nova. 

Prevenção de roedores 

 Não permitir o acúmulo de materiais, lixo ou outros 
detritos dentro e ao redor dos aviários e no perímetro 
da granja. 

 Evitar e remover imediatamente todo e qualquer 
derramamento de ração. 

 Evitar e consertar vazamentos em tubulações ou 
outras fontes/poças de água parada. 

 Eliminar buracos, rachaduras e outras aberturas por 
onde os roedores possam entrar nos aviários. 

 Manter uma zona "livre de vegetação", pelo menos de 
um (01) metro ao redor de todos os aviários e, 
controlar toda a grama e ervas daninhas ao redor dos 
aviários e no interior da granja. 

 Fazer rodízio das iscas raticidas utilizando diferentes 
princípios ativos, pelo menos três vezes por ano,  para 
evitar de tornar os roedores  "ariscos a isca". 

Colocação dos Porta-Iscas de Roedores                  

 Colocar porta-
iscas no lado 
externo de 
todos os 
aviários de 
perus,  01 a 
cada 12 a a 18 
metros e,  02 
em cada 
cabeceira do aviário. 

 Caso o aviário seja equipado com placas evaporativas, 
colocar 2 porta-iscas em cada área de acesso às 
placas. 

 Colocar porta-iscas externos fixados nas muretas, na 
posição vertical, 2 cm acima do solo prendendo-os às 
muretas com abraçadeiras metálicas. Isso mantém os 
porta-iscas em locais mais apropriados e, permite que 
sejam lavados com uma lavadora de alta pressão. 

 Colocar porta-iscas internos (dentro dos aviários), 01 
a cada 6 metros de parede exposta. 

 Colocar porta-iscas em cada prédio de apoio onde os 
roedores possam entrar, como por exemplo, sala de 
equipamentos, galpão de armazenagem, casa de 
entrada/banho, refeitório, etc. 
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Manutenção dos porta-iscas de roedores 

 Tratar os porta-iscas como sendo abrigadores de 
doenças. Eles só devem ser manuseados no final do 
dia com o uso luvas. 

 Manter os porta-iscas limpos, livres de insetos e 
acúmulo de sujeira. 

 Manter sempre isca nova e seca. 

 Verificar os porta-iscas pelo menos uma vez por mês. 
Manter um registro da atividade de roedores e 
consumo de isca. 

 Limpar mensalmente. Deve ser tomado cuidado 
durante a limpeza, porque os roedores podem 
carregar salmonela e outras doenças. A sujeira 
retirada dos porta-iscas nunca deve ser descartada 
onde possa entrar em contato com as aves. 

› Abrir todos os porta-iscas e remover a isca. 

› Limpar o interior dos porta-iscas usando um pano 
seco ou um pincel de pelos rígidos. 

› Coletar e descartar cuidadosamente o conteúdo 
retirado dos porta-iscas para evitar a disseminação 
de doenças. 

› Para manter a oferta de isca, reabastecer os porta-
iscas com isca nova conforme necessário, seguindo 
as recomendações do fabricante. 

▪ Todas os porta-iscas devem ser inteira e 
cuidadosamente limpados a seco ou lavados sob 
pressão pelo menos uma vez por ano. 

Controle de Moscas                                     

Técnicas de manejo 

 Limpar/remover ração e água derramados. 
 Armazenar a ração  adequadamente. 
 Dar destino correto imediatamente às aves mortas. 
 Manter os arredores dos aviários/granja livres de 

adubo. 

 Manter uma zona "livre de vegetação", de pelo 
menos um (01) metro ao redor de todos os aviários e, 
controlar toda a grama e ervas daninhas. 

 Manter a vegetação (arbustos, etc.) ao redor dos 
aviários aparada e organizada. 

 Regular os bebedouros de forma a minimizar a 
existência de cama molhada e empastada debaixo 
dos bebedouros e das linhas de nipple. 

 Manter condições de cama seca. 

Medidas químicas 
 Aplicar um spray residual de moscas aprovado, ao 

redor e dentro dos aviários, de acordo com as 
recomendações do fabricante. 

 Usar iscas ou armadilhas em áreas de grande 
infestação, como cantos e em torno das portas. 
Certificar-se de que elas estejam fora do alcance das 
aves. 

 Para controlar as larvas de moscas, aplicar larvicidas 
diretamente sobre o adubo, de acordo com a 
recomendação do fabricante. 

Vermes                                                                     

Vermes podem ter efeitos negativos muito expressivos 
sobre o desempenho das aves, tais como baixo ganho de 
peso, aumento da conversão alimentar e aumento da 
mortalidade. Portanto, a desverminação deve ser feita 
rotineiramente, utilizando um programa de 
desverminação.  O ciclo de vida de um verme é de 28 
dias, de modo que a desverminação deve ser feita, no 
mínimo, a cada 4 semanas. 

. 

 

 

 

 

 
Reconhecimento:  A Aviagen Turkeys agradece ao Sr. Robert Rowland da Ivesco, LLC  por sua contribuição a este 
capítulo. 
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Tabela 9.  Concentrações aceitáveis de Minerais e Matéria Orgânica no suprimento de água 

A gua                                                                                   

A água é um ingrediente essencial para a vida. A água fornecida aos perus não deve 
conter quantidades excessivas de minerais e, não deve ser contaminada com bactérias. 
É recomendado monitorar o suprimento de água para verificar o nível de sais de cálcio 
(dureza da água), salinidade e nitratos. Depois que o aviário foi limpado (vazio sanitário) 
e antes da chegada do novo lote, coletar amostras de água da fonte, nas caixas d´água e 
no último bebedouro para verificar a presença de contaminação bacteriana (Veja 
Tabela 9 abaixo). 

Contaminante, 
Mineral ou Ion 

Níveis 
considerad
os médios 

Nível 
máximo 
aceitável 

Observações 

Bactéria 

Bactéria total (TPC) 
CFU/ml 

Coliformes totais 

Coliformes fecais 

 
 
0 CFU/ml 
 
 
0 CFU/ml 
 
0CFU/ml 

 
 
1000 
CFU/ml 
 
 
50 CFU/ml 
 
0 CFU/ml 

Total de Bactérias: é usado como um indicador de limpeza do sistema de água. 
Números elevados não significam necessariamente que as bactérias presentes 
sejam prejudiciais, mas isso significa que o sistema é capaz de armazenar 
organismos patogênicos. Altos níveis de bactérias podem impactar no sabor da 
água, resultando na redução do consumo de água das aves. 
Tratamento: dar um bom tratamento de choque, e então implementar um 
programa de saneamento, como o gás de cloro, peróxido de hidrogênio ou outros 
desinfetantes. Mantenha um residual. 
Presença de quaisquer coliformes fecais significa que a água é imprópria para 
consumo. 

pH  6.5-7.8 5-8 pH abaixo de 5 pode ser prejudicial aos bebedouros, causando corrosão nos  
componentes metálicos devido a exposição de longo prazo. 
Tratamento: se o pH for abaixo de 5, a adição  de cinza de soda ou soda cáustica 
vão elevar o pH.   
pH acima de 8 - impacta na eficácia da maioria dos sanitizantes de água e,  se pH 
alto também estiver associado à alta alcalinidade, pode resultar na redução do 
consumo de água das aves devido ao gosto "amargo".  
Tratamento: se o pH é alto será necessário a adição de ácido.   

Dureza Total  60-180 
mg/l 

110 mg/l  Dureza Total também pode ser determinada pela soma do teor de cálcio e 
magnésio. Dureza causa encrostamento que pode reduzir o volume de água 
passando pelas tubulações e dificultar a saída de água nos bebedouros. 
Tratamento- amaciadores podem reduzir a dureza compensada até um limite 
prático de 100 gpg ou 1.710 ppm / mg / l. 
Se a dureza for superior a 30 gpg de sódio ou a taxa de dureza for superior a 33%, 
então o nível de sódio será elevado após o amolecimento. Poderá ser necessária a 
osmose inversa.  

Elementos naturais     

Cálcio                             
(Ca)

60 mg/l  Aves são muito tolerantes a cálcio, mas se os valores estiverem acima de 110 mg 
/litro podem exigir amaciantes de água, polifosfatos ou acidificantes para evitar a 
formação de encrostamento. Em locais com cálcio elevado é necessário tomar 
cuidado para assegurar os parâmetros adequados de cálcio/fósforo para produção 
de ovos. 

Magnésio                       
(Mg) 

14 mg/l 125 mg/l Níveis mais altos de magnésio podem causar diarreia devido ao efeito laxante, 
particularmente se o sulfato for alto. 
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Contaminante, 
Mineral ou Ion 

Níveis 
considerad
os médios 

Nível 
máximo 
aceitável 

Observações 

Ferro                                     
(Fe) 

0.2 mg/l 0.3 mg/l Aves são tolerantes a sabor metálico de ferro. Causam vazamentos nos 
bebedoures e promovem o crescimento de E. coli e Pseudomonas. Ferro está 
ligado a um muco espesso produzindo bactérias, tais como a crenoformas.  
O tratamento inclui a oxidação com cloro, dióxido de cloro ou ozônio e, em 
seguida, filtragem. 

Manganês                        
(Mn) 

0.01 mg/l 0.05 mg/l Manganês pode acumular um resíduo preto granulado em filtros e em 
bebedouros.  
Tratamento é feito através da oxidação com cloro, dióxido de cloro ou ozônio 
seguido de filtragem.  Filtragem com areia verde e amaciantes irá remover o Mn. 
Preste muita atenção ao pH no momento de decidir qual método usar. Granjas 
com manganês na água têm sido problemáticas. 

Cloreto                             
(Cl) 

50 mg/l 150 mg/l Cloreto quando combinado com altos níveis de sódio, gera água salgada que pode 
atuar como um laxante causando diarreia. A água salgada também pode 
promover o crescimento dos organismos de Enterocócicos que podem levar a 
problemas entéricos. 
Tratamento - osmose reversa, resina de troca aniônica, menor nível de sal na 
dieta, misturar com água não salina. Manter a água limpa e usar desinfetantes 
diariamente, tais como peróxido de hidrogênio ou iodo para evitar o crescimento 
microbiano. 

Sódio                              
(Na) 

50 mg/l 150 mg/l  Sódio, quando combinado com níveis elevados de cloro gera água salgada que 
pode atuar como um laxante causando diarreia. A água salgada também pode 
promover o crescimento de organismos Enterococus que podem levar a 
problemas entéricos ou possivelmente costas arcadas. 
Tratamento -  osmose reversa, menor nível de sal na dieta, misturar com água de 
origem não salina. Manter a água limpa e usar sanitizantes diariamente, tais como 
peróxido de hidrogénio ou iodo para evitar o crescimento microbiano. 

Sulfato                            
(SO4) 

15-40 mg/l 200 mg/l Sulfato pode causar diarreia nas aves. Se houver presença de odor de ovo podre, 
significa que tem presença de bactérias produzindo sulfeto de hidrogênio (H2S).  
Tratamento - será necessário fazer um choque de cloro além de introduzir um 
bom programa diário de sanitização da água. Sulfatos podem ser removidos por 
osmose reversa ou resina aniônica. Se H2S estiver presente (o cheiro de ovo 
podre), faça aeração da água dentro de em um tanque de armazenamento, 
tratamento com desinfetantes seguida de filtragem. 

Nitrato 1-5 mg/l 25 mg/l Altos níveis de nitrato podem resultar em taxas de crescimento e conversão 
alimentar pobres. Além disso, a presença de nitratos pode indicar contaminação 
fecal, assim, também se faz necessário testar para presença de  bactérias. 
Tratamento - pode ser removido com a osmose reversa ou resina de troca 
aniônica. 

Chumbo 0 mg/1 0.014 mg/l A exposição prolongada a chumbo pode causar problemas de ossos fracos e 
problemas de baixa fertilidade.  
Tratamento - a osmose reversa, amaciante ou carvão ativado irão reduzir muito o 
chumbo. 

Cobre  0.002 mg/l 0.6 mg/l  

Zinco  1.5 mg/l  
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Água pode ter níveis excessivos de nitrato e altas 
contagens bacterianas. Onde as contagens bacterianas 
são altas, é necessário determinar a causa e corrigir o 
problema. A contaminação bacteriana pode, muitas 
vezes, reduzir o desempenho do lote. 

A água que é limpa no momento de entrar no aviário, 
pode ficar contaminada por exposição a bactérias 
dentro do ambiente do aviário, principalmente com 

sistemas de bebedouros abertos (Figura 5 abaixo). Para 
manter a água limpa, limpar e higienizar os bebedouros 
diariamente. Manter o nível de cloro na água entre 
3ppm a 5 ppm, ao nível do último bebedouros. 

O gráfico abaixo demonstra a importância de manter o 
sistema de água limpo através da limpeza frequente dos 
bebedouros e sanitização da água.  
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Limpeza das Redes de Água 
Um saneamento de águas bem sucedido começa com 
um programa de limpeza completo das redes de água. A 
variabilidade e dinâmica dos sistemas de água podem 
criar desafios à limpeza, mas estes podem ser superados 
com a uma análise adequada da água, um pouco de 
esforço e as ferramentas corretas.  

Escolha um produto limpante  
  
Fazer análise da água para verificar a presença de 
minerais que causam encrostamento nas tubulações: 
cálcio, magnésio e manganês. Se a água contiver mais de 
90 ppm de cálcio e magnésio combinados, ou 0,05 ppm 
de manganês, você terá de adicionar em seu programa 
de limpeza um “removedor de encrostamento”  ou um 
ácido. Estes produtos irão dissolver os depósitos 
minerais em linhas de água e equipamentos. 

Escolher um produto de limpeza que possa 
efetivamente dissolver qualquer bio-filme ou lodo no 
sistema.  Alguns dos melhores produtos para este 
trabalho são os peróxidos de hidrogénio concentrado.   

Antes de usar produtos de limpeza fortes, certificar-se 
de que as redes de água principais estejam funcionando 
corretamente, para que o acúmulo de pressão de ar nas 
redes seja liberado. Consultar os fornecedores de 
equipamentos antes de usar produtos de limpeza, afim 
de evitar danos desnecessários aos mesmos e, seguir 
sempre as recomendações do fabricante. 
 

Prepare a solução de limpeza 
Para obter melhores resultados, usar produtos de 
limpeza na concentração mais forte recomendada no 
rótulo. A maioria dos dosadores só permite 
concentrações entre 0,8%  e 1,6% do material original.  

Se for necessário usar concentrações maiores, é melhor 
misturar a solução num tanque grande, e depois 
distribuir sem o uso de um dosador. Por exemplo, se for 
necessária uma solução a 3%, misturar 3 volumes do 
líquido de limpeza com 97 volumes de água para a 
solução final. 

Pode ser feita uma excelente solução de limpeza usando 
uma solução de peróxido de hidrogénio a 35%. Misturar 
tal como descrito acima para uma solução a 3%. 

Limpe as redes de água 
São necessários 30 a 37 litros de água para encher e 

limpar 30 metros de rede de água de  ¾  de polegada. 

Se o aviário for de 150 metros de comprimento e tiver 
duas linhas de água, você deve preparar no mínimo 370 
litros de solução de limpeza. As linhas de água devem 
ser instaladas de forma que possam ser abertas para 
drenar completamente quando a limpeza estiver 
finalizada. 

Siga os passos a seguir para limpar as redes de água: 

1) Abrir as redes de água para que elas sejam 
completamente drenadas.   

2) Iniciar o bombeamento do líquido de limpeza 
através das redes de água.    

3) Observar a água conforme for saindo dos tubos de 
drenagem para verificar vestígios do produto, tais 
como a formação de espuma ou bolhas.   

4) Uma vez que as linhas de água estiverem cheias com 
o líquido de limpeza, fechar a torneira e deixar o 
produto dentro das redes durante o tempo que o 
fabricante recomenda (mais de 24 horas, se 
possível). 

5) Além disso, é recomendável que todos os 
reguladores sejam desmontados e limpados neste 
momento. 

6) Drenar a solução de limpeza das redes após o 
período de retenção. A água utilizada para lavar as 
redes deve conter o mesmo nível de desinfetante 
usado, normalmente, na água de bebida das aves. 

7) Na ausência de um programa padrão de sanitização 
de água, adicionar 32 ml de água sanitária a 5% por 
litro de solução. Dosar na proporção de 30 ml por 4 
litros de água (0.8% ou 1:128). Isto irá fornecer 
3ppm a 5ppm de cloro livre na água de lavagem. 

8) A rede de água do poço até o aviário de perus 
também deve ser limpada e higienizada entre os 
lotes. Não passar a água de limpeza da rede externa 
dos aviários pelas redes internas. Conectar uma 
mangueira de água na torneira do dosador para 
drenar a rede externa.
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Remova os depósitos de minerais 
Depois de as redes de água terem sido limpadas, podem 
ser usados produtos para remover o encrostamento ou 
ácido para remover o acúmulo de minerais. Utilizar o 
produto de acordo com a recomendação do fabricante. 
O ácido cítrico é uma boa opção a ser usado: 

1) Fazer uma solução de estoque misturando 4 a 6 
embalagens de ácido cítrico em 4 litros de água. 
Dosar na proporção de 30 ml por 4 litros de água 
(0.8% or 1:128). Encher as linhas de água e deixar 
repousar por 24 horas. É fundamental que o pH da 
água seja inferior a 5 para uma ótima remoção do 
encrostamento. 

2) Esvaziar as linhas de água. Depois encher 
novamente com água limpa contendo 65ml a 95ml 
de água  sanitária a 5%  por 1 litro de água da 
solução de estoque. Dosar na medida de 32ml por 4 
litros (0,8%). Deixar a solução dentro das redes de 
água durante quatro horas. Esta concentração de 
cloro vai matar todas as bactérias residuais, e ainda 
irá remover resíduos de bio-filme. 

3) Fazer um flushing final das linhas de água com um 
nível de sanitizante normal, igual ao da água de  
bebida, com 32 – 48 ml de água sanitária a 5%  em 4 
litros de solução. Dosar na medida de 40ml por 5 
litros (0,8%)).  Continuar fazendo flushing até o 
cheiro de cloro desaparecer. Testar a água das redes 
para se certificar de que não contenha mais de 
5ppm de cloro livre. 

 

Mantenha o sistema limpo 
Uma vez que o sistema de água tenha sido limpado, é 
importante mantê-lo higienizado. Desenvolva um bom 
programa de saneamento de água diário para suas aves. 
Para um programa de saneamento ideal das redes de 
água é necessário adicionar um desinfetante e um ácido. 
É importante notar que o procedimento requer dois 
dosadores ou equipamentos de adição, já que os ácidos 
e agentes de branqueamento não devem nunca ser 
misturados na mesma solução do depósito de água. 

Se estiver disponível apenas um dosador ou 
equipamento de adição, então adicionar água sanitária 
(concentração de 5%) à solução, a uma dosagem 180 ml 
a 200 ml para 5 litros; dosar na proporção de 40 ml da 
solução para 4 litros da água de bebida. 

O objetivo é proporcionar água de origem potável e 
limpa com um nível constante de sanitizante (3-5 ppm 
de cloro livre) no último bebedouro do aviário, sem ter 
um excesso de sanitizante nos bebedores na parte da 
frente do aviário. 

Sanitização de água                                      
Utilização de desinfetantes aprovados para uso na água 
de beber de animais utilizados para consumo oferece 
proteção contra patógenos que podem ocorrer 
naturalmente em suprimentos de água ou que tenham 
sido semeadas nos sistemas de água por aves doentes e 
outros vetores. As explorações avícolas podem limitar 
efetivamente desafios de doenças mantendo os níveis 
residuais adequados para os diferentes tipos de 
desinfetantes normalmente utilizados. 

O cloro é o desinfetante mais popular porque é barato e 
amplamente disponível para ser usado. As três formas 
mais comumente utilizados são gás de cloro, hipoclorito 
de sódio (água sanitária líquida) e hipoclorito de cálcio 
(seco ou em forma de pastilha). O cloro é o mais eficaz 
na forma hipocloroso, que é a mais prevalente quando o 
pH está entre 4 e 7. Por conseguinte, a sanitização ótima 
com cloro requer necessariamente a adição de um 
ácido. 

Outros sanitizantes de água normalmente utilizados são 
o dióxido de cloro, iodo e peróxido de hidrogénio (veja 
tabela 5 abaixo). 
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Tabela 10.  Sanitizantes de água normalmente usados 
 
 

Sanitizante  Formas comuns Meta Residual Observações 

Chloro 
 
 

Gás-(Cl2) 

Hypoclorito de 
sódio (NaOCl) 

Hypoclorito de 
cálcio (Ca(OCl)2 

3-5 ppm cloro livre  
 

Cloro é mais eficaz quando o pH da água é ajustado 
para 5-7. Eficaz na oxidação de manganês, ferro e 
enxofre. Alguns agentes patogênicos são resistentes 
ao cloro.  É barato.  

Dioxido 
de cloro 

Gerado pela reação 
do cloreto de sódio 
líquido com um 
ácido. 

0.8 a 2.0 ppm por 
Recomendação do 
produto 
 

Eficaz contra agentes patogênicos resistentes ao cloro 
e eficaz sobre uma ampla faixa de pH (5-9). Também 
eficaz na oxidação de ferro e manganês. 
É caro. 

Iodo Iodato de sódio-
NaIO3 

1-2 ppm  Não é tão eficaz como o cloro como um virucida. Mais 
eficaz com um pH neutro a ligeiramente básico. 
É caro. 

Peróxido 
de 
hidrogênio 

H2O2 25-50 ppm Não é tão eficaz na oxidação de ferro e manganês. 
Produtos estabilizados fornecem um residual maior 
do que as formas não estabilizadas. 
É caro. 

Ozônio O3  É instável e portanto deve ser gerado no ponto de 
utilização. Não residual. Germicida e virucida muito 
eficaz. Deve-se filtrar a água pós-ozonização. 
É caro. 

Observações adicionais                      
As válvulas dos bebedouros e tubulações podem ficar 
entupidos se a água for dura e contiver altos níveis de 
sais de cálcio ou ferro. Se os sedimentos entupirem as 
tubulações, filtrar a água fornecida com uma mexa (tela) 
de 40-50 micras.  

Não se deve utilizar ácido como o único método de 
tratamento de água, porque os ácidos sozinhos podem 
causar o crescimento de bactérias ou fungos dentro dos 
sistemas de água.  

Ao administrar outros produtos para suas aves é 
necessário parar com a inclusão de cloro (e outros 
higienizadores) na água de beber. O cloro irá inativar 
vacinas e reduzir a eficácia de alguns medicamentos. 
Retornar ao uso de cloro e/ou outros higienizadores 
após o tratamento ter terminado. 

  

A Aviagen Turkeys agradece a Dra. Susan Watkins  da  Universidade do  Arkansas por  sua valiosa contribuição a este 

capítulo e,  por seu trabalho com a indústria de perus no desenvolvimento de programas de sanitização de água. 
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Exame Põst-Mõrtem 

O objetivo do exame post-mortem a campo é fornecer  

informações que podem ser combinadas com o histórico 

do lote e observações de campo para ajudar a 

determinar as causas de problemas de baixo 

desempenho, sinais clínicos e mortalidade. 

A necropsia de campo deve ser auxiliada com 

investigação e diagnóstico em laboratório de amostras 

de tecido, sorologia de espécimes vivos e mortalidade, 

especialmente quando o problema de campo persistir. 

Histórico de caso do lote 

Um ponto chave para identificar problemas sanitários é 

a compreensão do histórico do lote. Dados acurados são 

importantes e deveriam conter as informações a seguir: 

 Idade

 Tamanho do lote 

 Morbidade (aves doentes e números de mortalidade) 

 Principais sinais clínicos observados e duração dos 

sinais clínicos 

 Histórico anterior de lotes/granja 

 Último manuseio das aves 

 Fatores de manejo:  

o Sistemas de alimentação e água 

o Condições do aviário 

o Ventilação 

o Condições da cama 

o Programa de vacinação/medicação 

 Mudanças de manejo  

 Anotações de desempenho (produção de ovos e 

ganhos de peso) 

 Origem do lote de matrizes 

 Dieta alimentar 

 

Observe sinais clínicos de doenças 

Monitorar o lote e observar quaisquer comportamentos 

anormais tais como:  

Respiratórios: ofegação, secreção nasal, sacudidelas de 

cabeça, sinos inchados, respiração pela boca, tosse, 

sangue na boca.  

Sinais digestivos: diarreia, abdômen sujo, gorjeio 

excessivo. 

Sinais nervosos: cabeça e pescoço mantidos de maneira 

anormal, tremores, espasmos, paralisia, movimentos em 

círculos. 

Sinais de locomoção: Incapaz de ficar de pé ou andar, 

claudicação, dificuldade para caminhar, incapaz de usar 

uma ou ambas as pernas, deitada de lado, coxins 

plantares inchados e articulações inchadas. 

Observe a ave em questão  

Examinar a superfície externa da ave e observar o 

seguinte: 

Condição geral: magra, boa musculatura, trauma, 

desidratada. 

Examine a cabeça: Olhos, sinos, pálpebras, cavidade 

oral. 

Examine as pernas, calcanhar e a 

mobilidade:  Apalpe as pernas, 

articulações e os pés. 

Examine a pele para averiguar 

presença de parasitas externos, 

particularmente logo abaixo da 

cloaca:  Piolhos e ácaros 

Equipamentos De Necrópsia Para Ter A Mão
• Faca afiada

• Tesoura (com ponto cego)

• Tesoura para cortar ossos

• Pinças

• Luvas de procedimento 
ou de látex

• Embalagens a vácuo ou 
tubos plásticos para 
coleta de sangue

• Pacotes para amostra de 
tecidos

• Solução de formol a 10% 
num recipiente plástico de 
boca larga

• Swabs estéreis para 
cultura bacteriana

• Desinfetante para limpar e 
desinfetar equipamentos
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Exame Post-Mortem 

Existem vários procedimentos usados. O importante é 

assegurar de que se faça a necropsia de forma 

ordenada.  Isto reduzirá a chance de que algo seja 

negligenciado. 

1. Sacrificar a ave de acordo com os padrões de Bem 

Estar Animal aprovados pela sua empresa. 

2. Acomodar a ave em decúbito dorsal (“de costas”).  

Cortar a pele solta no lado interno de cada uma das 

cochas.  Pegar a perna em uma mão e segurando o 

corpo com a outra mão, empurre a perna para baixo 

e para fora do corpo até que a articulação 

coxofemoral seja desarticulada (cabeça do fêmur 

exposto). 

3. Cortar a pele de lado a lado na região ventral do 

abdômen. Puxar a pele por cima do peito, esterno e 

papo. Examinar o músculo do peito e o tecido 

subcutâneo para verificar alguma aparência anormal 

tal como calo de peito, hemorragia, desidratação 

(escurecimento do músculo), etc. 

 

4. Para aves recém-mortas, romper as aderências 

entre o coração e o osso do peito antes de erguer o 

osso da quilha. 

5. Usando tesouras de ossos, cortar através das 

costelas até a clavícula e ossos coracóides (em aves 

mais velhas, podem ser feitos dois cortes, acima da 

área do ombro e através do músculo do peito em 

direção a articulação do ombro).  Isto irá auxiliar 

quando estiveres rebatendo a quilha. 

6. Empurrar a quilha para frente para permitir acesso  

aos órgãos internos. Examinar fígado, coração, 

moela, intestinos e sacos aéreos sem tocá-los. 
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7. Colete material para cultura bacteriana (fígado, saco 

do pericárdio) ou amostras de tecidos e a ave inteira 

para isolamento de vírus e investigações adicionais. 

8. Segure a moela e puxe-a juntamente com os 

intestinos, para o lado direito da ave. 

9. Examine o baço e sacos aéreos. Colete material para 

culturas de bactérias, do baço e/ou sacos aéreos, se 

necessário. 

10. Remova os pulmões e os examine. Observe a 

consistência e cor. Faça vários cortes transversais no 

pulmão e examine o tecido do pulmão. 

11. Segure o pró-ventrículo, corte o esôfago próximo a 

junção e então puxe todo o sistema digestivo, 

incluindo fígado, baço e intestino delgado,   

expondo-o do lado de fora da ave. 

12. Examine fígado, rins, pâncreas, superfície dos 

intestinos e gônadas (testículos e/ou ovários). 

13. Examine articulações do joelho e calcanhar da tíbia-

metatarso e tendões. 

14. Examinar a rigidez dos ossos das pernas (tibiotarso) 

entortando e quebrando os mesmos, a fim de 

averiguar deficiências nutricionais tais como 

raquitismo em aves jovens (1 a 6 semanas). Um osso 

saudável deveria fazer estalo quando quebra. 

15. Examinar a tíbia de aves em crescimento através de 

um corte longitudinal da superfície medial interna 

através da epífise (placa de crescimento) para 

examinar a existência de anormalidades tais como 

TD e osteomielite. 

16. Examinar as articulações costocondrais (costelas) 

procurando por aumento destas (“calos”). 

17. Cortar através do lado esquerdo da boca usando 

tesoura forte e continuar a incisão através da pele e 

do esôfago até a inserção torácica e remova a pele 

lateralmente. 

18. Examinar a cavidade oral e órgãos da região do 

pescoço (timo, tireoide e paratireoide) 

19. Fazer um corte longitudinal através da laringe e da 

traqueia. Examine  sangue, congestão, etc. 

20. Examinar esôfago e papo.  Verificar quaisquer 

anormalidades no esôfago e no papo tais como 
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micose de papo (candidíase), trichomoníase ou 

vermes capillaria. 

21. Fazer uma incisão lateral através da parede dos 

sinos infra orbitais e examinar exsudatos, etc. 

22. Para examinar o cérebro, remover a pele sobre o 

crânio. Então remover o osso do crânio cortando o 

osso ao redor de toda a periferia da cavidade 

cranial, com uma tesoura robusta ou tesoura para 

corte de ossos. Levantar a porção óssea solta do 

crânio com auxílio de pinças ou tesoura. 

23. Examinar o sistema digestivo fazendo um corte 

longitudinal através do proventrículo, moela, 

intestino delgado, ceco, colo e reto. 

24. Examinar os intestinos fazendo um corte 

longitudinal através da parede dos intestinos, 

continuando a cortar afim de inspecionar a ave para 

a presença de vermes. 

  

Peruzinhos, 1 a 7 dias de idade:   

1. Dobrar ambas as asas sobre o músculo do 

peito, e segurar ambas com uma mão. 

Com a outra mão, segurar o pescoço e 

mover o polegar para baixo entre o papo 

e o músculo do peito até a cavidade  

torácica.   

2. Puxar as asas e o músculo do peito para 

trás em direção a cauda com uma mão, 

enquanto a outra mão segura o pescoço 

com o polegar empurrando para baixo 

contra a inserção torácica e vértebra 

cervical, separando o músculo do peito e 

asas da coluna cervical. 

3. Peruzinhos também podem ser abertos 

cortando os ossos claviculares e 

coracóides (a inserção torácica, área da 

fúrcula) e então através da caixa torácica 

e parede abdominal. 

4. A ave deve então ser aberta puxando 

pelas asas e pescoço separando o peito 

da coluna cervical. 
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Tabela de Cõnsumõ de A gua  

Consumo de Água Estimado para 1.000 Aves / Dia 

Semanas 

de Idade 

Galões 

50‑70f 

Galões 

70‑80f 

Galões 

80‑95f 

Galões 

+95f 
 

Semanas 

de Idade 

Litros 

10‑20c 

Litros  

20‑25c 

Litros  

25‑35c 

Litros    

+35c 

1 10 10 10 10  1 38 38 38 38 

2 25 30 30 30  2 95 114 114 114 

3 35 40 45 50  3 132 151 170 189 

4 50 60 65 70  4 189 227 246 265 

5 60 70 90 110  5 227 265 341 416 

6 80 95 115 145  6 303 360 435 549 

7 100 115 135 150  7 379 435 511 568 

8 120 145 150 185  8 454 549 568 700 

9 150 175 195 220  9 568 662 738 833 

10 165 190 225 275  10 625 719 852 1041 

11 180 220 250 300  11 681 833 946 1136 

12 210 240 285 320  12 795 908 1079 1211 

13 220 280 305 340  13 833 1060 1154 1287 

14 230 290 325 375  14 871 1098 1230 1419 

15 230 290 325 375  15 871 1098 1230 1419 

16 235 295 330 380  16 889 1117 1249 1438 

 

O consumo de água varia com o sexo das aves, idade, temperatura, dieta, tipo de equipamentos, saúde do lote 

e inúmeros outros fatores. 
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Cõnversa õ de Dadõs                                                                                                   

PESO  

1 onça = 28.35 gramas 

1 libra = 16 onças 

1 libra = 453.6 gramas 

1 libra = 7.000 grãos 

1 tonelada (USA) = 2.000 libras 

1 tonelada 
métrica 

= 2.204,62 libras 

1 tonelada longa = 2.240 libras 

1 kilograma = 2,2046 libras 

1 grama = 1.000 miligramas 

1 miligrama = 1.000 micrograms 

1 micrograma/ 
grama 

= 1 parte por milhão 

1 bushel de trigo = 
61 libras / 0,0272 toneladas 
métricas 

1 bushel de milho = 
56 libras / 0,0254 toneladas 
métricas 

1 bushel de soja = 
60 libras / 0,0272 toneladas 
métricas 

ÁREA  

1 pé 
quadrado 

= 
0,093 metros 
quadrados 

  

1 metro 
quadrado 
(m²) 

= 
10,764 pés 
quadrados 

  

1 acre = 
43.560 pés 
quadrados 

= 0,405 hectare 

1 hectare = 
10.000 metros 
quadrados 

= 2,471 acres 

1 milha 
quadrada 

= 
2,6 kilometros 
quadrados 

  

COMPRIMENTO  

1 centímetro = 0,3937 polegadas 

1 metro  = 3,2808 pés 

1 pé = 0,3048 metro 

1 kilometro = 0,6214 milha 

1 milha = 5.280 pés 

1 milha = 1,609 kilometros 

TEMPERATURA  

⁰Fahrenheit = (⁰Celsius X 9 ÷ 5) + 32 

⁰Celsius = (⁰Fahrenheit - 32) X 5 ÷ 9 

MEDIDA DE FLUÍDOS  

1 onça fluída = 30 ml 

1 pint (U.S.)  
quartilho 

= 473 ml 

1 quarto (U.S.) = 946 ml 

1 litro = 1.000 ml 

1 litro = 
1,057  
quartos (U.S.) 

1 galão  (U.S.) = 3,785 litros 

1 parte por milhão = 0,0001% 

VOLUME  

1 ml = 
0,061 polegadas  
cúbicas 

1 metro cúbico = 
35,3145 pés  
cúbicos 

 
 

 




