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Manuseio adequado das aves 
 

A criação de perus envolve manipulação das aves por 
muitos diferentes motivos, desde o nascimento ao 
alojamento na granja e durante toda vida do lote. Todas as 
pessoas que forem manusear as aves devem ser treinadas 
nas técnicas adequadas. 

 

Alojando os peruzinhos 
Os peruzinhos podem ser apanhados individualmente ou 
em grupos de quarto ou cinco.  Eles devem ser segurados 
com delicadeza e nunca serem largados a uma altura maior 
de vinte centímetros. 

 
 
Quando os peruzinhos chegam na granja, provenientes do 
incubatório, eles precisam ser colocados nos círculos em 
tempo hábil e com a devida atenção. 

1. Ao descarregar as caixas com peruzinhos, certifique-se 
que as pilhas de caixas não fiquem instáveis. 

2. Distribua as caixas ao longo do aviário, colocando o 
número correto no lado externo de cada círculo. 

3. Remova as divisórias das caixas enquanto estiver se 
preparando para largar os peruzinhos dentro do círculo. 

4. Tombe uma caixa por vez ao nível do chão, para que os 
peruzinhos sejam alojados sobre a cama. 

a. Nunca tombe as caixas acima do chão. 
b. Nunca coloque mais de uma caixa de peruzinhos no 

mesmo local. 
c. Não coloque os peruzinhos diretamente sobre os 

bebedouros ou comedouros. 
d. Empilhe as caixas vazias fora do círculo. 

Manuseio das aves  
Existem quarto métodos para manusear aves. Seu 
supervisor deverá fornecer instruções sobre a técnica mais 
adequada a ser utilizada para o tamanho das aves e a tarefa 
a ser realizada. 
 
Podem ser utilizados ganchos de captura para auxiliar na 
apanha individual de perus que tenham mais de oito 
semanas de idade. Isto é indicado especialmente para 
apanhar perus individualmente dentro do lote, para realizar 
coletas de sangue ou pesagem das aves. O objetivo é 
prender o gancho, porção que fica na extremidade de baixo 
do equipamento, na canela da ave. Não arraste a ave presa 
no gancho na sua direção, ao invés disto, mova o gancho de 
apanha para baixo, na direção da ave, para então apanhá-la 
com as mãos. 
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Mé todos dé manuséio das avés 

 

É muito crítico que todas as pessoas que forem manusear 
perus saibam que as ações abaixo nunca são aceitáveis: 

 Nunca arraste um peru. 

 Nunca segure uma ave somente por uma perna ou uma asa. 

 Nunca carregue uma ave segurando-a pelo pescoço, cabeça 

ou rabo. 

 Nunca carregue uma ave segurando-a por uma asa ou perna 

machucadas.  

 Nunca chute, empurre com violência, jogue, dê socos, ou 

balance as aves. 

 Nunca derrube aves de alturas que possam causar lesões. 

Ambas as Pernas –  Aves 
de todos os tamanhos  

1. Capture a ave segurando-a 
pelas duas pernas próximo 
ao jarrete. 

2. Levante a ave do chão com 
cuidado, gire-a de forma que 
as patas fiquem viradas para 
cima. 

Corpo –  Aves com menos 
de 4.5 kgs 

1. Coloque ambas as mãos ao 
redor do corpo da ave, com 
os polegares próximos a 
espinha dorsal e seus dedos 
sobre e ao redor do peito. 

2. Vire a ave com delicadeza 
para que o peito fique sobre a 
palma de uma das mãos. 

3. Com a outra mão segure as 
duas pernas com cuidado, 
afim de dar um suporte 
adicional. 

Ambas as Asas* –  Aves de 
todos os tamanhos 

1. Apanhe a ave por trás  
segurando-a pelas duas asas 
próximo a inserção das mesmas.  

2. Levante a ave com cuidado 

Asa do lado oposto e uma 
perna –  Aves com peso 
acima de 4.5kgs  

1. Se posicione ao lado da ave 
com o rosto levemente 
virado para o lado para 
evitar de se machucar. 

Pontos chave 
 Segure as aves firmemente, mas não faça uma pressão 

excessiva.  

 Sempre contenha a ave em dois pontos de contato. 

 Segure a ave próximo ao seu corpo para ajudar a dar apoio e 
segurança para ela.   

 Posicione a ave de forma que ela se sinta segura e 
confortável.  

 Vire seu rosto ligeiramente para o lado, de forma que ainda 
possa enxergar a ave, ficando numa posição que evite de se 
machucar. 

 As aves devem ser largadas bem próximo ao chão, de forma 
a não machucá-las.  

2.  Com a mão acima do corpo da ave segure a asa do lado 
oposto próximo a inserção da mesma. 

3.  Agarre rapidamente na altura do jarrete a perna do lado 
oposto da asa que estás segurando. 

4. Levante a ave mantendo-a próximo ao teu corpo. 

 

*Este método é aprovado mas não é recomendado, particularmente 
para aves maiores. A colocação correta das mãos é crítica para evitar 
lesões de asas. 

 


