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MANEIO E PRODUÇÃO DE 
GALINHAS POEDEIRAS

INTRODUÇÃO

• As galinhas poedeiras da Higest, são aves de postura de ovos, vendidas com a 17 
semanas de vida, idade essa em que começam a sua maturação reprodutiva, iniciando a 
postura de ovos entre as semanas 19 e 20 de vida

• Criadas nas melhores condições permitem um bom período de postura de ovos e uma 
taxa média de 85 a 95% ovos por dia;
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SISTEMAS DE 
CRIAÇÃO • Mais usados: Bateria vs Piso (no chão).

SISTEMAS DE CRIAÇÃO
PISO (no chão)

• 6 a 8 aves por m2 

Vantagens

• O capital inicial para iniciar a produção 
baixo; 

• Simula o ambiente normal das aves, e os 
seus habitos de vida, evitando deste modo 
o stress (ex: esgravatar); 

• Respeita-se a questão da ética animal 

• Desvantagens 

• Maior probabilidade de ter alguns ovos 
sujos e/ou partidos;

• Difícil identificar aves que não põem ovos, 
aves doentes e fazer o devido 
acompanhamento;

• Maior probabilidade de heterogeneidade no 
bando/disputa na alimentacao; 

• Algum risco de doenças e transmissão pelo 
contacto directo com as fezes;
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SISTEMAS DE CRIAÇÃO
BATERIA (gaiolas)

• 4/5 aves por gaiola

Vantagens 

• Menor probabilidade de ter muitos ovos sujos e/ou 
partidos; 

• Facíl identificar aves que não põem ovos, aves 
doentes e fazer o devido acompanhamento; 

• Menor probabilidade de heterogeneidade no bando; 

• Menor risco de doenças e transmissão pelo 
contacto directo com as fezes. 

Desvantagens 

• Gasta-se mais com o capital inicial para iniciar 
a produção; 

• As aves podem estar sujeitas a stress, por 
estarem num ambiente onde não podem 
manifestar alguns comportamentos normais (ex: 
esgravatar); 

• Coloca em causa a questão da ética animal

ALIMENTAÇÃO

• As poedeiras na fase de produção (a partir das 19 semanas) precisam consumir 120g de 
ração de postura A5 da Higest por dia.

• A ração deve ser fornecida de preferência duas vezes ao dia, sendo 40%, que é 
equivalente a 50g de ração no período da manhã, e os restantes 60%, equivalente a 70g 
de ração no período da tarde.

• O peso ideal de uma galinha poedeira na fase de postura deve estar entre 1.700 g a 
2.100 g.

• Pesos abaixo do recomendável podem indicar deficiência alimentar ou algum outro tipo 
de anormalidade, como por exemplo doenças.
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ÁGUA

• As poedeiras devem ter acesso a água de boa qualidade, e em quantidade 
suficiente para que possam satisfazer as suas exigências fisiológicas, e garantir 
assim uma boa produção.

• Nota: a água deve ser fornecida 24/24 horas (as aves devem ter acesso a água a 
todo momento)

LUZ

• A luz é uma das variáveis fundamentais para a produção dos ovos (além da água e 
ração), devendo ser manipulada em função da fase de produção das galinhas;

• As poedeiras precisam de um total de 16 a 17 horas de luz por dia e portanto deve-se 
fazer uma suplementação de luz de modo a alcançar essas horas;

• Na primeira semana é recomendável ligar a luz ás 17 horas e desligar ás 18 horas, 
aumentando meia hora de luz, apartir da segunda semana, até atingir 16 ou 17 horas de 
luz por dia, isto é, até chegar à fase de ligar ás 17 horas e desligar ás 21:30 horas.
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MANEIO SANITÁRIO

• De modo a garantir o bem estar das aves e evitar doenças, as questões de biossegurança 
devem ser seguidas de forma rígida. 

Desparasitação 

• As poedeiras devem ser desparasitadas uma vez em três meses (trimestralmente) durante todo 
o cíclo de produção, de modo a evitar infestacções por parasitas gastro-intestinais. 

Vacinação 

• A Higest, recomenda para as suas poedeiras a vacina contra a doença de Newcastle, que deve ser 
administrada uma vez a cada três meses (trimestralmente) durante todo o cíclo de produção das aves.
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RECOMENDAÇÃO GERAL - BIOSSEGURANÇA

• Conjunto de procedimentos com que se procura proteger uma população 
do contacto com substancias biológicas ou bioquímicas perigosas”.

• Nenhum avicultor quer que se transmitam doenças de um bando para o 
outro ou entre diferentes pavilhões!!!

AS DIFERENTES ETAPAS DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO

• 1º Limpeza a seco 

• 2º Limpeza humida 

• 3º Desinfecção 

• 4º Vazio sanitário

• Nota: Importante fazer a rotação de desinfectantes para evitar o aparecimento de resistencia por 
parte dos microorganismos
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1º LIMPEZA A SECO

• Com o pavilhão sem qualquer ave deve-se remover os equipamentos (comedouros, 
bebedouros, etc);

• • Remover toda a cama com uma ajuda de uma pá, coloca-la em sacos de rafia 
fechando-os de forma que não se espalhe;

• • Retirar os sacos de rafia com a cama da zona onde tem o pavilhão (não deve retirar 
os sacos e coloca-los no fundo do quintal, mas sim leva-los para longe da sua unidade 
de produção);

CONTINUAÇÃO

• Com vassouras limpar desde o teto até à base das paredes e de seguida varrer todos os 
detritos, juntando-os e apanhando-os para dentro de sacos. Dos bebedouros deve se 
retirar toda a água e dos comedouros deve se retirar os restos de ração e raspar as 
crostas que se formam no fundo;
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2º LIMPEZA HUMIDA 

• Utilizando o BIOGEN (200 ml Biogen para 100 litros de agua), 
lave o teto, redes, paredes, cortinas, vigas, portas, e no final o 
pavimento tendo cuidado com a instalação elétrica.

• • Com a ajuda de uma esponja faça o mesmo procedimento para 
os bebedouros e comedouros. Utilizar sempre agua corrente:

• • Passar água limpa em todas as estruturas anteriormente limpas 
para remover o Biogen (sabão);

• • Retirar do pavilhão o excesso de água com a ajuda de uma 
vassoura;

3º DESINFECÇÃO 

• Pulverizar todo o pavilhão utilizando o PHARMGUARD (500 ml de pharmguard para 100 
litros de água).

• • O mesmo se aplica para os comedouros e bebedouros. Deixar secar e guardar num local 
seco e protegido de ratos e pássaros;

• INICIO DO VAZIO SANITARIO COMEÇA A CONTAR AGORA
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CONTINUAÇÃO

• Fechar o pavilhão durante 5 dias;

• • Após os 5 dias pulverizar o chão e paredes com FORMALINA (1 litro de 
formalina para 10 litros de água);

• • Um dia antes da recepção das poedeiras abrir o pavilhão e espalhar a 
nova cama. Pulverizar a cama com FORMALINA (1 litro de formalina para 
20 litros de água)

MEDICAMENTOS PARA POEDEIRAS

• A maioria das doenças, ocorrem devido a falhas no nosso maneio. Se em algum 
momento não cumprimos com as boas práticas de criação estamos a aumentar 
a probabilidade da ocorrência de doenças que irão afectar o crescimento do 
bando e consequentemente a rentabilidade do negócio. 

• O OBJECTIVO PRINCIPAL NÃO É TRATAR MAS SIM PREVENIR!

• Tratamentos com antibioticos devem ser feitos de acordo a recomendação do 
fabricante.

• NOTA: Respeitar sempre o intervalo de segurança!
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Boa higiene do pavilhão e equipamento; 

• Controlo de roedores e outras pragas; 

• Controlo da humidade da cama (retirar partes de cama molhada e substituir com 
nova cama); 

• Garantir boa ventilação (corrigir o maneio das cortinas);

MEDICAMENTOS PARA POEDEIRAS

• O uso abusivo de antibióticos e o não cumprimento dos intervalos de segurança 
recomendados, constituem um sério risco para a saúde pública.

• É necessário fazer um diagnóstico para poder escolher o medicamento certo a 
administrar.

• Se tem alguma duvida antes de administrar um antibiótico peça ajuda a um técnico
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VITAMÍNAS E ESTIMULANTES DE POSTURA

• Combinação de vitamínas com antibiótico, recomendado para: • Poedeiras com baixa 
produção de ovos. • Tratamento de infecções respiratórias e gastrointestinais causadas 
por bactérias. 
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