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  Introdução
O que Significa Produção Extensiva de Galinhas?
 Antes de debatermos como iniciar um negócio de criação de galinhas, 
vamos primeiramente olhar para outras formas extensivas de criação 
destas aves. Quando falamos de Criação Extensiva, referimo-nos 
basicamente a um sistema em que as galinhas podem vaguear quanto 
quiserem, ao longo do dia. Deve ser construído um abrigo para que as 
mesmas possam dormir à noite. Por vezes elas simplesmente dormem 
no cimo das árvores ou mesmo nas casas das pessoas. O contrário de 
produção extensiva é produção intensiva, em que as galinhas são mantidas 
dentro de um determinado tipo de instalação o tempo inteiro. 

E o que dizer sobre as diferentes raças de galinhas? As galinhas de hoje 
em dia são originárias do extremo oriente (entre a Índia e a China) e 
descendem da galinha selvagem de cor vermelha. Foram domesticadas 
há cerca de 8000 anos. Aquilo a que hoje chamamos de galinhas 
da aldeia, indígenas, da família, tradicionais ou que forrageiam são 
ainda muito semelhantes a essas galinhas. Nessa altura as pessoas 
começaram a melhorá-las, seleccionando as aves com melhor produção 
ou simplesmente desenvolvendo um padrão de cor que os criadores 
gostassem. Desta forma, foram desenvolvidas raças individuais, as quais 
são chamadas de raças puras porque quando acasalam os pintos são 
parecidos com os progenitores. Existem três perfis diferentes destas raças:

•	 Galinhas de tamanho pequeno, que foram reproduzidas 
principalmente para a produção de ovos, como a raça Leghorn Branca;

•	 Galinhas de tamanho maior, que eram boas para a produção de carne, 
mas que também produziam uma boa quantidade de ovos (conhecidas 
por esta razão como raças de duplo propósito, como por exemplo, as 
raças Rhode Island Red, Black Australorp e Light Sussex)

•	 Raças	como	a	“Ovambo	e	a	Venda”	na	África	Austral,	que	ainda	são	
consideradas galinhas indígenas ou galinhas da aldeia.

Nos últimos tempos, alguns agricultores quiseram ter a criação de 
galinhas como actividade principal e por isso necessitavam de aves que 
fossem altamente produtivas, ou seja, que pudessem atingir rapidamente 
um grande tamanho ou produzir muitos ovos num ano. Com o tempo, 
começaram a especializar-se, o que quer dizer que passaram a escolher 
entre vender ovos ou produzir carne de frango. Os cientistas, a partir das 
raças iniciais, usaram cruzamentos genéticos complexos e técnicas de 
selecção	para	produzir	o	que	hoje	conhecemos	como	“híbridos”.	Híbridos	
são variedades que produzem muitos ovos, vulgarmente conhecidas como 
poedeiras (uma galinha pode produzir cerca de 300 ovos por ano) ou que 
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crescem muito rapidamente, sendo desta forma uma fonte de carne de 
frango para consumo. Estes últimos são designados frangos de corte e, 
podem atingir cerca de dois quilos em apenas cinco semanas. Se esses 
híbridos forem cruzados entre si, os filhos nascerão muito diferentes uns 
dos outros e a maior parte não será parecida com os pais ou não produzirá 
como os mesmos. 

Com vista a serem bem produtivos, os híbridos precisam de uma 
qualidade muito boa de ração equilibrada, que é muito cara. Uma das 
vantagens das formas extensivas de produção é que as galinhas podem 
encontrar todos ou pelo menos alguns dos alimentos de que precisam. 
As galinhas mantidas em regime extensivo tendem a não ser muito 
produtivas e, por isso, não é economicamente sensato dar-lhes uma 
grande quantidade de ração comercial cara. Os híbridos modernos que 
são criados de forma intensiva fazem um uso mais eficiente deste tipo de 
alimentação. Uma vez que este livro é sobretudo acerca do uso de galinhas 
para geração de alguma receita para o agricultor, a parte principal trata de 
híbridos alimentados com ração comercial. Mas, em primeiro lugar, vamos 
ver com mais detalhes alguns tipos diferentes de produção extensiva.

Galinhas Landins

A zona rural é o local onde as galinhas deambulam livremente à volta das 
casas, geralmente rurais, pelo que podem ser consideradas galinhas criadas ao 
ar livre. Esta raça indígena ou tradicional de galinha é de longe a melhor para 
as condições extensivas rurais. Tem a capacidade para sobreviver a condições 
adversas e encontrar a maior parte do seu próprio alimento. As fêmeas, 
que são boas mães, tornam-se chocas frequentemente, o que significa que 
estão prontas para incubar bem os ovos.

As galinhas landins 
vagueiam por onde 

querem e encontram 
a própria alimentação, 

mas não são muito 
produtivas 

The SA Chicken Book(Portugese).indd   8 1/8/2014   8:55:31 AM



MANuAL DE CRIAçãO DE GALINhAs DA ÁFRICA AusTRAL ix

INTRODuçãO

Estas galinhas são encontradas em quase todas as aldeias rurais e 
constituem 75% a 90% da população total de aves na maioria dos países 
africanos. Entretanto, na África do Sul, não obstante estarem distribuídas 
por todas as áreas rurais, existem em número muito diminuto, por causa 
da prevalência de um grande sector comercial local. Elas constituem 
um enorme recurso uma vez que figuram num sistema existente e em 
crescimento de produção agrícola que providencia proteínas de alta 
qualidade. No entanto, o seu valor não é reconhecido e a sua produção 
não é tão grande quanto poderia ser. 

As galinhas são, por vezes, vendidas ou trocadas, mas, devido à baixa 
produtividade do sistema existente, isto não acontece em grande escala. 
São também usadas para consumo e desempenham um papel importante 
na vida económica e social das comunidades rurais, uma vez que são 
usadas como ofertas e em actividades tradicionais e cerimoniais. Criar 
estas galinhas não depende de possuir ou não uma porção de terra.

Não custam praticamente nada ao agricultor, mas a sua produtividade é 
muito baixa. A taxa de mortalidade é alta, o que torna difícil até mesmo 
manter de geração em geração o efectivo médio do bando da família, cerca 
de 5-7 galinhas e um ou dois galos. A Doença de Newcastle pode dizimar 
bandos inteiros.

Tem sido demonstrado que as galinhas landins têm potencial genético 
para responder favoravelmente a melhores condições de gestão. Há 
muitas maneiras de melhorar essa gestão, as quais podem ser facilmente 
introduzidas, o que iria melhorar os níveis de produção com um pequeno 
custo extra, devendo-se para isso despender apenas mais tempo e atenção. 
Este ganho, por sua vez, resultaria numa maior segurança alimentar e 
nutricional e consequentemente na melhoria dos padrões de vida das 
populações rurais pobres, especialmente mulheres e crianças, que são 
os principais responsáveis por tomar conta das galinhas da aldeia. Além 
disso, como criar algumas galinhas nessas condições não absorve muito 
tempo ou trabalho, um sistema melhorado de produção da galinha landim 
seria	uma	possível	fonte	de	receita	para	famílias	afectadas	pelo	HIV/SIDA,	
para além da receita proveniente do cultivo de hortas.

Estas técnicas de gestão incluem:

•	 Controlo de doenças: formas de reduzir a mortalidade, especialmente 
através da vacinação, devido a doenças comuns, tais como a Doença 
de Newcastle, e o impacto negativo na produção provocado por outras 
doenças,	tais	como	Varíola	Aviária.

•	  Controlo de parasitas: formas de reduzir os efeitos negativos na 
produção provocados por parasitas externos (pulgas, piolhos, carraças, 
etc.) e, particularmente, parasitas internos (vermes intestinais). As 
soluções locais devem ser cuidadosamente investigadas.
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•	 Provisão de alojamento melhorado: a construção de estruturas simples 
onde as aves possam passar a noite pode reduzir as perdas por predadores 
e intempéries e tornar mais fácil a gestão das mesmas. Tenha em conta que 
essas galinhas não devem ser confinadas o dia inteiro porque senão terão 
necessidade de ser alimentadas com ração comercial.

•	 Protecção de pintos: a alta mortalidade que ocorre geralmente durante 
as primeiras quatro a cinco semanas de vida de um pinto pode ser 
reduzida pelo uso de gaiolas simples para manter a galinha com os 
seus pintainhos durante boa parte do dia e toda a noite. Os pintos 
necessitam de um maior nível de nutrição em relação aos adultos, pelo 
que é necessária uma melhor alimentação.

•	 Melhoria da alimentação: a alimentação suplementar, especialmente 
para os jovens pintos, que necessitam de uma alimentação equilibrada, 
pode melhorar sensivelmente a produtividade dos rebanhos 
domésticos. Os agricultores poderão ser incentivados a produzir 
culturas adequadas para melhorar a nutrição das suas galinhas. 
Escusado será dizer que todas as galinhas precisam de um fornecimento 
contínuo de água potável.

•	 Gestão dos ovos: refere-se à recolha diária de ovos dos ninhos, os 
quais não devem ser recolhidos na totalidade, sendo recomendável 
que se deixe sempre um ou dois ovos em cada ninho. Isto ajudará a 
melhorar a eclodibilidade dos ovos e a garantir que mais ovos estejam 
disponíveis para consumo humano e até mesmo para venda.

•	 Reprodução selectiva: a reprodução a partir de galos e galinhas 
saudáveis, com boa estrutura corporal e a venda ou consumo das aves 
menos aptas, pode melhorar muito a produtividade. Note-se que 
cruzamentos selectivos devem ocorrer dentro do conjunto existente 
de galinhas, embora, para evitar os efeitos negativos dos cruzamentos 

A capoeira móvel 
é fácil de construir. 

Protege as galinhas e
ajuda a fertilizar a 

horta
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consanguíneos, os galos possam, por vezes, ser trocados com os de 
vizinhos distantes. A introdução de raças exóticas melhoradas irá 
destruir os benefícios do sistema existente.

•	 Manutenção de Registos: os registos feitos de forma simples irão 
beneficiar grandemente os agricultores.

•	 Marketing: a introdução das melhorias acima mencionadas levará ao 
aumento da produtividade das galinhas nas aldeias, o que despoletará a 
necessidade de se pensar em técnicas melhoradas de marketing.

Depois de introduzidas estas melhorias, estima-se que uma família média 
que possua cinco galinhas e um galo produza por ano pelo menos 50 aves 
para comer ou para vender. A venda de 3 a 4 aves poderia cobrir os custos 
anuais do produtor para efectuar essas melhorias.

Criação ao Ar Livre (‘free range’)
A criação de galinhas ao ar livre é baseada no estabelecimento de 
condições que permitam comportamentos naturais. Em condições 
comerciais, este sistema significa que as galinhas devem ter acesso a 
um grande pátio, bem como a um alojamento adequado. Esta área é 
geralmente cercada e isso diferencia-a do sistema de criação de galinhas 
da aldeia, uma vez que estas podem andar por onde quiserem enquanto 
as galinhas criadas ao ar livre estão confinadas a uma determinada área. 
Quanto espaço ou área de pastagem deve ser fornecida com este sistema? 

Os padrões estabelecem 10 m2 por ave (muito espaço!). Dado que o 
objectivo é que as galinhas encontrem por si próprias alguns dos seus 
alimentos (insectos, vermes e forragens verdes), a qualidade da pastagem 
é importante. A maior parte da África Austral é bastante seca, o que 
significa que as pastagens serão de qualidade inferior, a menos que haja 
disponibilidade de irrigação. Isso significa que pode eventualmente haver 
necessidade de ser providenciado mais espaço. As aves devem ter acesso 
ao espaço exterior pelo menos seis horas diárias, durante o dia. 

É também necessário providenciar um alojamento adequado para as 
galinhas, onde possam permanecer durante a noite e durante o dia em 
alturas de mau tempo. Será necessário, para as poedeiras, um espaço de 
acomodação suficiente para uma densidade de entre cinco a nove aves 
por m2 (note a diferença acima onde falamos sobre o número de m2 de 
pastagem requerido por ave). Isto aplica-se a poedeiras. Para frangos 
de corte, vai necessitar de um espaço vital de cerca de 12 a 15 aves por 
m2. Se forem criadas poedeiras, o alojamento deve possuir ninhos e 
poleiros adequados onde as galinhas possam empoleirar-se durante a 
noite. Nenhum destes equipamentos é necessário para frangos de corte 
(consulte	a	secção	“como	lidar	com	poedeiras”,	para	saber	quanto	espaço	é	
necessário para ninhos e poleiros). Foi verificado que, em condições ao ar 
livre, as galinhas não se afastam para muito longe da capoeira, ao contrário 
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das galinhas landins, que muitas vezes percorrerem longas distâncias para 
procurar comida. É, por conseguinte, recomendado que seja utilizado um 
tipo de capoeira móvel que possa ser movida para uma nova área de pasto 
de vez em quando (ver esboço de capoeira móvel na secção de criação 
em quintal). Se assim não for feito, o chão à volta da capoeira poderá ficar 
muito calcado e deixará de haver vegetação para as galinhas comerem.

 

Normalmente são usadas raças de duplo propósito ou variedades híbridas 
quando são criadas poedeiras ao ar livre. Os frangos de corte não são 
realmente adequados a este sistema, apesar de alguns agricultores o fazerem.

Pelo menos alguma ração comercial terá de ser fornecida às galinhas uma 
vez que é improvável que, mesmo com os melhores pastos, elas consigam 
por elas próprias atingir uma nutrição equilibrada. Isto aplica-se mais a 
frangos de corte que não vagueiam muito bem. Como mencionado acima, 
a ração comercial é cara e, neste sistema, pode ser desperdiçada porque as 
aves usam parte do alimento para fins não produtivos como caminhar e 
manter o corpo aquecido no tempo frio.

Para	conseguir	vender	produtos	avícolas	com	um	rótulo	”free range”	
(criadas ao ar livre) é necessário ser certificado (aprovado) por um 
organismo reconhecido que tenha autoridade para fazê-lo. Isso 
normalmente significa que, todos os anos, um inspector visitará o local 
onde as galinhas são criadas, o que pode ser um processo bastante caro.

Os pintainhos e as 
galinhas chocas 
necessitam de um 
abrigo resistente
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Custa ao agricultor cerca de 70% a mais produzir ovos ao ar livre em 
comparação com os sistemas de gaiola, e é ainda mais elevado em relação 
aos frangos de corte. No entanto, um número crescente de pessoas 
sente que criar galinhas intensivamente, especialmente em gaiolas, é 
cruel, e estão dispostas a pagar mais pela carne de aves e pelos ovos não 
produzidos desta forma.

Apesar das vantagens que existem em criar galinhas de uma forma mais 
natural, há problemas com as aves que têm acesso às áreas exteriores. 
Estão mais propensas a contrair infestações por vermes e podem ter mais 
probabilidades de contrair doenças transmitidas por aves selvagens, embora 
sejam menos vulneráveis a doenças associadas à produção intensiva em larga 
escala. Os sistemas de criação ao ar livre também causam um fardo ambiental 
maior do que os sistemas mais intensivos. À escala mundial, seria difícil 
produzir ovos e carne de galinha suficientes para as populações sempre em 
crescimento, utilizando sistemas extensivos.

Produção Orgânica
A produção orgânica de galinhas é feita basicamente da mesma forma que 
o sistema de criação ao ar livre apenas com o acréscimo de fornecimento 
de alimentação que é, em grande parte, produzida organicamente, não 
sendo utilizados fertilizantes químicos nem pesticidas. Os medicamentos 
e os antibióticos devem ser usados com moderação, embora as vacinas 
sejam permitidas, e os frangos de corte têm que ser criados por muito mais 
tempo do que é normalmente considerado economicamente viável. Os 
pastos em que as galinhas forrageiam também devem ser orgânicos.

Como na produção ao ar livre, esta forma de exploração agrária tem de ser 
oficialmente aprovada por um organismo autorizado. A produção orgânica 
é mais cara do que a produção ao ar livre. Por exemplo, em determinados 
locais, os ovos orgânicos são vendidos cerca de 300% mais caro do que 
os ovos produzidos em sistema de gaiolas. No entanto, há uma procura 
crescente por produtos orgânicos e algumas pessoas estão dispostas a 
pagar estes preços.

Dê restos de comida 
às suas galinhas
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Os problemas associados à produção orgânica são semelhantes aos 
mencionados acima, na secção que trata do sistema de criação ao ar livre.

Galinhas de Quintal 
Como o nome sugere, quintal implica manter geralmente apenas algumas 
galinhas num espaço confinado anexo a uma habitação, normalmente 
num ambiente urbano ou semi-urbano. É semelhante ao sistema de 
criação de galinhas da aldeia, à excepção de que as galinhas tradicionais 
nunca são confinadas.

Regra geral, as galinhas são mantidas num pequeno recinto. O sistema 
semi-intensivo é usado frequentemente, o que significa a existência de 
uma pequena capoeira com um espaço aberto, cercada por rede de arame. 
A área aberta é muito menor do que a utilizada para a produção ao ar 
livre; apenas cerca de 1 a 2 m2 são normalmente fornecidos por ave. Para 
evitar que a terra e a vegetação na parte cercada sejam sobrecarregadas, 
sugere-se que se providencie outros espaços, para efeitos de rotação. O 
espaço vital na capoeira é o mesmo que o usado na produção ao ar livre. É 
também necessário que sejam montados ninhos e poleiros.

Um tipo de abrigo móvel de forma triangular, designado Arca, também é 
adequado para os produtores de quintal. Trata-se de uma gaiola grande, 
barata, sem base, que pode ser movida para um novo lugar diariamente 
ou de dois em dois dias. Os ninhos e poleiros podem ser encaixados 
dentro da arca por baixo de uma porção da gaiola coberta. As galinhas 
esgravatam o chão e encontram alguns insectos e ervas daninhas para comer, 
o que permite que a terra adquira maior valor para a agricultura, daí a alcunha 
“galinha	tractor”.

 

A capoeira móvel 
(arca) é fácil
de construir. Protege 
as galinhas e 
ajuda a fertilizar a 
horta
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INTRODuçãO

 Uma vez que as galinhas estão normalmente fechadas durante todo o dia, 
lembre-se de que vão precisar de alguma alimentação extra em forma de 
ração para postura. Uma arca como a da página anterior possui cerca de 4 
m de comprimento por 1 m de largura e 1,5 m de altura. Uma arca deste tipo 
pode albergar cerca de 10-12 galinhas adultas. 

Note-se que criar galos em áreas municipais muitas vezes não é permitido 
por causa do barulho que fazem no início da manhã. Os estatutos 
municipais geralmente só permitem que se crie num quintal um pequeno 
número de galinhas, cerca de 10 a 15, obviamente dependendo do 
tamanho do quintal. 

Pode ser fornecida alguma ração comercial, mas, como acontece no 
sistema de criação de galinhas rurais, o efectivo reduzido permite que 
as aves possam ser alimentadas com restos de cozinha. Também pode 
ser dado algum alimento verde como capim cortado finamente. Se a 
qualidade e a quantidade dos restos de cozinha e do alimento verde forem 
suficientes, pode ser apenas necessário comprar uma mistura de milho 
e	girassol	apelidada	de	“alimentação	em	grãos”.	Esta,	em	quantidade	de	
cerca de uma mão cheia por ave, é lançada ao chão ao fim do dia, antes 
das mesmas se empoleirarem. 

Os problemas associados à criação ao ar livre também estão presentes neste 
sistema, especialmente infestações por vermes intestinais. Se não forem 
tomadas medidas, o espaço poderá tornar-se uma grande área empoeirada e 
sem vegetação. Deve ser praticada uma boa higiene, mantendo o abrigo e a 
cerca limpos, por forma a manter as aves saudáveis e evitar a acumulação de 
ratos na área. É muito importante que o abrigo seja à prova de ratos.

Iremos agora considerar alguns sistemas pequenos de produção intensiva 
geradores de rendimentos.

Assessoria Avícola Profissional 
É muito importante encontrar alguém na sua zona que lhe possa dar 
conselhos. Pode ser um extensionista ou um médico veterinário ligado ao 
Departamento de Agricultura local ou uma pessoa com conhecimentos de 
avicultura que trabalhe para uma organização não-governamental na sua 
zona ou um grande produtor de galinhas na sua área. As empresas que 
vendem pintos, ração, equipamentos e medicamentos normalmente têm 
representantes com experiência em avicultura. 

A South African Poultry Association (SAPA) é um organismo nacional que 
cuida dos interesses da indústria avícola como um todo. A SAPA oferece 
a pequenos produtores avícolas recentes uma assinatura gratuita por um 
ano da sua revista denominada Poultry Bulletin (Boletim Avícola). Esta 
revista contém uma grande quantidade de informações úteis, bem como 
contactos para a obtenção de pintos, ração, equipamentos, medicamentos 
e vacinas. O seu endereço é facultado na página 93.
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   Como Usar este Manual
Este manual foi escrito para ajudar as pessoas a iniciar um pequeno 
negócio de criação de galinhas. Pode começar um negócio de galinhas 
para si e para a sua família, ou com outras pessoas como um projecto da 
comunidade ou cooperativa. 

A criação de galinhas precisa de muita habilidade, planeamento e trabalho 
diligente. Pode não ser bem-sucedido e, por causa disso, pode vir a perder 
dinheiro. Entretanto, tenha em mente de que não precisa de muita terra 
e dinheiro para começar e as galinhas fornecem um rápido retorno do 
dinheiro inicialmente dispendido. As galinhas são uma fonte barata de 
proteína (carne e ovos) e o seu estrume é um adubo muito bom para as 
culturas.

A fim de lhe dar algumas ideias sobre formas extensivas de criação de 
galinhas, o manual começa por descrever as galinhas das aldeias rurais, 
bem como os sistemas de produção ao ar livre e orgânico e a criação 
simples em quintal (assunto já atrás mencionado). Em seguida, passa a 
explicar como pode realizar um estudo de viabilidade e uma pesquisa de 
mercado, que são as peças mais importantes para a planificação de uma 
pequena empresa. Neste caso, significa descobrir se é prático e possível 
levar a cabo um negócio de aves na sua zona. Depois, há uma secção 
detalhada sobre informações técnicas. 

O Manual de Criação de Galinhas da África Austral irá mostrar-lhe o que 
levar em conta no que se refere a algumas das grandes decisões que terá 
que tomar antes de começar. Ajudá-lo-á a responder a perguntas, tais 
como:

•	 Devo	criar	frangos	para	abate	ou	galinhas	para	produção	de	ovos?

•	 Devo	começar	com	pintos	do	dia	ou	com	aves	mais	crescidas,	mas	mais	
caras, que seriam frangos de corte de três semanas de idade ou frangas 
no início de postura? 

•	 Quantos	frangos	de	corte	ou	ovos	poderia	vender	na	minha	zona	e,	
portanto, de que dimensão deveria ser o meu negócio: de 50, 100, 200 
ou 500 aves de cada vez? 

•	 De	quanto	dinheiro	necessito	para	iniciar	e	onde	posso	pedi-lo	
emprestado? 

•	 Quanto	é	que	tudo	irá	custar:	o	pavilhão,	as	galinhas,	a	ração,	os	custos	
de aquecimento, os medicamentos?

•	 Poderei	conseguir	na	minha	zona	todos	os	insumos	de	que	necessito?	

•	 Quanto	dinheiro	poderei	ganhar?
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  Estudos de viabilidade  

A Criação de Frangos como um Negócio

Posso ganhar dinheiro?
Vamos	discutir	quatro	tipos	de	negócio	de	galinhas:

1.  Criação de frangos de corte começando com aves de três semanas 
de idade, adquiridas num aviário comercial que produz este tipo de 
galinha;

2.  Criação de poedeiras começando com aves no início de postura, com 
cerca de 18 semanas de idade, adquiridas num aviário comercial de 
criação de frangas de postura;

3.  Criação de frangos de corte e de poedeiras a partir de pintos do dia;

4.  Criação de um aviário – um negócio muito maior em relação aos três 
acima mencionados. 

O tamanho do seu negócio vai depender do seu conhecimento, 
experiência e capital disponível. É aconselhável começar sempre em 
pequena escala para ganhar experiência. Uma vez constatado que o seu 
pequeno projecto é bem-sucedido, avance para um de maior dimensão. O 
facto de iniciar em pequena escala não significa que deverá permanecer 
sempre como pequeno produtor. À medida que o seu negócio se for 
desenvolvendo poderá tornar-se um grande produtor. 

As pessoas que querem iniciar a actividade agrária criando galinhas, 
muitas	vezes	perguntam:	“Onde	é	que	posso	adquirir	financiamento	para	
me	ajudar	a	começar”?	Não	é	fácil	responder	porque	a	maioria	dos	bancos	
não empresta dinheiro a menos que apresente garantias. Há, no entanto, 
alguns Institutos que concedem empréstimos a pequenos agricultores 
emergentes. Estes incluem o Land Bank, e algumas organizações regionais 
como a Corporação Financeira de KwaZulu-Natal (Ithala). Alguns desses 
Institutos têm filiais locais. Assim, deve procurar saber se os seus serviços 
estão disponíveis na sua zona.

Nenhuma organização de finanças ou de empréstimos irá considerar o 
seu pedido a menos que tenha um plano de negócios realista, que mostra 
todos os custos, incluindo reembolso do empréstimo e um salário razoável 
para	o	proprietário	/	gerente.	Vai	também	aumentar	as	suas	hipóteses	de	
conseguir um empréstimo se apresentar os registos da sua empresa ao 
longo de um período de 12 meses.

Esta parte do 
manual lida com a 
criação de galinhas 
como um negócio.
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Estudo de viabilidade e Pesquisa de Mercado
Porque é importante fazer um estudo de viabilidade? Não há nenhuma 
razão para começar um negócio a menos que este produza dinheiro. 
Como é que sabe se o seu negócio vai produzir dinheiro? Reunindo tanta 
informação quanto possível e em seguida, fazendo alguns cálculos.

Nas páginas seguintes, vamos pedir-lhe que faça alguma investigação 
para encontrar respostas para uma lista de perguntas. Esta informação 
irá ajudá-lo a trabalhar sobre os custos e a saber quanto dinheiro poderia 
realizar com o negócio. Também irá ajudá-lo a ver se será capaz de vender 
a carne ou os ovos que produzir. Se fizer adequadamente o estudo de 
viabilidade e a pesquisa de mercado, irá economizar muito dinheiro.

Pintos 
do dia

Custo do combustível 
e do transporte

Entrega

Peso?

Quanto?

Onde

Não faça suposições 
sobre custos;  reúna  
informações e faça um 
estudo de viabilidade
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Perguntas do Estudo de Viabilidade 

Custo dos pintos
1.1  Quanto custam os Pintos do Dia? 

 Pintos de Postura? 

 Pintos de Corte? 

1.2  Onde pode comprá-los? Escreva o nome, o número de telefone e 
endereço do fornecedor: 

 

 

1.3  A que distância do sítio em que vive se encontra o fornecedor?

 

1.4  será que o fornecedor faz entregas na sua zona?

 

1.5  se os fornecedores fazem entregas, estará estabelecido um 
número mínimo de pintos?

 

1.6  se o fornecedor não faz entregas, quanto lhe irá custar a recolha 
dos pintos, e como irá fazê-lo?

 

 

Custos dos Frangos de Corte
2.1  será que pode comprar frangos de corte de três ou cinco 

semanas de idade num fornecedor na sua zona? 

 

2.2  Quanto custam os frangos de corte de três ou cinco semanas de 
idade?

 

2.3  Nome, número de telefone e endereço do fornecedor: 

 

pintos do dia
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2.4  será que fazem entregas? haverá um número mínimo para que a 
mesma seja efectuada? será que eles cobram valores extra para 
a entrega?

 

2.5  se o fornecedor não faz entregas, quanto irá custar-lhe a recolha 
das aves?

 

Custos das Poedeiras
3.1  Qual é o custo das aves em ponto de postura?

 

3.2  Nome, número de telefone e endereço do fornecedor de poedeiras.

 

3.3  Quanto é que as pessoas na sua zona cobram 
por galinhas de reforma de um ano de idade? 

Custos de Alimentação
4.1  Nome, número de telefone e endereço do fornecedor de ração 

mais próximo.

 

4.2  Quanto custa o saco de 50 kg de ração inicial para frangos de 
corte?

 

4.3  Quanto custa o saco de 50 kg de ração de acabamento para 
frangos de corte?

 

4.4  Quanto custa o saco de 50 kg de ração para poedeiras?

 

4.5  O fornecedor faz entregas? Quanto é que cobra por saco de 50 
kg? Qual é o número mínimo de sacos que entrega?

 

4.6  se não faz entregas, quanto é que lhe irá custar o transporte dos 
sacos de ração?

 

Galinhas
 

à vend
a

Ração para aves

Ração em pó
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Custos do Equipamento
Dependendo do negócio que escolher, terá de obter preços de algum dos 
seguintes equipamentos e certificar-se de que estão disponíveis na sua 
zona: aquecedores a gás com reguladores ou outro tipo de aquecedor; 
botijas de gás (as de 48 kg são as melhores); parafina; tabuleiros para 
alimentar os pintos; bebedouros iniciais; comedouros tubulares de 
plástico; bebedouros para aves adultas; ninhos para postura; tanques de 
água de cerca de 100 litros; caixas de plástico com tampa para o transporte 
de aves; baldes de vários tamanhos; carrinhos de mão; vassouras rígidas; 
pás; rede para galinheiro; material para vedação. Consulte o Poultry 
Bulletin da SAPA, as revistas Farmers Weekly, Farming SA, Agriculture SA, 
Nu Farmer, Landbouweekblad ou o seu conselheiro avícola local para obter 
informações sobre fornecedores.

Medicamentos e Assessoria
5.1  Onde é que pode adquirir vacinas e desinfectantes? 

 

5.2  Onde é que pode obter assessoria veterinária sobre galinhas? 

 

Outras informações
6.1  Onde é que pode adquirir aparas de madeira ou outros materiais 

adequados para o pavimento?

 

6.2  Quanto é que vão custar as aparas de madeira? 

 

6.3  Onde é que irá obter água potável para suas galinhas e para a 
limpeza	das	instalações?	Terá	água	suficiente	e	disponível	para	o	
seu projecto durante todo o ano?
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Perguntas para Pesquisa de Mercado 
É muito importante que tenha um mercado confiável para vender os seus 
frangos de corte ou ovos. As respostas a estas perguntas irão ajudá-lo a 
saber, mais ou menos, quantas aves ou ovos é que poderá vender.

Venda de Frangos de corte
7.1  Onde vai vender os frangos? 

 

7.2  A quem vai vender? A vizinhos? A pessoas na rua ou no local de 
estacionamento de táxis ou paragens de autocarros? Em lojas  
(indique os nomes)? Em escolas (indique os nomes)

  

7.3		 Venderá	as	galinhas	vivas	ou	processadas	(processadas	significa 
abatidas, depenadas e limpas)? Precisará de caixas para 
transportar as aves? há custos de transporte? Em caso 
afirmativo,	quais	são?

 

7.4  Quem mais vende frangos na sua zona?

 

7.5  Quanto cobram por frango vivo?

 

7.6  Qual é a idade das galinhas que vendem?

 

7.7  Por que razão as pessoas comprarão os frangos a si?

 

7.8  Que preço irá praticar por ave viva?

 

7.9  A esse preço, quantas aves poderá vender numa semana?

 

7.10 Como é que sabe que pode vender assim tantas?

 

Frangos 
à venda
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Venda de ovos
8.1  Onde vai vender os ovos?

 

8.2  A quem vai vender? A vizinhos? A pessoas na rua ou no local de 
estacionamento de táxis ou paragens de autocarros? Em lojas 
(indique os nomes)? Em escolas (indique os nomes) 

 

8.3  Qual será o custo do transporte?

 

8.4  Quem mais vende ovos na sua zona? será que vendem ovos 
calibrados ou de tamanhos variados?

 

8.5  Quanto cobram por uma dúzia (12) de ovos? são de tamanhos 
variados? são calibrados?

 

8.6  Qual será o seu preço por dúzia? Os ovos serão de tamanhos 
variados? serão calibrados?

 

8.7  A esse preço, quantas dúzias de ovos poderá vender numa 
semana?

 

8.8  Como sabe que pode vender assim tantos?

 

Organize 
cuidadosamente o seu 
esquema de transporte 

para recolher os seus 
insumos e fazer as 

suas vendas

Ovos à 
venda
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Venda de Frangos e Ovos 
Se vai transportar frangos ou galinhas velhas vivos, vai precisar de algo 
para os carregar. Pode usar uma caixa de plástico ou apenas uma caixa 
de papelão grande com furos nas laterais para que as aves possam 
respirar. Uma grade de plástico durará muito tempo, mas deve limpá-la e 
desinfectá-la depois da venda de cada lote.

É importante que não coloque muitas galinhas num contentor. Elas 
devem ter espaço suficiente para se mover um pouco, caso contrário, 
poderão morrer (especialmente no tempo quente) ou ficar com ossos 
partidos. Não as coloque em sacos plásticos, pois vão certamente morrer 
sufocadas. Se tratar mal as galinhas poderá ser multado pelos inspectores 
da organização oficial que trata da defesa do bem-estar animal. 

O preço que cobra pelos frangos de corte é importante. O seu preço deve 
estar em consonância com o preço de aves de seis semanas de idade 
praticado na sua zona. Se os seus clientes quiserem aves de tamanho 
maior e tiver que alimentar o lote por mais tempo, deve cobrar mais. Deve 
ainda cobrar mais se as pessoas quiserem aves com idade inferior a seis 
semanas, embora as aves possam ser de menor tamanho.

Os ovos são vendidos geralmente de acordo com a calibragem – diferentes 
categorias de peso. Se não tiver um bom calibrador de ovos, poderá vender 
os ovos com os variados tamanhos. Estabeleça um preço médio para os 
seus ovos de tamanhos variados.

É útil possuir favos adequados para os ovos, que normalmente costumam 
comportar duas dúzias e meia, ou caixas de ovos que comportam seis 
ou 12 ovos. Isso significará menos quebras de ovos. Pode adquirir os 
favos junto do fornecedor avícola. Alguns produtores, quando a procura 
o justifica, vendem ovos cozidos nos autocarros ou em comboios de 
passageiros. 

Ao vender em numerário, aconselhamos que reúna de antemão algumas 
moedas para que possa dar trocos aos seus clientes. Uma caixa ou um saco 
com diferentes compartimentos podem ser úteis. 

Favos adequados 
significa	menos	quebra	
de ovos
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Primeiro Orçamento 
Um orçamento, quando aplicado a um negócio, é uma declaração de 
despesas e receitas esperadas que lhe permite trabalhar com uma margem 
de lucro.

A partir da sua pesquisa de viabilidade, use os números para descobrir o 
que pode ter a certeza de vender numa semana ou num mês e quais serão 
os seus custos. A partir daí pode elaborar o seu primeiro orçamento ou 
plano de negócios.

Este primeiro orçamento dar-lhe-á uma ideia aproximada dos custos 
de execução. Estes correspondem às despesas em dinheiro para 
alimentação, compra de galinhas, medicamentos, transporte, etc., também 
designados tambem designados despesas directas. Haverá também 
custos indirectos, tais como água e energia eléctrica, telefone, aluguer, 
juros sobre empréstimos, etc., que têm de ser adicionados aos custos de 
funcionamento para obter as despesas totais. É importante lembrar que 
este orçamento não inclui os custos de construção nem dos equipamentos, 
também designados capital ou custos fixos. Estes são mantidos separados 
das despesas de produção. Também não incluem o custo do seu próprio 
trabalho. Se trabalha por conta própria, deve pagar a si mesmo um salário 
a partir de qualquer lucro que fizer. 

Se emprega trabalhadores, inclua os salários dos mesmos no orçamento. 
Empregar pessoas acarreta obrigações e direitos legais. Precisa de estar 
ciente e familiarizado com o imposto sobre o rendimento e outras 
obrigações fiscais. 

Na página seguinte encontra-se um exemplo do tipo de orçamento que 
poderia usar. Terá de incluir os preços e custos reais, uma vez que estes 
variam muito de lugar para lugar, e também com que quantia irá comprar 
e vender. Por exemplo, provavelmente poderá obter descontos nos preços 
da alimentação se se juntar a outros pequenos agricultores na sua zona 
com os quais poderá comprar em grandes quantidades. 

Para este orçamento, o que compra e vende é estimado a partir do seu 
estudo de viabilidade e da pesquisa de mercado. Este orçamento funciona 
numa base mensal, ou seja, quantos frangos ou ovos pode vender num 
mês e quanto vai custar produzi-los. Para o ajudar a ver se está no 
caminho certo, os seus custos de alimentação devem ser de cerca de 60% 
dos custos totais e os custos dos pintos de cerca de 20%. Estes são os dois 
elementos principais dos custos.

Outra parte deste manual ajudá-lo-á a determinar a quantidade dos 
diferentes tipos de ração que as suas galinhas irão consumir e quantos 
ovos em média cada galinha irá pôr. Lembre-se de que algumas galinhas 
irão morrer e, por conseguinte, o número de aves que irá vender não 

Isso 
significa	que	
realizámos 
um lucro de 
R 1.000 com 
a venda dos 

frangos

A nossa 
receita foi 

de 
R 3.500 e 
a nossa 

despesa foi 
de 

R 2.500
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será o mesmo com que iniciou ou, no caso de poedeiras, o número de 
galinhas em postura em determinado momento também será menor 
do que o número de frangas em ponto de postura com que começou. 
No	orçamento,	o	item	“imprevistos”	é	para	coisas	que	não	são	muito	
dispendiosas e algumas delas podem ser difíceis de estimar com 
antecedência. Estes são calculados, regra geral, em cerca de 5% do total 
dos custos de funcionamento.

Para estimar os custos mensais de funcionamento da criação frangos de 
corte, determine-os com base num ciclo de oito semanas e divida por dois 
(seis semanas para a criação das aves, duas semanas para limpeza e vazio 
sanitário). Para poedeiras, organize-os com base nos custos para um ano e 
dividida por 12. Faça o mesmo com as receitas.

A.  Despesas 
 A1.Custos de funcionamento (custos directos)

Galinhas ( _____aves x R_____ por ave)  R________

alimentação ( _____sacos de cada tipo x 
R ____ por saco)   R________

Aquecimento (custos de combustível se estiver 
a criar pintos do dia)  R________

Vacinas / medicamentos / desinfectantes  R________

Transporte (para entregas e aquisição de insumos R________

Cama    R________

Despesas imprevistas (5%) R________

Total de despesas correntes R

 A2. Custos indirectos
Água  R________

Electricidade  R________

Telefone  R________

Renda R________

Juros sobre empréstimos do banco                 R________

Reembolso mensal do empréstimo  R________

Total de custos indirecto                     R
Despesas totais (A1 + A2)                         R
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Primeiro orçamento

B.  Receitas mensais

Aqui, registe quanto espera obter com a venda dos seus frangos 
de corte e / ou ovos: 

_____ Frangos vendidos a R_______ por ave R________

ou 

_____Dúzia de ovos vendidos a R _____ por dúzia       R________

Receita total                                             R________

(Para	poedeiras,	incluir	aqui	a	venda	de	galinhas	velhas	no	final	do	
ano de postura.)

C. Excedente/Lucro
Subtraindo A de B acima, terá uma ideia de quanto lucro pode fazer num 
mês. A partir daí deve retirar o seu próprio salário e prever algo para uma 
futura expansão do seu negócio. Lembre-se também de que terá que 
reservar dinheiro para comprar o próximo lote de pintos e de ração e para 
substituir as poedeiras, substituir equipamentos, fazer reparações nos 
pavilhões e fazer a manutenção nos veículos. 
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  Análise do mercado: O Primeiro 
  Passo para Iniciar um Negócio
Agora que já respondeu às questões de viabilidade e esboçou um primeiro 
orçamento, provavelmente esteja confidante de que pode vender frangos 
ou ovos. A maneira mais fácil de testar o seu mercado é comprar frangos 
com cinco ou seis semanas de idade ou ovos de um produtor avícola 
comercial das redondezas e revendê-los na sua zona. Na verdade, trata-
se apenas de comércio (compra e venda), mas desta forma será capaz de 
testar o seu mercado. 

A chave para o sucesso nesta fase do teste do mercado é ser capaz de 
revender rapidamente os seus produtos. Se tiver que manter as aves para 
além do tempo previsto, tenha em mente que terá que despender mais 
dinheiro para continuar a alimentá-las, assim como arriscar-se a perder 
algumas delas.

Para comprar e revender frangos de corte de seis semanas de idade precisa 
de:

•	 Um lugar para manter as aves, que pode ser um pequeno abrigo.

•	 Um lugar de armazenamento dos alimentos que possa acomodar 
um ou dois sacos de ração, uma vez que não vai alimentar as aves por 
muito tempo.

•	 Alimentação, que poderá compreender apenas um saco de ração de 
acabamento ou pós-acabamento, dependendo da quantidade de aves 
que estará a vender.

•	 Água, que seja potável.

•	 Um lugar de venda, o qual pode ser uma barraca de rua, ou uma praça 
de táxis, qualquer lugar por onde houver pessoas a passar. Se tiver 
clientes suficientes na sua comunidade, poderá vender em sua casa.

•	 Transporte: que será útil para que se possa deslocar, a menos que a 
zona em que estiver a vender seja perto da quinta onde compra. Este 
meio de transporte poderá ser o seu próprio veículo ou um veículo 
alugado a preços razoáveis. O valor que obtiver com a venda não deve 
cobrir apenas o custo do transporte.

Depois de ter comprado as aves de seis semanas de idade, estará pronto 
para vender aos seus primeiros clientes. A melhor altura é no final do 
mês, período em que as pessoas já receberam os salários. Tente encontrar 
clientes suficientes para absorverem todas as suas aves antes sequer de 
elas chegarem e procure informá-los sobre o período exacto da chegada 
das mesmas. Deve ser capaz de vendê-las rapidamente. 

The SA Chicken Book(Portugese).indd   12 1/8/2014   8:55:35 AM



Manual de Criação de Galinhas da ÁfriCa austral 13

Análise do mercAdo: o Primeiro PAsso PArA iniciAr um negócio

Depois da venda, responda a estas perguntas:

•	 Foi	capaz	de	vender	ao	preço	que	pretendia?	Em	caso	negativo,	porquê?	

•	 Quantas	aves	vendeu?	

•	 Acha	que	seria	capaz	de	vender	mais?

•	 Houve	custos	adicionais	na	venda,	coisa	que	não	tinha	previsto	quando	
organizou os custos de viabilidade? 

•	 Quanto	dinheiro	gastou	na	compra	das	aves,	incluindo	o	transporte?

•	 Quanto	dinheiro	arrecadou	com	as	vendas?

•	 Fez	lucro?	Qual	foi?		

À venda

The SA Chicken Book(Portugese).indd   13 1/8/2014   8:55:35 AM



MANuAL DE CRIAçãO DE GALINhAs DA ÁFRICA AusTRAL14

Três Alternativas de Pequena 
Empresa

Depois de ter concluído o teste de mercado, e ter chegado à conclusão de 
que pretende seguir em frente, leve em conta três maneiras de iniciar a 
produção sem muita despesa.

1.  Engorda de Frangos com Três Semanas de Idade. Desta forma, 
compra frangos de três semanas de idade numa quinta, engorda-os até 
as seis semanas e em seguida, vende-os. 

2.  Produção Caseira de Ovos. Desta forma, compra cerca de 12 
poedeiras e mantém-nas em gaiolas especialmente concebidas para a 
produção de ovos.

3.  Criação de Pintos. Desta forma, começa com os pintos do dia, cria-
os até se tornarem frangos de corte ou poedeiras e depois vende-os. 
Esta é a opção mais difícil em relação às outras duas, pois necessita de 
capacidades, conhecimentos e boa organização.

Opção 1: Frangos de corte com Três Semanas de Idade
Se puder adquirir frangos de corte com três semanas de idade na sua 
zona, é uma boa forma para iniciar o seu negócio com este tipo de ave. 
A vantagem desta escolha é que não precisará de saber como aquecer os 
pintos ou ter equipamento para aquecimento porque estará a começar 
com aves que ja passaram pelo período de aquecimento.

Se fizer essa escolha, vai precisar de:

•	 Um	pavilhão	de	crescimento	para	os	criar	até	cerca	de	seis	semanas	de	
idade. Este deve ter o tamanho certo para o número de aves que quiser 
comprar (veja páginas 38 e 48). É muito importante que o pavilhão seja 
construído correctamente, caso contrário as aves não serão saudáveis.

•	 Um	armazém	de	Alimentação.	Precisa	de	um	lugar	seco	que	seja	seguro	
e protegido dos ratos. Calcule a quantidade de alimentação com base 
no que se encontra descrito na página 66.
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Frangos de três 
semanas de idade

•	 Água	Suficiente.	Vai	precisar	de	água	potável	e	de	água	suficiente	para	
limpar o pavilhão.100 frangos de corte bebem cerca de 15-20 litros por 
dia.

•	 Conhecimento	e	habilidades.	Precisa	de	saber	como	cuidar	das	aves,	
como alimentá-las, como reconhecer e proteger de doenças, como 
manter registos e como comercializar. Se não domina estes assuntos, 
não deve começar antes de encontrar alguém que lhe possa ensinar.
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AlternAtivAs de PequenA emPresA

Orçamento para Criação de Frangos de Corte com Três 
Semanas de Idade

 Custos Fixos

Pavilhão  
Equipamento    

A.  Despesas

 A1. Custos de Funcionamento   

Pintos (_____ x R _____ /por ave)                       

Ração de acabamento  

(_____ sacos x R _____ /por saco)  

Desinfectante    

Medicamentos                          

Cama    

Transporte  

Total de custos de funcionamento         

A2. Custos Indirectos (ver página 10)

Despesas totais (A1 + A2)              

B. Receita 

Venda de _____ frangos de corte x R _____ /por ave  

(Trabalhe com 95% das aves iniciadas, assumindo 
que 5% delas morrerão) 

C. Lucro = Receita – Despesas (B – A)          
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AlternAtivAs de PequenA emPresA

Opção 2: Produção Caseira de Ovos
Se fizer esta escolha, vai precisar de:

•	 Uma Gaiola Especial. Custará cerca de 200 rands em materiais. 
Albergará 12 poedeiras, quatro em cada compartimento. A gaiola é 
de 120 cm de comprimento por 50 cm de largura e 45 cm de altura, 
dividida em três secções. Pode fazer uma gaiola destas com material de 
sucata e rede de arame. O piso deve ser forte e não deve ceder.

•	 Um	Armazém	para	a	Alimentação.

•	 Água	Suficiente.	Cada	galinha	necessita	de	pelo	menos	250	ml,	ou	seja,	
cerca de ¾ de uma lata de refresco, todos os dias. 

•	 Novas Galinhas anualmente. Galinhas velhas produzem poucos 
ovos, mas continuam a comer a mesma quantidade de ração, por isso é 
melhor vendê-las depois de um ano e comprar novas frangas em ponto 
de postura. Normalmente pode vendê-las a um bom preço porque 
algumas pessoas gostam do sabor delas e da sua carne dura. Lembre-
se de guardar alguns dos seus rendimentos para que tenha o suficiente 
para comprar o seu próximo lote de frangas em ponto de postura. 
Durante o ano, algumas aves irão morrer, é normal. Se começar com 12 
aves em ponto de postura e não tiver qualquer problema com doenças, 
poderá ainda ter cerca de 10 galinhas no final de um ano de postura.

Método de Produção
•	 Compre	12	frangas	em	ponto	de	postura	a	um	produtor	comercial.	Elas	

terão 18 a 19 semanas de idade e estarão completamente vacinadas 
contra todas as doenças comuns. Irão começar a pôr ovos nas duas 
semanas seguintes.

•	 A	gaiola	com	12	aves	pode	ser	pendurada	na	parte	
externa da parede da casa, ou levantada do chão e 
suportada por tijolos ou estacas. Pode ser transportada 
para dentro da casa à noite e levada de novo para fora 
antes do raiar do sol. Haverá menos probabilidade de 
eclosão de doenças se as gaiolas forem colocadas acima 
do nível do chão.

•	 No	Verão,	a	gaiola	deve	ser	protegida	do	sol	quente	bem	
como das chuvas

•	 Em	média,	12	galinhas	porão	normalmente	um	total	de	
nove a dez ovos por dia. O custo da sua alimentação 
deverá ser coberto pela venda de cerca de metade dos 
ovos. Sobrarão 4 a 5 ovos por dia para si e a sua família 
comerem ou venderem.

Este tipo de gaiola é 
bom para produção 
caseira de ovos
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AlternAtivAs de PequenA emPresA

•		 A	alimentação	deve	ser	de	ração	para	postura	de	boa	qualidade.	Vai	
precisar em média, ao longo do ano, de 1,4 kg de ração por dia para as 
12 galinhas.

•	 A	melhor	altura	para	comprar	frangas	em	ponto	de	postura	é	no	início	
de Janeiro, uma vez que porão razoavelmente bem sem o uso de luz 
artificial. As galinhas velhas estarão prontas para venda no mês de 
Dezembro seguinte, um bom mês para as vender a bom preço.

Orçamento para a Produção Caseira de Ovos (para um ano)

  Custos Fixos

Gaiola 

12 frangas em ponto de postura 
x R_____ /por franga                        

A. Custos Correntes

Alimentação (_____ sacos de ração para   
postura x saco R_____ /por saco)                    

Outras despesas                        

Total        

B. Receita 

Ovos consumidos pela sua família  
(___ Dúzias x R___ / a dúzia)              

Venda de ovos (___dúzia x R___ /a dúzia)  

Venda de galinhas velhas (_____ x galinhas  

x R_____ /por galinha)                    

Total         

C. Lucro = Receita – Despesas (B – A)     
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AlternAtivAs de PequenA emPresA

Opção 3: Criação de pintos do dia 
Esta opção significa que vai criar pintos a partir do primeiro dia de idade.

Existem diferentes maneiras de fazê-lo. Estas incluem a criação de:

•	 Pintos	de	corte	do	dia	até	três	semanas	de	idade,	para	abastecer	pessoas	
que queiram engordá-los e vendê-los;

•	 Pintos	de	corte	do	dia	até	seis	semanas	de	idade;

•	 Pintos	do	dia	para	postura	até	cerca	de	seis	semanas	de	idade	e	depois	
vendê-los a pessoas que vão criá-los para produção de ovos;

•	 Pintos	do	dia	para	postura	até	ao	ponto	de	postura	(18	semanas),	e	
vendê-los a pessoas que queiram produzir ovos ou reservá-los para si, 
para o mesmo efeito.

Se tiver capacidades, instalações e equipamento, a criação de pintos é 
uma boa escolha para um projecto em áreas rurais, onde haja necessidade 
de abastecimento de galinhas novas e saudáveis. Em áreas onde é difícil 
conseguir pintos, quer para carne quer para ovos, podem ser usadas aves 
de duplo propósito, o que significa que são boas tanto para produzir ovos 
como para carne. 

Se fizer esta escolha, vai precisar de:

•	 Uma	instalação	para	aquecimento.	Pode	ser	usado	um	compartimento	
coberto de capim. 

•	 Equipamento	de	aquecimento	e	criação.	Uma	fonte	fiável	de	
abastecimento de pintos do dia.

•	 Um	pavilhão	de	recria	no	caso	das	frangas	em	ponto	de	postura	ou	dos	
frangos de corte de seis semanas de idade destinados à venda.

•	 Trabalhar	com	galinhas	jovens	requer	capacidades	e	experiência	extra.

Também significa que terá que adoptar um programa de vacinação 
(consulte	a	secção	sobre	“Saúde	e	prevenção	de	Doenças”	na	página	78). 
O programa de vacinação para poedeiras é particularmente complicado. 
Esta opção não é recomendada para pequenos produtores a menos que 
tenha a destreza e experiência necessárias.
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Orçamento para a Produção de Frangos de Corte ou Frangas de 
Postura, a partir de Pintos do Dia

 Custos Fixos

Pavilhão de aquecimento                 

Equipamento para aquecimento            

Outros equipamentos 

será necessária uma instalação adicional se quiser criar os frangos 
de corte ou as poedeiras depois da fase de aquecimento.

A. Despesas

 A1. Custos de Funcionamento

Pintos ( _____pintos x R_____ /por pinto) 

Ração inicial (___ sacos x R___ /por saco) 

Ração de acabamento ou ração de 
crescimento para frangas  
(X _____ sacos R_____ /por saco) 

Vacinas e medicamentos                 

Custos de aquecimento 

Cama 

Transporte 

Outras despesas (imprevistos) 

Total de custos de funcionamento 

 A2. Custos Indirectos (ver página 10)

 Despesas totais (A1 + A2)                        

B. Receita

____ aves vendidas a R_____ por ave    

C. Lucro = Receita – Despesas (B – A)      
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  Escrituração

Por que deve manter registos financeiros?
•	 Para	manter	o	controlo	do	dinheiro	gasto	e	recebido.

•	 Para	ver	se	está	a	ter	lucros	ou	prejuízos.

•	 Para	saber	quanto	dinheiro	deve	e	quanto	lhe	devem	outras	pessoas.

•	 Para	sustentar	qualquer	pedido	de	empréstimo.

•	 Para	saber	qual	o	valor	do	seu	empreendimento.

Como manter registos
•	 Quanto	mais	simples	forem	os	registos,	melhor.

•	 Registos	manuais	são	muitas	vezes	mais	fáceis	e	mais	simples	de	
elaborar do que registos informáticos.

•	 Mantenha	os	seus	registos	actualizados.

•	 Mantenha	os	registos	financeiros	adequados	desde	o	início.

•	 Manter	os	registos	financeiros	é	tão	importante	quanto	manter	fichas	
de registo da criação de frangos ou de poedeiras.

•	 Conserve	todos	os	recibos	e	facturas	em	arquivos.

Orçamentos
•	 Um	orçamento	é	um	plano	de	gastos	de	como	deseja	executar	o	seu	

negócio.

•	 Quando	elaborar	planos,	calcule	cuidadosamente	os	custos.

•	 Use	as	informações	mais	recentes	disponíveis.

•	 O	valor	orçamentado	(planificado)	normalmente	será	diferente	do	real.	
Procure entender a causa da diferença. Desta forma poderá corrigir os 
aspectos negativos e fortalecer os positivos.

Um ponto de partida
Use a tabela a seguir (página 22) para acompanhar as suas receitas e 
despesas mensais.
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Um negócio de maior dimensão

Registos de Contabilidade

MÊS:
Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Semana 
5

Total

RECEITA
Vendas

Outros 
rendimentos

Total

DESPESA
Pintos

Alimentação

Combustível

Acondicionamento

Medicamentos, etc.

Rendas

Transporte

salários

Electricidade

Telefone

Água

Material de 
escritório

Outras despesas

Total

LUCRO/
PREJUÍZO 

Receita total

menos

Despesa total

Lucro/Prejuízo
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  Modelos de Gestão e Direito 
  de Propriedade
Todos os negócios devem de ser geridos e deter um título de propriedade, 
mas há diferentes formas de o fazer. 

Num	negócio	com	um	único	proprietário,	há	apenas	um	“chefe”(você	
mesmo). Nesse sentido, terá que assumir toda a responsabilidade para 
procurar financiamento de modo a iniciar o empreendimento. Se o 
negócio falhar, a perda será apenas sua. No entanto, se o negócio for bem-
sucedido, como proprietário poderá ficar com todos os lucros.

Numa parceria, o risco é compartilhado. Os sócios têm que buscar 
financiamento juntos e compartilhar os lucros ou perdas. Deste modo, 
agem em conjunto como se se tratasse de uma empresa com um único 
proprietário. Podem empregar trabalhadores que não fazem parte da 
parceria. O perigo de uma parceria é que todos os sócios são totalmente 
responsáveis pelas dívidas. Se um deles sai os outros têm que pagar a 
dívida total.

Uma cooperativa é uma espécie de parceria em que todos os trabalhadores 
juntos são donos do negócio. Partilham responsabilidades, lucros ou 
perdas. A gestão de uma cooperativa é muito difícil. Muitas vezes falha 
porque algumas pessoas não trabalham tanto quanto outras. Outro 
problema comum é que os membros mais instruídos tendem a dominar a 
cooperativa. No entanto, há exemplos de sucesso de cooperativas na África 
Austral.

Há ainda outro tipo de propriedade, a propriedade da comunidade (uma 
associação). Por exemplo, uma comunidade pode controlar um centro 
de criação de frangos de corte através de um comité. Este comité seria 
eleito pelos membros da comunidade que beneficiam do centro. O centro 
poderia criar pintos desde um dia até três semanas de idade. As aves de 
três semanas são depois compradas pelos avicultores na comunidade, 
que as criam até às seis semanas e depois as vendem. Estes criadores 
trabalham todos para si mesmos. São proprietários individuais das 
empresas, enquanto o centro de criação de frangos é uma empresa cuja 
propriedade e controlo são da comunidade.

Associar-se a outras pessoas tem vantagens e desvantagens. Uma das 
vantagens é que será capaz de comprar pintos e ração mais baratos, 
porque vai fazer encomendas maiores. Os fornecedores também estarão 
mais motivados a fazer a entrega de grandes encomendas.

Negócio com 
proprietário único

Parceria

Propriedade 
Cooperativa

Propriedade 
comunitária
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Um negócio de maior dimensão

  Um negócio de Maior Dimensão:   
  O Aviário 
Um aviário é um negócio muito maior do que as outras três opções. Para 
dar uma ideia dos números de partida, uma pequena criação de frangos de 
corte teria cerca de 100-250 bicos para venda por semana e uma pequena 
criação para produção de ovos poderia ter em torno de 250-500 galinhas 
em postura. Não é recomendado possuir frangos e poedeiras na mesma 
propriedade, a menos que sejam separados por pelo menos um quilómetro 
de distância. Isso é por causa do perigo de transmissão de doenças de 
umas para as outras.

Antes de optar por fazer uma criação maior de aves, seria uma mais valia 
frequentar um curso de avicultura, assim como tentar uma das três opções 
de pequenas empresas para obter a experiência necessária.

Não só precisa de muito dinheiro para começar um projecto como este, 
como também de muita experiência e conhecimentos.
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Um negócio de maior dimensão

Terreno para Construção 
Primeiro precisa de um local adequado. Ao escolher o sítio, deve pensar no 
seguinte:

•	 Deve	ter	água	suficiente	durante	todo	o	ano.	A	água	deve	ser	
canalizada, seja municipal, a partir de um furo ou bombeada de um 
rio. O transporte de água por camiões cisterna será impossível para um 
negócio deste tamanho.

•	 A	exploração	deve	estar	suficientemente	perto	de	boas	estradas,	porque	
terá que transportar as aves para venda.

•	 O	local	deve	ter	um	controlo	natural	da	temperatura.	Em	locais	frios,	
deve encontrar um lugar protegido de ventos frios. Em áreas quentes, 
precisa de um espaço rodeado por árvores frondosas, ou estar localizado 
numa colina onde possa ser arrefecido pelo vento.

•	 Vai	precisar	de	dois	hectares	de	terra	plana,	de	modo	a	que	possa	ter	
espaço suficiente para os pavilhões. É uma boa ideia ter mais espaço 
do que necessita, porque no futuro o seu negócio pode crescer e a sua 
propriedade expandir.

•	 Se	não	for	proprietário	da	terra,	certifique-se	de	que	tem	um	
documento legal que lhe permita a utilização do sítio e o direito de 
construir. O documento deve permitir que permaneça lá por 20 anos ou 
mais.

•	 Precisará	de	ter	uma	vedação	à	volta	de	todo	o	terreno,	pois	o	roubo	é	
um verdadeiro problema para um negócio de aves.
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Estudo de Viabilidade
Um aviário precisa de um estudo de viabilidade muito meticuloso. 
Todos os custos têm que ser determinados: os custos fixos (instalações e 
equipamentos), os custos directos de funcionamento (calor, alimentos e 
medicamentos), os custos indirectos de funcionamento (telefone, renda, 
taxas, salários para os trabalhadores). Além dos custos para a construção 
e equipamentos, no início do projecto precisará de ter dinheiro suficiente 
para cobrir o custo de aquisição das galinhas, alimentação, etc., até que 
faça as suas primeiras vendas. 

Escusado será dizer que é necessário ter em conta a existência de um 
mercado que absorva a sua produção.

Método de Produção – Aviário de Frangos de Corte
Criar frangos exige um bom planeamento e organização. De modo a 
garantir que não tenha muitas galinhas de diferentes idades, ao mesmo 
tempo, deve apenas encomendar lotes de duas em duas semanas. 
Certifique-se de que de duas em duas semanas tem um lote de frangos 
com seis semanas de idade pronto para vender. Assim que for vendido 
e a instalação estiver limpa e for feito o vazio sanitário, deve haver um 
novo lote de pintos pronto para começar. Certifique-se de que encomenda 
novos lotes em tempo útil para que tenha uma produção contínua. 
Lembre-se de que para ganhar dinheiro com frangos de corte deve vender 
todo o lote com cerca de seis semanas de idade.
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Orçamento para um Aviário (Frangos de Corte)
O orçamento para um aviário de frangos de corte pode ser feito por lote 
ou	por	mês.	Por	lote	é	mais	fácil,	mas	terá	que	estimar	o	valor	dos	“custos	
indirectos”	que	se	aplicam	a	cada	lote.	

Vamos	supor	que	adquire	lotes	de	500	pintos	de	corte	de	um	dia	de	idade	
de duas em duas semanas. Considere 10% como sendo uma média de 
mortalidade, o que significa que vai vender, em média, 450 frangos com 
seis semanas de idade. Abordando o assunto da alimentação, vamos supor 
que está a utilizar apenas ração inicial em forma de migalhas e ração 
granulada para acabamento, que vêm em sacos de 50 kg, e que cada um 
dos frangos irá comer, em média, 1 kg de ração inicial durante o período 
de arranque (1 × 500 ÷ 50 = 10 sacos para 500 frangos de corte) e 3 kg de 
ração de acabamento (3 × 500 ÷ 50 = 30 sacos). Agora podemos elaborar 
um exemplo de orçamento. Com estes números apurados, o orçamento 
ficaria do seguinte modo:

Orçamento para um aviário (frangos de corte por lote)

 Custos fixos

Pavilhões   

Equipamento  

Armazém / escritório 

Água  

Vedação   

Total de Custos fixos                    
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A. A. Despesas

A1. Custos de funcionamento 

Pintos do dia (500 pintos x R___ /por pinto)   

Ração inicial (10 sacos x R_____ /por saco) 

Ração de acabamento 
(30 sacos x R_____ /por saco) 

salário para os trabalhadores  

Vacinas/desinfectantes                    

Combustível para aquecimento             

Cama  

Transporte 

subtotal 

Imprevistos (adicione 5%)  

Total de custos de funcionamento        

A2. Custos indirectos 

Renda / pagamento de dívidas          

Electricidade / água                      

Amortizações dos empréstimos (incluindo juros) 

Outros    

Total de custos indirectos              

Despesas totais (A1 + A2)            

B. B. Receita

Receita por lote = número de frangos vendidos x preço de venda 
por ave ou 450 x R_____ /por frango       

C. Lucro = Receita – Despesas (B – A)          
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Método de Produção – Poedeiras
Se decidir começar por pintos de postura de um dia de idade ao invés de 
frangas em ponto de postura, vai precisar de um pavilhão de recria, no 
qual também pode fazer o aquecimento, e pelo menos dois pavilhões para 
poedeiras. O orçamento seguinte é elaborado com base num ciclo anual. 
Para estimar o seu retorno médio mensal, divida por 12. Lembre-se de 
que no início do seu projecto vai precisar de muito dinheiro para comprar 
o primeiro lote de aves, especialmente se elas forem frangas em ponto de 
postura, e a respectiva alimentação, antes de começar a receber qualquer 
receita. 

Vamos	supor	que	vai	começar	com	frangas	em	ponto	de	postura	(isto	é	
muito mais fácil) e receberá um lote de 500 bicos de seis em seis meses, 
ou seja, terá 1000 aves em postura ao longo do ano, em plena produção.
Supondo que perde 10% das aves, isto é, cerca de 1% por mês ao longo 
do ano, o efectivo final será de 900. O número médio de aves que terá a 
comer e a pôr ovos será portanto de 1000 + 900 dividido por 2 = 950.

Tomemos uma produção média de ovos ao longo de um ano por galinha 
de 240 ovos (= 20 dúzias), que representa uma taxa de postura de cerca de 
65%. Assuma um consumo médio diário de ração de 120 gramas por cada 
galinha, o que dá 44 kg de alimento por galinha para todo o ano. Agora 
podemos elaborar o orçamento:

Orçamento para um aviário (poedeiras, por ano)

 Custos fixos
Pavilhões 

Equipamento  

Armazém / escritório                     

Água  

Vedação 

Total de Custos fixos 

     A.  Despesas 

A1. Custos de funcionamento

1 000 frangas x R_____ /por ave) 
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Ração para postura  
(44 kg x 950 aves ÷ saco de 50kg x 
R_ /por saco) 

salários  

Vacinas/desinfectantes 

Cama 

Transporte   

Embalagens 

subtotal 

Imprevistos (adicione 5 %) 

Total de custos de funcionamento         

A2. Custos indirectos 

Renda / pagamento de dívidas  

Electricidade / água                     

Amortizações dos empréstimos 
(incluindo juros)  

Outros   

Total de custos indirectos               

Despesas totais (A1 + A2)            

B. Receita

Venda de ovos  
(950 x 20 dúzias x R_____ /por dúzia)       

Venda de galinhas de um ano de idade  
(900 x R_____ /por galinha) 

Receita Total   

C.  Lucro anual = Receita – 
 Despesas (B – A)  
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  Estirpes e Raças 
Existem muitas raças de galinhas. Neste manual escrevemos sobre 
galinhas da aldeia, também designadas galinhas indígenas ou landins, 
raças de duplo propósito, e de frangos de corte e poedeiras. As aves 
de duplo propósito são raças que produzem ovos, bem como uma boa 
quantidade de carne. São raças puras porque os seus descendentes são 
semelhantes aos pais.

Os frangos de corte e as poedeiras foram gerados porque alguns 
produtores queriam especializar-se na produção de carne, enquanto outros 
queriam apenas fazer produção de ovos. Os frangos de corte são galinhas 
que crescem muito rápido e podem ser abatidas em idade precoce como 
aves para carne. As poedeiras foram criadas para uma alta produção de 
ovos e geralmente não têm corpos massivos.

Tanto	os	frangos	como	as	poedeiras	são	conhecidos	como	“híbridos”,	o	que	
significa que foram especialmente criados para produzir melhor do que os 
pais. Todavia, o efeito híbrido especial funciona para uma única geração. É 
por isso que não devem ser cruzados entre si para tentar reproduzir outros 
frangos ou poedeiras. 

  Métodos de Criação de Galinhas
Existem dois principais sistemas de criação de galinhas:

•	 O	sistema	extensivo,	onde	as	aves	circulam	à	vontade	e	não	são	
mantidas numa instalação, excepto à noite. Exemplos disto incluem: 
galinhas da aldeia ou indígenas que procuram comida em completa 
liberdade de movimento e galinhas criadas ao ar livre que estão 
confinadas a uma determinada área. 

•	 O	sistema	intensivo	onde	as	aves	permanecem	a	tempo	inteiro	numa	
capoeira até estarem prontas para ser vendidas. 

Há um terceiro sistema designado sistema semi-intensivo, onde as aves 
são mantidas numa capoeira, mas também têm acesso a uma área vedada 
no exterior.

É importante tratar as galinhas de forma adequada. Algumas pessoas 
acreditam que todas as formas de produção intensiva, especialmente a 
de ovos em que as poedeiras estão em gaiolas, são cruéis. Estas pessoas 
acham que apenas o sistema ao ar livre é bom para as galinhas. Isso é 
algo que terá de decidir por si mesmo. No entanto, os sistemas de procura 
livre de comida e ao ar livre não são eficientes em termos de produção. 
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Desde que siga as directrizes básicas estabelecidas neste manual, e as suas 
galinhas estejam a produzir bem e não morram em grande número, não 
estára a ser cruel com as suas aves. 

  Alojamento 
O alojamento não só protege as galinhas dos predadores e da chuva, como 
também deve fornecer uma temperatura constante, bastante luz e ar fresco 
suficiente. Sem protecção, muitas das suas galinhas podem morrer. No 
tipo mais avançado de alojamento, designado alojamento de ambiente 
controlado, todas as condições (temperatura, humidade, luz, ventilação) no 
interior são controladas electricamente. Este tipo de alojamento é muito 
caro. Neste manual, consideraremos apenas instalações abertas dos lados 
e naturalmente ventiladas.

Planta do Pavilhão 
Na África Austral, devido aos verões serem quentes, as casas devem ser 
projectadas por forma a manter as galinhas frescas. Aqui estão alguns 
dos pontos a considerar ao projectar um pavilhão ou um abrigo para as 
mesmas.

•	 O	telhado	deve	ser	de	cerca	de	3	m	de	altura	no	seu	ponto	mais	alto	
e deve ter uma boa inclinação para permitir o escoamento da água da 
chuva. 

•	 Alguns	materiais	de	isolamento	na	parte	de	baixo	do	telhado	ajudam	a	
manter a instalação fresca no verão e quente no inverno. O isolamento 
também reduzirá os custos de aquecimento em instalações onde pintos 
jovens estiverem a ser aquecidos com calor artificial. 

•	 Em	climas	frios	é	aconselhável	ter	um	telhado	com	tecto	falso,	
especialmente nos pavilhões de aquecimento, caso contrário a 
condensação debaixo do telhado pode molhar o chão e causar 
problemas de saúde. 

•	 A	estrutura	do	telhado	pode	ser	suportada	por	estacas	de	madeira	
tratada ou pilares de betão. Chapas de zinco onduladas ou chapas 
de lusalite são melhores para cobertura. A palha é mais barata e 
proporciona melhor isolamento, mas tem que ser substituída com mais 
frequência e aumenta a probabilidade de atracção de ratos e problemas 
com insectos, uma vez que estes animais gostam de viver dentro dela.

•	 As	paredes	do	lado	longo	do	pavilhão,	ou	seja	do	cumprimento,	devem	
ser baixas (cerca de 1 m) com rede de arame de 13 milímetros, indo de 
cima dos tijolos para o telhado. A rede de arame com furos maiores é 

O telhado duplo 
inclinado é melhor 
do que o telhado 
com apenas uma 
inclinação. Protege 
mais contra o sol e a 
chuva

The SA Chicken Book(Portugese).indd   33 1/8/2014   8:55:38 AM



Manual de Criação de Galinhas da ÁfriCa austral34

AlojAmento

Cortinas de plástico 
forte cobrem os lados 

compridos do pavilhão

Os lados curtos do 
pavilhão devem estar 

virados para leste e 
oeste

mais barata, mas não é tão boa para evitar a entrada de ratos, cobras e 
aves pequenas. Estas paredes terão de ser um pouco maiores em áreas 
mais frias (1,3 m) e um pouco menores (0,7 m) em áreas mais quentes. 
Nos locais onde o tempo é quente durante todo o ano, pode não 
precisar necessariamente de paredes de tijolo. 

•	 O	lado	mais	longo	do	pavilhão	deve	ter	persianas	ou	cortinas	feitas	
de plástico forte, presas na parte superior da parede, que podem ser 
esticadas em direcção ao tecto. As cortinas cobrem o espaço vedado 
pela rede para fornecer protecção extra contra a chuva, ventos fortes ou 
frio.

•	 A	instalação	não	deve	ter	uma	largura	superior	a	8	a	10	m	pois,	
caso contrário, as aves que estiverem no meio não terão ar fresco 
suficiente. As extremidades (lados mais curtos) devem ser do solo ao 
telhado sem qualquer abertura, excepto para a porta. Isto fornece uma 
melhor protecção contra a chuva que não entra na instalação pelas 
extremidades.

•	 Um	piso	de	betão	armado	é	caro,	mas	é	o	mais	aconselhável	e	fácil	para	
lavagem e desinfecção. Se não for possível betão, o chão de terra deve 
ser muito bem compactado. Garanta que o piso seja liso e ligeiramente 
inclinado para permitir uma boa drenagem, quando fizer a limpeza.

•	 Os	lados	curtos	do	pavilhão	devem	estar	orientados	para	leste	e	oeste	
de	modo	a	que	a	sol	forte	do	Verão	não	incida	directamente	sobre	o	
mesmo. Se os ventos predominantes na área soprarem da direcção 
norte ou sul, será uma vantagem, pois irão contribuir para a ventilação 
do	pavilhão	no	Verão.

•	 Muitos	tipos	de	materiais	podem	ser	usados	para	a	construção	de	
aviários. O tipo de pavilhão que construir dependerá dos materiais que 
puder	arranjar.	Visite	outros	pequenos	criadores	de	galinhas	na	sua	
área para ver os materiais que usaram e que tipo de pavilhão acharam 
conveniente, ou consulte o seu extensionista ou assessor avícola.

•	 Deve	ser	plantada	ao	redor	do	pavilhão	cerca	de	6	m	de	relva,	o	que	
ajudará	a	manter	os	pavilhões	mais	frescos	no	Verão.	No	entanto,	a	relva	
deve ser mantida aparada porque de contrário, cobras e ratos podem 
esconder-se nela.

•	 Capoeiras	móveis,	também	chamadas	unidades	de	encurralamento,	são	
um tipo de pequeno abrigo usado para criar galinhas nos sistemas ao 
ar livre ou de quintal. As mesmas são abordadas com mais detalhe na 
página xiv.
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Cama Permanente
Quando os frangos são criados em pavilhões, o piso deve ser 
uniformemente coberto por um extracto designado cama, com uma 
profundidade de 5 a 10 cm. Esta age como isolante do chão frio e absorve 
a humidade das fezes, o que permite que as aves estejam sempre numa 
superfície seca. O material da cama tem que ser absorvente, confortável 
para as aves e não muito fino e empoeirado. Os melhores materiais para 
fazer a cama são as aparas de madeira ou serradura grossa de madeira 
como a de pinho. Alguma madeira, como por exemplo a meranti, é 
venenosa para as galinhas e não deve ser usada, nem madeira que tenha 
sido tratada quimicamente. A serradura fina contém poeira e pode causar 
problemas respiratórios, e se os pintos a comerem podem ficar com o 
aparelho digestivo bloqueado. Se não puder obter aparas de madeira, 
use outros materiais, como palha de trigo cortada (não use feno pois 
este é muito húmido), cascas de semente de girassol, cascas de pinheiro 
trituradas ou areia do rio. As cascas de milho ou de amendoim também 
podem ser usadas, mas devem estar muito bem secas, caso contrário, 
facilmente ficam cheias de mofo, o que pode levar a infecções fúngicas. 
Para calcular a quantidade de cama que precisa, tenha em conta que um 
saco de 50 kg de ração cheio de aparas irá cobrir cerca de 2 m2 do chão. A 
cama profunda pode ser deixada no chão durante todo o período em que 
um lote de aves estiver no pavilhão (cerca de seis semanas para frangos 
de corte e um ano para as poedeiras). Qualquer cama que se molhe deve 
ser removida e substituída por cama seca. As 
galinhas poedeiras adultas esgravatam muito 
na cama, o que ajuda a misturá-la bem. Os 
frangos de corte são menos activos e por isso a 
cama deve ser revolvida regularmente com uma 
forquilha, de modo a impedir a sua aglomeração. 
Se houver uma boa gestão da cama e ventilação 
adequada, não haverá cheiro de amoníaco 
na instalação. O amoníaco irrita o sistema 
respiratório e os olhos das galinhas e pode levar 
a doenças respiratórias.

Depois de um lote de frangos de corte ou de 
poedeiras ser retirado de uma instalação, a 
cama deve ser removida. Esta cama velha forma 
um adubo muito bom e pode ser espalhado 
nos campos agrícolas antes da plantação das 
culturas. Pode também ser dada como alimento 
aos bovinos, ovinos e caprinos, desde que tenham sido vacinados contra o 
botulismo.

A cama permanente 
com aparas de 
madeira funciona 
como isolante e 
absorve a humidade 
dos excrementos
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Remoção da cama 
após a saída de um 

lote

Disposição para mais de um edifício 
Se numa propriedade houver mais de um pavilhão, é importante que as 
galinhas nas diversas instalações sejam mantidas, tanto quanto possível, 
distantes umas dos outras para reduzir o risco de propagação de doenças. 
Idealmente, os pavilhões devem, ser construídos a uma distância de cerca 
de 100 m um do outro, sendo a distância mínima de 30 m entre pavilhões. 
Não é aconselhável ter galinhas de diferentes idades no mesmo local. Se 
tiver que fazer isso, então a distância entre as capoeiras deve ser ainda 
maior. Além disso, certifique-se de que os pavilhões estão posicionados de 
modo a que os ventos predominantes na sua área não soprem do pavilhão 
das aves mais velhas para o das mais jovens. Isto porque as aves jovens são 
mais propensas a contrair doenças das aves mais velhas. Toda a exploração 
deve ser rodeada por uma vedação forte com apenas um portão de 
entrada. 

Instalações Diferentes para Diferentes Fins

Instalações para Aquecimento 
Se os pintos do dia forem as aves com que inicia a sua actividade, estes 
precisam de ser aquecidos. Sem o corpo da galinha mãe para proteger 
e fornecer calor aos pintainhos, as crias devem ser aquecidas de outra 
forma. Os pintos do dia precisam de ser aquecidos até as penas crescerem 
completamente. Antes disso, precisam de calor adicional. Este é o 
chamado período de aquecimento, e o equipamento que fornece o calor 
é designado aquecedor. O período inicial dura cerca de duas a quatro 
semanas,	dependendo	do	clima	e	da	época	do	ano	(Verão	ou	Inverno).

O aquecimento é por vezes feito numa instalação especialmente 
projectada. Este é um sistema prático para os criadores menos experientes. 
A instalação para o aquecimento em referência é mais fechada do que a 
do pavilhão normal para galinhas (ver página 47). As paredes elevadas 
do chão ao tecto e o bom isolamento ajudam a reduzir os custos de 
aquecimento. O pavilhão de aquecimento deve ter aberturas protegidas 
ou janelas nas duas paredes opostas que podem ser ajustadas de acordo 
com o tempo exterior. Estas proporcionarão uma ventilação suficiente aos 
pintos jovens, mas nunca deve haver corrente de ar forte directamente 
sobre os pintos. Quando os pintos tiverem cerca de três semanas de idade, 
deverão já ter o corpo coberto de penas e poderão ser transferidos para o 
pavilhão das aves adultas.
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O aquecimento também pode ser feito nos pavilhões normais abertos dos 
lados. Na verdade, a maioria dos grandes produtores de frango faz isso, 
porque a captura e a transferência de aves de um pavilhão para outro é 
stressante e pode levar a um crescimento mais lento. As cortinas laterais 
são mantidas fechadas durante a fase inicial do período de aquecimento 
e uma parte do pavilhão é fechada com rolos de plástico, para que toda 
a instalação não tenha que ser aquecida. À medida que os pintos forem 
crescendo, a parte fechada é gradualmente aumentada. Quando as aves 
tiverem cerca de três ou quatro semanas de idade, estarão a usar toda a 
área do pavilhão. 

Pavilhão para Frangos de Corte 
Os pavilhões geralmente usados para frangos de corte têm paredes baixas 
e são abertos dos lados, conforme descrito na página 33; os projectos de 
construção encontram-se nas páginas 47 e 48. 

Pavilhão para Poedeiras
As poedeiras criadas no chão através do sistema de cama profunda podem 
ser alojadas em pavilhões abertos dos lados, semelhantes aos usados para 
frangos de corte.

A maior parte dos produtores comerciais de ovos cria as suas galinhas em 
gaiolas dentro de pavilhões abertos dos lados. Essas gaiolas, chamadas 
baterias, podem estar dispostas em dois ou três níveis (fileiras) em cima 
umas das outras. Os lados compridos destes pavilhões não têm uma 
parede, mas sim uma faixa de pano ou outra cobertura à altura da gaiola 
para proteger da chuva e dos ventos fortes. Os pavilhões têm aberturas na 
base e no topo que permite uma boa ventilação para as aves e mantém as 
fezes secas.

Os pintos nos 
pavilhões de 
aquecimento 
necessitam de 
bastante ventilação 
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Colocação de cortinas 
de protecção num 

pavilhão para frangos 
de corte

As gaiolas são caras, mas têm vantagens sobre o sistema de cama 
profunda, pois com elas pode criar mais galinhas por metro quadrado 
de espaço útil, recolher os ovos com maior facilidade, ter menos ovos 
sujos e controlar as aves que não estiverem em postura, assim como as 
que estiverem (estão) doentes. Há também menos competição entre as 
galinhas.

Espaço Vital 
•	 Até	os	pintos	terem	cerca	de	três	semanas	de	idade	(o	período	de	

aquecimento), pode ter 20 a 25 bicos por cada metro quadrado de área 
útil da instalação. 

•	 Para	frangos	de	corte	num	pavilhão	de	crescimento,	até	cerca	de	seis	
semanas de idade, coloque cerca de 10 a 12 aves por metro quadrado 
(assim, uma capoeira de 5 m × 2 m = 10 m2 pode abrigar cerca de 100 
frangos de corte). 

•	 Para	poedeiras	durante	o	período	de	recria	(até	cerca	de	18	semanas	de	
idade quando são designadas frangas em ponto de postura), deve ser 
reservado um metro quadrado para sete ou oito frangas. 

•	 Para	poedeiras	durante	o	período	de	postura	(cerca	de	um	ano),	coloque	
cinco galinhas por metro quadrado, o que significa que numa capoeira 
de 5 m × 2 m pode manter 50 poedeiras. 

•	 Para	poedeiras	em	gaiolas,	a	recomendação	comercial	é	de	cerca	
400 cm2 por galinha, ou seja, uma gaiola de 50 x 40 cm = 2 000 cm2 
comportará cinco poedeiras. O número real de galinhas por metro 
quadrado, designado densidade populacional, em pavilhões de 
poedeiras varia de cerca de sete galinhas por metro quadrado de área 
útil num sistema de uma única fileira para mais de 20 poedeiras por 
metro quadrado nos sistemas de gaiolas em múltiplas fileiras. Consulte 
os fornecedores sobre os sistemas de gaiolas de fileira única e de 
múltiplas fileiras. 
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Estes requisitos de área útil são dados apenas 
como directrizes. A densidade populacional 
dependerá de muitos factores. De um 
modo geral, pode criar mais aves por metro 
quadrado em climas mais frios ou no Inverno 
e menos nos climas mais quentes ou no verão. 
A densidade populacional também depende 
do tipo de instalação, da raça de galinha 
usada e da sua experiência. É melhor ter um 
pouco menos do que demasiadas galinhas. 
Um elevado número de galinhas por metro 
quadrado conduzirá a níveis de produção mais 
baixos e fará com que as aves fiquem mais 
susceptíveis a doenças e se comam umas às outras (canibalismo).

Controlo de Pragas
Alguns animais como gaviões, corujas, gatos, chacais, doninhas, ratos, 
cobras, pássaros, etc., comem frangos e ovos, por isso, podem, através deste 
contacto, espalhar doenças. As pequenas aves selvagens também comem 
muita ração para galinhas. A forma de as proteger é cobrindo todas as 
aberturas com rede de arame de 13 mm. 

As ratazanas e os ratos também comem ração para galinhas. Pode não 
reparar na presença destes roedores, porque comem principalmente 
à noite. Há muitas maneiras de se livrar de ratos, por exemplo, pondo 
iscas com veneno e armadilhas. Se usar venenos, siga as instruções com 
cuidado, pois alguns tipos de veneno são perigosos para crianças, porcos, 
cães e gatos. 

Remova o lixo e as ervas daninhas à 
volta do armazém, uma vez que estes 
são lugares onde os ratos costumam 
esconder-se. Certifique-se de que o betão 
armado do seu chão possui muita pedra, 
porque de outra forma os ratos poderão 
facilmente cavar o seu caminho para o 
armazém a partir do subsolo.

Proporcione espaço 
para 10 a 12 frangos 
de carne por metro 
quadrado
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  Equipamento
Vale	realmente	a	pena	gastar	dinheiro	para	obter	equipamentos	de	
boa qualidade. A longo prazo isso vai realmente ajudá-lo a ter maiores 
rendimentos, porque vai economizar tempo e reduzir o risco de ter 
problemas. 

Por exemplo, ao projectar correctamente o equipamento de alimentação, 
terá muito menos desperdício de ração e poupará tempo, por ter de encher 
os comedouros com menos frequência. 

Aquecedores
Aquecedores são equipamentos utilizados para manter os pintos 
aquecidos a partir de um dia de idade até terem cerca de três semanas. 
Os aquecedores usam vários tipos de combustível para fornecer calor: 
electricidade, gás, madeira ou carvão vegetal. Os aquecedores comerciais 
eléctricos ou a gás são geralmente utilizados para um grande número 
de pintos, lotes de pelo menos 500, embora também possam ser usados 
para números menores. Se usar um tambor de lata com furos nas laterais 
para queimar madeira ou carvão, ou algum modelo de aquecedor a 
petróleo, deve ter muito cuidado para que os pintos não se queimem e 
para que não sejam causados incêndios. Os aquecedores do tipo tambor 
são habitualmente acesos fora do pavilhão até que parem de fumegar e 
são depois trazidos para dentro, enquanto o carvão ainda está em brasa. 
Com estes aquecedores terá de se certificar de que a ventilação é boa (de 
preferência uma espécie de chaminé), caso contrário, os gases emitidos 
pelas brasas podem matar os pintos. 

O aquecedor frio ou aquecedor de caixa de palha usa o calor emitido 
pelos corpos dos pintos para os manter quentes. Este só é adequado para 
um pequeno número de pintos, até cerca de 50. Consiste numa secção 
fechada, que tem uma parede dupla cheia de feno ou poliestireno, com 
cerca de 60 centímetros quadrados e 45 centímetros de altura, dimensões 
suficientes para 50 pintos. Esta parede isolada mantém dentro o calor 
libertado pelos próprios pintos. A secção isolada deve ter uma tampa. 
Geralmente anexado a este aquecedor há um recinto pequeno de rede de 
malha fina, onde os pintos se podem mover durante o dia, quando estiver 
mais quente. O aquecedor deve de ser mantido num quarto que tenha um 
ambiente aquecido à noite ou durante o tempo frio. Pode obter o projecto 
do aquecedor frio no ARC – Animal Production Institute (Irene) (ver 
página 93).

Pode construir um outro tipo de aquecedor usando um candeeiro a 
petróleo e um tambor de 200 litros cortado ao meio.

um aquecedor mais 
barato: candeeiro a 

petróleo e metade de 
um tambor.
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Campânula – a gás ou eléctrica    Tambor de petróleo usando madeira/
carvão

Caixote de Palha          

Gás

Tipos de 
aquecedores

Parafina
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Comedouro de bandeja para 
pintos

Comedouro 
tubular

Comedouro linear para pintos                    

 Comedouros
Este é o equipamento utilizado para alimentar as galinhas. Galinhas de 
diferentes idades e tipos precisam de diferentes tipos de comedouros. 
Os comedouros lineares ou de calha são compridos e estreitos e as 
aves podem habitualmente comer de ambos os lados da calha. Estes 
comedouros lineares são mantidos no solo embora possam ser levantados 
com blocos para o caso de aves adultas. 

O outro tipo de comedouro é o designado comedouro tubular. É um tubo 
cilíndrico com um prato por baixo. O alimento é colocado dentro do tubo e 
cai no prato à medida que for necessário. A abertura entre o prato e o tubo 
deve ser ajustada para que a ração não caia muito rapidamente, evitando 
assim desperdício. Também não deve ser muito pequena, pois a ração não 
fluirá facilmente e as aves poderão ficar sem alimentação por um tempo. 
Os comedouros tubulares têm um fio amarrado no seu topo de modo a 
poderem ser presos às vigas do telhado e pendurados acima do nível do 
chão. 

Os comedouros (e bebedouros) devem ser sempre colocados de forma a 
que nenhuma ave tenha que andar mais de cerca de 2 m para chegar aos 
alimentos ou à água. Para pintos, esta distância deve ser de cerca de 50 cm.

Os pintos do dia, devido ao seu pequeno tamanho, precisam de 
comedouros especiais. Podem ser bandejas de alimentação ou pequenos 
comedouros lineares feitos especialmente para eles. Também pode usar 
caixas de ovos novas, ou as tampas das caixas em que os pintos chegaram, 
desde que corte os lados a uma altura de cerca de 5 cm para que os 
pintainhos	possam	aceder	facilmente	ao	seu	interior.	Vai	precisar	de	duas	
ou três bandejas para cada 100 pintos nas duas primeiras semanas. Cerca 
de quatro dias depois pode começar a introduzir os comedouros maiores. 
Nesta fase, os comedouros tubulares são simplesmente colocados no chão 
e não pendurados. À medida que as aves forem crescendo, os comedouros 
tubulares devem ser levantados, devendo o prato do comedouro estar 
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sempre à mesma altura que as costas da ave de tamanho médio, pois 
isso evita o desperdício excessivo de alimentos. Para frangos de corte 
deve comprar três comedouros tubulares por cada 100 aves. As poedeiras 
precisam de quatro comedouros tubulares por cada 100 galinhas. A 
vantagem dos comedouros tubulares em relação aos comedouros lineares 
é que só precisa de os encher uma vez por dia. 

 

Para saber de quantos comedouros lineares precisa, calcule cerca de 1 
cm de espaço do comedouro por ave , contando ambos os lados, durante 
o período inicial; ou cerca de 2,5 cm por franga até cerca de seis a oito 
semanas de idade, ou cerca de 5 cm por frango de corte até ao momento 
em que são vendidos. Para as poedeiras, conceda cerca de 8 cm de espaço 
do comedouro por ave até atingirem o ponto de postura e, em seguida, 
cerca de 10 cm por poedeira durante o período de postura. Por exemplo, 
no caso de frangos de corte, se tiver 100 aves, precisará de 500 centímetros 
de espaço de comedouro linear, dividido por dois, uma vez que ambos os 
lados de uma calha podem ser usados. Isto dá 250 centímetros ou 2,5 m. 
Por isso, se os comedouros forem de 1 m de comprimento, compre três.

Bebedouros 
Neste manual, usamos o termo bebedouros iniciais para designar o 
equipamento usado para dar de beber aos pintos e bebedouros para 
referir os que são usados para fornecer água às aves adultas. É muito 
importante que as galinhas tenham sempre disponível água potável, limpa 
e fresca. Por esta razão, a maioria dos grandes produtores usa alguns 
modelos de bebedouro automático para ter a certeza de que há sempre 
água para as aves. Os produtores avícolas comerciais utilizam sistemas 
caros constituídos por pequenos botões ou tetinas que as aves aprendem 
rapidamente a empurrar para obter a sua água. Com bebedouros enchidos 
manualmente, faça com que haja bebedouros do tipo adequado e em 
quantidade suficiente para que só tenha que enchê-los uma vez por dia.

Os comedouros 
tubulares devem ser 
levantados à medida 
que as aves forem 
crescendo
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Diferentes tipos de 
bebedouros Os pintos do dia começam a beber em bebedouros iniciais. Estes são 

recipientes de plástico de 3 a 4 litros virados de cabeça para baixo sobre 
uma espécie de disco ou pires. Um pequeno orifício no recipiente da água, 
na posição correcta, permite que a água flua para o pires no nível ideal, 
não em quantidade reduzida, nem a ponto de transbordar.

Pode fazer o seu próprio bebedouro inicial com um balde de plástico 
ou uma lata, bastando que tenha cuidado para que não fique muito 
enferrujado. Pode também usar uma garrafa plástica de refresco invertida, 
talvez com uma tetina inserida na tampa.

Verifique	se	os	seus	bebedouros	caseiros	funcionam	correctamente	e	não	
molham a cama. Outra opção é obter bebedouros maiores, de 12 a 30 
litros, para as aves mais velhas.

Para pintos, deve fornecer duas ou três bebedouros iniciais com a 
capacidade de quatro litros cada, para cada 100 aves. Esta quantidade será 
suficiente até terem três a quatro semanas de idade. Os frangos de corte 
necessitarão de cerca de dois bebedouros automáticos ou dois bebedouros 
por tipo inicial com pelo menos 12 litros de capacidade para cada 100 aves 
até à idade de abate. As frangas e as poedeiras precisam de um pouco 
mais.

Se estiver a usar bebedouros lineares, conceda, contando com o 
comprimento de ambos os lados da calha, cerca de 1 cm de espaço da 
calha por ave durante o período de aquecimento, cerca de 2,5 cm para 
frangos de corte até à idade de abate e para frangas até atingirem o ponto 
de postura, e cerca de 3 cm por galinha durante o período de postura.

Ninhos
As poedeiras que não são criadas em gaiolas necessitam de ninhos 
especiais onde possam pôr os ovos. Um tamanho conveniente de ninho 
para uma galinha de tamanho médio é de 35 cm de comprimento por 35 
cm de largura e 35 cm de altura. Deve fornecer um ninho para cada cinco 
poedeiras da sua criação, ou seja, 20 ninhos para 100 galinhas.
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Poleiros
Os frangos de corte, sendo aves pesadas, não precisam de poleiros. Mas 
as poedeiras gostam de dormir em poleiros. Se não forem fornecidos 
poleiros, elas dormem dentro ou sobre os ninhos e outros equipamentos 
e sujam-nos. Os poleiros devem estar a cerca de 50 cm acima do solo e 
todos à mesma altura, caso contrário, as aves vão lutar umas com as outras 
todas as noites, na disputa pelo poleiro mais alto.

A madeira utilizada para os poleiros deve ser de cerca de 5 cm por 5 
cm com os cantos superiores arredondados de modo a que as aves não 
magoem as patas. Os poleiros devem estar afastados 35 cm uns dos 
outros. Dê 20 centímetros de espaço no poleiro por galinha, isto é, cerca de 
1 m para cinco galinhas.

Grades para Transporte
Uma caixa bem ventilada, com uma abertura e uma aba na parte superior 
para colocar as aves, é útil para transferir as suas aves ou transportá-las 
para o mercado. A caixa pode ser feita com uma armação de madeira 
coberta por rede de arame. Pode adquirir grades de plástico resistentes 
em fornecedores de equipamentos. Não coloque um número excessivo de 
aves numa caixa, pois se mesma estiver sobrelotada as galinhas podem 
morrer.

Ventoinhas 
Em áreas muito quentes pode ser necessário colocar ventoinhas no 
pavilhão para refrigerar o ar. As ventoinhas são caras e precisam de energia 
eléctrica. Assim, é recomendável que siga as orientações apresentadas na 
secção de habitação, de modo a não precisar de usar as ventoinhas.
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  Projectos de Construção
Os projectos para construção de um pavilhão de aquecimento e de 
um pavilhão de crescimento de galinhas são apresentados nas páginas 
seguintes, bem como uma estimativa para os materiais de construção e 
equipamentos necessários para uma secção do pavilhão de aquecimento 
e para um pavilhão de crescimento. Estas instalações estão projectadas 
para um sistema de produção de 400 a 600 frangos, comprados de duas 
em duas semanas, para não ter sempre demasiadas galinhas de diferentes 
idades na quinta. Para um sistema deste tipo, vai precisar de um pavilhão 
de aquecimento e de três pavilhões de crescimento que permitam tempo 
suficiente para a limpeza e o repouso das instalações. 

As três divisões do pavilhão podem ser construídas ao lado umas das 
outras. Isto ajuda a reduzir os custos de construção, embora seja melhor 
ter aves de diferentes idades, bem separadas. Se decidiu aquecer e criar na 
mesma instalação, vai precisar de construir quatro ou cinco pavilhões de 
crescimento. 

As galinhas poedeiras podem ser criadas num pavilhão semelhante ao 
da produção de frangos de corte. A instalação de 50 m2, apresentada na 
página 48, será suficiente para cerca de 250 poedeiras criadas em piso. 

são necessários quatro 
pavilhões um com 

três divisões para a 
produção de 400-600 

frangos de corte de 
duas em duas semanas

The SA Chicken Book(Portugese).indd   46 1/8/2014   8:55:41 AM



Manual de Criação de Galinhas da ÁfriCa austral 47

Projectos de construção

Projecto para construção de um pavilhão de aquecimento 
para 400-600 frangos de corte em cada divisão

Plano do pavimento 

Estacas de madeira 
tratada ou pilares 
em betão armado

Pavimento em betão

Paredes de 
cimento, areia e 
pedra (0,15 m de 
espessura)

Vista Frontal

Cota do 
terreno

 Cota do 
terreno

Janelas Portas + aros

Vista Posterior
Janelas (que abrem de ambos os lados)

 Fundações

Vista Lateral

Fundações

Chapas de cobertura
 Vigas
Barrotes de cobertura 
Aba do telhado
Parede completa

18,6 m

4,3 m

W E

3 m

2,4 m

0,6 m
0,5 m

1,4 m

0,6 m

0,5 m

(0,5 m)

2 m

(0,5 m)

2 m

3 m 4,8 m

6

4 m
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Projecto para construção de um pavilhão de 
crescimento para 400-600 frangos de corte

Planta do pavimento

Estacas de madeira 
tratada ou pilares em 
betão armado

Porta

Paredes de cimento, 
areia e pedra (0,15 m de 
espessura)
Pavimento em betão 
armado

 Vista frontal e posterior

Telhado de chapas 

Rede de 
arame

Cota do 
terreno

Estacas

Fundações

Vista lateral

Cota do 
terreno

Cumeeira
Chapas de zinco

Ripas

Barrotes para cobertura

Aba do telhado

Parede 
completa

Parede 
completa

Porta + aro
Fundações

5.3 m

10.3 m

parede

3.5 m

2.5 m

0.7 m

0.5 m

5.0 m

2.5 m

3.5 m

parede
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Quantidade estimada de material para a construção de 
uma secção do pavilhão de aquecimento para frangos 
de corte 
Material Unidade  Quantidade 
                                            necessária

Chapas de cobertura (onduladas de zinco)  
(4,8 m de comprimento)  1 11

Barrotes de madeira (114 × 38 mm por 4,8m 
de comprimento)  m 19.2

Vigas	(76	×	50mm	por	3,6	m	de	comprimento)	 m	 36.0

Parafusos e anilhas para cobertura pacote 1

Estacas de madeira tratada (75-100mm 
diâmetro por 3,9 m de comprimento) 1  6 

Estacas de madeira tratada (75-100mm diâmetro 
por 3,6 m de comprimento)  1  6

Cimento (assumindo que as paredes serão de betão)  saco 60

Areia para construção  m3 8

Pedra (para o pavimento de betão)  m3 2

Portas	(F	/	Beirada)		 1	 1

Aros	para	as	portas	(L	/	D	6	polegadas)		 1		 1

Caixilhos para janelas (3 luzes)  1 2

Caixilhos para janelas (6 luzes com abertura 
de ambos os lados) 1 3

Vidros	para	as	janelas																											 1	 24

Massa de vidro  kg  3

Arame galvanizado (calibre 8)  rolo  0.5

Arcos de ferro  rolo  0.5

Pregos de 6 polegadas  pacote 500 g  1

Pregos de 5 polegadas  pacote 500 g  2

Pregos de 3 polegadas  pacote 500 g  1

The SA Chicken Book(Portugese).indd   49 1/8/2014   8:55:42 AM



Manual de Criação de Galinhas da ÁfriCa austral50

Projectos de construção

Quantidade estimada de material para a construção de 
um pavilhão de crescimento para frangos de corte 

Material                                    Unidade Quantidade 
  necessária

Chapas de cobertura (onduladas de zinco) 
(3,6 m de comprimento)  1 36

Cumeeira (6m de cumprimento))  1  2

Barrotes de madeira (114 × 38 mm 4,8 m de 
comprimento)  m 38,4

Barrotes de madeira para cobertura (114 × 38 mm 
3,6 m de comprimento)    m 57,6

Vigas(	76x50mm	por	3,6	m	de	comprimento)		 m		 108.0

Parafusos e anilhas para cobertura pacote 1

Estacas de madeira (75-100mm diâmetro por 
3,9 m de comprimento))  1 4

Estacas de madeira (75-100mm diâmetro por 3,6 m 
de comprimento) comprimento)                                  1 16

Cimento (assumindo que as paredes serão de betão) saco 50

Areia para construção m3  6.5

Pedra (para o pavimento em betão)  m3    5

Rede galinheira (13 mm x 1,80 m)               rolo de 50 m 0.5

Material para cortinas (2 m de largura)  m  20

Porta	(F	/	Beirada)		 1	 1

Aros	para	as	portas	(L	/	D	6	polegadas)		 1	 1

Arame galvanizado (calibre 8)  rolo  0.5

Arcos de ferro  rolo  0.5

Pregos de 6 polegadas Pacote 500g 1,5

Pregos de 5 polegadas Pacote 500g 3,5

Pregos de 3 polegadas Pacote 500g 2

Pregos de 1 polegada Pacote 500g 3

The SA Chicken Book(Portugese).indd   50 1/8/2014   8:55:42 AM



Manual de Criação de Galinhas da ÁfriCa austral 51

Projectos de construção

Equipamento necessário para uma divisão do pavilhão 
de aquecimento

Equipamento  Quantidade necessária  
 (para cada 100 pintos)

Aquecedores a gás (incluindo reguladores) 
para 500 pintos 1 

Botijas de gás (48 kg), incluindo reserva  2

Bandejas para ração (para pintos de 1 dia de idade) 2

Bebedouros iniciais para pintos (4 litros)  3

Equipamento necessário para um pavilhão de 
crescimento de frangos de corte 

Equipamento  Quantidade necessária           
                                  (para cada 100 frangos 
  de corte)

Comedouros tubulares de plástico 3 
Bebedores automáticos ou com reservatório grande 
(12-30 litros)  2

Grades de plástico com tampa para o transporte de aves             4

água
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  Cuidar de pintos do dia
Os cuidados com pintos do dia são os mesmos para frangos de corte ou 
poedeiras. 

O período de tempo desde o primeiro dia até três a quatro semanas é 
designado período de aquecimento (ver página 36). Precisa de aptidões 
extra para cuidar dos pintos durante este tempo. 

Um bom sistema de aquecimento deve ser capaz de imitar a galinha mãe 
e fornecer o calor adequado quando necessário, mas ao mesmo tempo, dar 
aos pintainhos a oportunidade de se moverem para áreas mais frescas.

Os pintos do dia precisam de cuidados especiais. Aqui estão alguns 
aspectos importantes a ter em conta:

•	 A	pessoa	que	trabalha	com	os	pintos	não	deve	ter	contacto	com	as	
galinhas mais velhas.

•	 Manter	cuidadosamente	os	registos.	Anote	com	quantos	pintos	
inicia, a quantidade de alimentação que lhes fornece e que vacinas e 
medicamentos são utilizados em caso de doença, se morrerem pintos. 
(Ver	página	71).

•	 Os	pintainhos	ficam	doentes	com	muita	facilidade,	especialmente	
quando estão stressados. Isto acontece quando se molham, quando 
apanham muito calor ou muito frio, quando se assustam, quando não 
recebem o suficiente para comer e beber, ou quando ocorre alguma 
mudança repentina.

•	 Alguns	pintos	morrerão	independentemente	de	tudo	o	que	fizer.	Não	se	
deve preocupar se morrerem cerca de 5 pintos em cada cem durante o 
período de aquecimento (período inicial). Se mais do que seis em cada 100 
morrerem num dia e outros pintainhos aparentarem estar doentes, então 
pode haver algo de errado, pelo que deve procurar o seu veterinário local 
ou assessor avícola. Deve remover todas as aves fracas ou doentes e matá-
las para que não façam com que as outras fiquem doentes.

•	Certifique-se	sempre	de	que	adquire	pintos	activos,	do	mesmo	tamanho	
e saudáveis, num fornecedor de confiança.

Preparação do Pavilhão de Aquecimento
Estes são os preparativos que precisa de fazer antes de os pintos 
chegarem:

•	 Coloque	uma	cama	de	aparas	de	madeira	(não	serradura	fina)	com	5-10	
cm de espessura no piso do pavilhão de aquecimento.
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Cuidar de pintos do dia

Cerca para 
aquecimento

•	 Coloque	o	aquecedor	no	meio	do	pavilhão.	Ligue-o	24	horas	antes	da	
chegada dos pintos e teste se o aquecimento é o correcto (a temperatura 
deve estar a cerca de 30° C por baixo do aquecedor à altura do pinto, no 
primeiro dia). É bom ter um termómetro para verificar a temperatura, 
mas o seu melhor guia é verificar o comportamento dos pintos. A 
temperatura média na sala onde os pintos estiverem a ser aquecidos 
deverá estar em torno dos 25° C. 

•	 Faça	uma	parede	baixa	circular	de	papelão	ou	masonite	com	cerca	de	30	
cm de altura em torno do aquecedor - em clima quente pode ser feita 
de rede de arame. Esta parede é designada cerca do aquecedor (cerca). 
A sua finalidade é manter os pintos perto da fonte de calor. Deve ser 
redonda, pois de contrário os pintos podem amontoar-se nos cantos e 
matarem-se uns aos outros. Para 500 pintos, o diâmetro da cerca deve 
ser	de	3,5	m.	Para	200	pintos	o	diâmetro	deve	ser	de	2	m.	Vai	precisar	
de um comprimento total de 16 m de papelão ou masonite para 500 
pintos ou 9,5 m para 200 pintos. Deve sobrepor a cerca para que possa 
aumentar a área à medida que as aves forem crescendo.

•	 No	interior	da	cerca,	coloque	dois	ou	três	bebedouros	iniciais	e	dois	
tabuleiros para cada 100 pintos, de forma a que não bloqueiem o 
caminho para a parte mais quente do aquecedor. Certifique-se de que 
os comedouros e bebedouros estão nivelados e à altura certa para 
os pintos, e uniformemente espalhados pela área: um tabuleiro, um 
bebedouro, um tabuleiro, um bebedouro.

•	 Coloque	jornal	por	cima	das	aparas	de	madeira	para	evitar	que	os	
pintos tentem comê-las. É também mais fácil para eles caminhar sobre 
o jornal.
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Cuidar de pintos do dia

Dias 1 e 2
•	 É	melhor	que	os	pintos	cheguem	cedo	para	que	sejam	colocados	no	

aquecedor no período da manhã. Coloque o bico de cada pinto na água 
quando estiver a colocá-los na área do aquecedor. Isso irá incentivar os 
pintos a beber. Pode misturar um pouco de açúcar castanho na água (1 
kg de açúcar por cada 25 litros água). 

•	 Coloque	um	pouco	de	ração	no	jornal	até	que	todos	os	pintos	
aprendam a usar os tabuleiros.

•	 Os	pintos	devem	receber	medicamento	para	prevenir	a	Coccidiose.	
Normalmente, este já vem misturado na ração. Pode colocar na água 
vitaminas anti-stress nos primeiros três dias e durante 2 a 3 dias após os 
pintos terem sido vacinados. Os pacotes de vitaminas anti-stress estão à 
venda nos fornecedores de insumos avícolas.

•	 Se	tiver	luz,	mantenha	o	aquecedor	iluminado	nos	dois	primeiros	dias	
e noites. Depois disso, deve ter pelo menos uma hora de escuridão por 
cada 24 horas. Isso evita que os pintos se amontoem quando se verificar 
uma falha súbita de energia. 

•	 Vigie	os	pintos	durante	a	noite.	

•	 Os	pintos	não	devem	apanhar	muito	calor	nem	muito	frio.	Devem	estar	
uniformemente espalhados pelo aquecedor. Se estiverem todos juntos 
no meio do aquecedor, é sinal de que tem o nível de temperatura baixo. 
Se estiverem todos na borda da cerca é porque o aquecedor tem um 
nível de temperatura elevado. Se estiverem todos num lado da cerca é 
porque há uma corrente de ar, que deve ser obstruída.

•	 Certifique-se	de	que	haja	sempre	alimento	e	água	suficientes.	As	
aparas de madeira, a cama e os jornais devem ser mantidos sempre 
secos, caso contrário os pintos vão ficar molhados, apanharão frio e, 
consequentemente poderão morrer.

Temperatura 
fria

Corrente 
de ar

Temperatura 
elevada

Temperatura 
ideal
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Dias 3 a 7
•	 No	terceiro	ou	quarto	dia,	aumente	o	tamanho	da	cerca,	de	modo	a	que	

os pintos não fiquem apinhados. Ponha mais papelão para fazer um 
círculo maior. Continue a fazer isso à medida que os pintainhos forem 
crescendo. Por volta dos 7 a 10 dias, o diâmetro da cerca deve ter cerca 
de 3 m para 200 pintos e cerca de 5 m para 500 pintos. 

•	 Verifique	se	todos	os	pintos	estão	a	usar	as	bandejas.	Se	não	estiverem,	
coloque algum alimento no jornal. No quarto dia, acrescente 
comedouros e bebedouros maiores. Por volta do sétimo dia pode retirar 
as bandejas e os bebedouros iniciais e deixar os grandes.

•	 Continue	a	vigiar	os	pintos	à	noite.	

•	 Lentamente	comece	a	tornar	o	aquecedor	um	pouco	mais	frio.	Os	
pintos necessitarão de mais calor à noite. Pode, de uma maneira geral, 
reduzir a temperatura do aquecedor 2° a 4° C por semana, à medida 
que os pintos forem crescendo. Irá saber se o calor é adequado pela 
maneira como se comportarem os pintos.

•	 Separe	os	jornais	se	estiverem	colados.

À medida que 
os pintos forem 
crescendo, aumente 
o cartão da cerca 
de modo a fazer um 
círculo maior
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Cuidar de pintos do dia

Retire a cerca após 
sete dias

2ª e 3ª semanas
•	 Retire	a	cerca	após	sete	dias,	ou	cerca	de	10	dias,	se	estiver	frio.	Se	

estiver a fazer o aquecimento no pavilhão de crescimento ou no de 
criação de frangas de postura, pode, nesta fase, deixar que os pintos 
usem cerca de metade da instalação.

•	 Suba	o	nível	dos	comedouros	e	bebedouros.	Certifique-se	de	que	os	
bebedouros estão sempre limpos e são lavados todos os dias.

•	 Continue	a	tornar	o	pavilhão	mais	fresco,	mas	não	deixe	que	o	mesmo	
fique frio muito rapidamente, especialmente à noite.

•	 Ajuste	as	janelas	ou	as	cortinas	de	acordo	com	as	condições	
atmosféricas exteriores. Os pintos precisam de ter ar fresco suficiente 
sem estar muito calor ou muito frio e sem corrente de ar forte 
directamente sobre eles.

•	 Inicie	a	vacinação	de	acordo	com	o	programa	recomendado	(ver	página	
87). 

Após três semanas, os pintos já não terão necessidade de aquecimento. 
Se os pintos foram aquecidos numa secção do pavilhão de crescimento, 
poderão agora ocupar toda a instalação. Se os pintos estavam num 
pavilhão de aquecimento separado, deverão ser agora transferidos para o 
pavilhão de crescimento.
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  Gestão dos frangos de corte
Frangos de corte são galinhas que foram especialmente criadas para 
crescer muito rapidamente e tornar-se aves grandes. São criados 
para produzir carne e nunca devem ser usados para produzir ovos. 
Actualmente, os frangos de corte comerciais podem atingir um peso 
médio vivo por ave de mais de 2 kg em seis semanas de idade. Se obtiver 
um peso vivo de cerca de 1,7 kg até 1,8 kg em seis semanas, será óptimo. 
Quando tiverem três semanas, os seus frangos de corte deverão pesar 
cerca de 0,7 kg e cerca de 1,4 kg às cinco semanas. 

Os frangos de corte comerciais têm uma conversão alimentar de menos de 
2 kg de ração por cada quilo de peso vivo produzido. Conversão alimentar 
é um indicador da eficiência do crescimento dos frangos e, quanto menor 
for o número melhor. É calculado dividindo-se o peso total dos alimentos 
ingeridos pelo peso corporal da ave. Por exemplo, se um frango come 
4 kg de ração até à altura em que for vendido e pesar 2 kg, a conversão 
alimentar será 2. 

Frangos com seis 
semanas de idade

→Pintos do dia
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Gestão dos franGos de corte

A produção de 
frangos de corte 

exige planeamento e 
organização

É útil ter uma balança normal ou uma balança de mola para pequenas 
quantidades de aves, de modo a que possa pesar uma amostra dos frangos 
do seu lote (5 a 10%) aos 42 dias. Será então capaz de comparar diferentes 
lotes. Deve igualmente manter um registo dos alimentos consumidos por 
cada lote de frangos (ver página 72).

Normalmente, adquire os frangos de corte como pintos de um dia de 
idade, mas se puder obter na sua zona aves com três semanas de idade, 
pode ser uma vantagem, uma vez que não vai ter que cuidar delas durante 
o difícil período inicial. Não é importante que se faça uma escolha especial 
da raça de frangos de corte. A maioria das raças de frangos de corte 
disponíveis nos fornecedores de pintos credíveis cresce bem.

O seu principal problema será provavelmente a obtenção de pintos de 
corte, porque estes são bastante procurados. Tenha cuidado para não 
comprar galitos de raças de postura, pensando que se trata de frangos de 
corte. Estes crescem demasiado lentamente e têm uma estrutura corporal 
delgada.

Ganhar Dinheiro com Frangos de Corte
Para ganhar dinheiro com a produção de frangos de corte, precisa ter 
capacidades de gestão, planeamento e organização e prestar atenção aos 
detalhes. Tem que fazer com que as aves atinjam o peso exigido pelo seu 
mercado o mais rapidamente possível, com uma quantidade menor de 
alimentos ingeridos e um menor número de aves mortas. De uma maneira 
geral, deve fazer o máximo lucro com frangos de corte, vendendo-os às 
seis semanas de idade. Após esta idade, os frangos comem uma grande 
quantidade de alimentos sem crescer tanto e, como a alimentação é o 
maior item dos seus custos de produção, verá os seus lucros reduzidos. 
Se o seu mercado requer que venda antes ou depois desta idade, deve 
tentar vender a um preço mais elevado do que praticaria às seis semanas 
de idade. Durante o período de produção, não deve ter mais do que entre 
cinco a dez frangos mortos por cada 100 frangos de corte criados num lote. 
A isto se chama mortalidade entre 5% e 10%).
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Gestão dos franGos de corte

Métodos de Criação de Frangos de Corte
Do ponto de vista do controlo de doenças é melhor que tenha na sua 
propriedade uma só idade de frangos de corte. Este método é por vezes 
designado		“tudo	dentro,	tudo	fora”.	Isto	significa	ter	apenas	um	lote	para	
venda de oito em oito semanas, ou seja, um período de seis semanas de 
aves em criação, seguido de duas semanas de limpeza das instalações. 
Mesmo que os seus clientes queiram comprar aves mais frequentemente 
do que isso, deve ter na sua propriedade, na medida do possível, frangos 
com a mesma idade. Não adquira novos lotes de pintos de corte com 
maior frequência do que uma vez de duas em duas semanas. Certifique-se 
de que encomenda oportunamente os seus lotes de pintos com seis meses, 
ou fá-lo com mais antecedência, para que os mesmos cheguem sempre no 
momento em que precisar deles.

Mais informações sobre como cuidar de frangos de corte encontram-se 
incluídas	nas	secções,	“como	lidar	com	as	instalações”,	“equipamento”,	
“como	cuidar	dos	pintos	do	dia”,	“alimentação”,	“iluminação”,	
“manutenção	de	registos”	e	“saúde”.	Os	orçamentos	para	a	exploração	de	
frangos de corte são também apresentados nas páginas 16, 20 e 27.

Agora vamos olhar para 
alguns pontos a ter 
em conta ao cuidar de 
poedeiras
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  Gestão de Poedeiras
As poedeiras são galinhas especialmente criadas para a produção de 
ovos. As raças de duplo propósito, para além de carne produzem ovos 
e comportam-se bem ao ar livre ou em condições de confinamento em 
capoeira de quintal onde podem obter alguns dos seus alimentos através 
do esgaravatamento. Se usar alimentação comercial para galinhas é 
melhor explorar poedeiras híbridas pois produzem mais ovos.

A raça específica do híbrido que escolher não será tão importante desde 
que as aves provenham de um fornecedor conceituado. Encomende 
sempre as suas poedeiras com muita antecedência em relação à altura em 
que necessitar delas.

Pintos do Dia ou Frangas em Ponto de Postura?
A decisão de iniciar o seu projecto de criação de poedeiras a partir de 
pintos de postura de um dia de idade ou frangas no ponto de postura é 
difícil de tomar. Os pintos de postura de um dia são mais fáceis de adquirir 
e mais baratos, mas precisa de ter aptidões e experiência para cuidar deles 
até ao fim do período de aquecimento, aplicar-lhes todas as vacinas e 
ter ainda que alimentá-los durante cerca de cinco meses antes de obter 
quaisquer ovos. Há também o risco de eclosão de doenças e de perda de 
muitas aves. Por outro lado, frangas em ponto de postura não são fáceis de 
obter e são caras, mas estão prontas a iniciar a postura e, num curto espaço 
de tempo, poderia começar a ganhar dinheiro com a venda dos ovos. Se 
for um criador inexperiente, é aconselhável iniciar a produção de ovos com 
poedeiras em ponto de postura, desde que possa comprá-las na sua zona.

O Ciclo de Postura
As galinhas poedeiras são geralmente apenas mantidas em postura 
durante um ano depois de terem iniciado a produção. Assim, se 
começarem a pôr ovos por volta das 20 semanas de idade, terão cerca de 
72 semanas, quando as vender. A altura para as vender vai depender da 
rentabilidade que estiver a ter com a produção de ovos. Perto do fim do 
ano de postura, as galinhas começam a mudar as penas naturalmente e 
param de pôr ovos durante cerca de um mês. Pode vender uma galinha 
velha a um bom preço depois de esta terminar o seu primeiro ano de 
postura, por isso, não vale de facto a pena iniciar um segundo período de 
postura. No segundo ano elas não põem ovos tão bem e as cascas destes 
são mais fracas.
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Todavia, independentemente da quantidade de galinhas que decidir criar, 
divida-as em dois bandos com cerca de seis meses de diferença de idade. 
Certifique-se de que tem pelo menos dois pavilhões para poedeiras. Se 
pretender criar muitas galinhas poderá até ter quatro bandos, adquirindo 
os lotes de substituição de três em três meses. Isto vai garantir que tenha 
sempre um fornecimento constante de ovos para o seu mercado. Se 
não fizer isso, haverá poucos ovos em determinados momentos do ano, 
quando as poedeiras estiverem no início de postura ou no fim do seu ano 
de postura e também ovos demais quando estiverem no pico de produção.

Produção de Ovos
Usando iluminação artificial extra e boa alimentação, um bando de 
poedeiras híbridas deve produzir, em média, 270-280 ovos por fêmea ao 
longo do primeiro ano de postura. Sem iluminação artificial, utilizando 
apenas luz natural, as suas galinhas provavelmente porão cada uma 
apenas cerca de 220-230 ovos, em média, durante o ano de postura. Esses 
números de produção de ovos são geralmente expressos em percentagens 
e designados taxa de postura. Por exemplo, 270 ovos postos durante os 
365 dias do ano dão uma taxa de postura de 74% (270 dividido por 365, 
multiplicado por 100), enquanto 220 ovos por ano significa uma taxa 
média de postura de 60%. 

       Poedeiras novas                        Poedeiras velhas

À luz natural do dia, 
uma galinha porá 
220 ovos num ano de 
postura
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A debicagem deve 
ser feita com uma 

máquina apropriada

Mortalidade
Se começar com pintos de um dia de idade pode esperar uma média de 
mortalidade de cerca de 10% até ao momento em que as frangas atingirem 
a fase de início de postura. Durante o período de postura, a mortalidade 
esperada é de 1-2% ao mês, isto é, morre uma a duas galinhas todos os 
meses em cada 100). 

Ninhos e armazenamento de ovos
Ninhos adequados (ver página 44) são uma parte importante de um 
projecto de criação de poedeiras. Os ninhos devem estar numa parte 
escura e silenciosa do pavilhão, normalmente encostados a uma parede. 
De outra forma, as galinhas porão os ovos no chão e vai ter uma grande 
quantidade de ovos sujos. Deve ser colocado no fundo do ninho, material 
(aparas de madeira, serradura grossa, palha cortada ou capim seco) de 
modo a proporcionar conforto à galinha e prevenir a quebra de ovos. O 
material do ninho deve ser mudado muitas vezes, de modo a garantir 
ovos limpos. Os ovos devem ser recolhidos pelo menos duas vezes 
por dia no tempo fresco e pelo menos quatro vezes por dia no tempo 
quente, e depois devem ser conservados num local de armazenamento 
fresco. Não mantenha os ovos por mais de 4-7 dias sem os vender, pois 
o armazenamento para além deste período significa que estará a vender 
ovos de má qualidade. Os ovos são geralmente vendidos consoante 
o tamanho (variação de peso do ovo), mas se não tiver acesso a uma 
máquina de classificação, poderá provavelmente vender ovos de tamanhos 
variados às pessoas na sua zona.

Corte dos Bicos (Debicagem)
As galinhas que são criadas tanto no chão como em gaiolas devem 
ter os seus bicos cortados. Cortar significa extrair a extremidade da 
metade superior do bico. Isto tem que ser feito quando a ave tem cerca 
de 10 dias de idade e deve ser feito com uma máquina adequada para 
prevenir hemorragias e muita dor às aves. Se for feito correctamente, 
elas recuperam rapidamente e podem comer ração em pó sem qualquer 
problema. Se os bicos não forem aparados, as aves podem picar-se umas 
às outras, causando feridas grandes e hemorragias, o que pode fazer com 
que muitas delas morram. 

Se não tiver uma máquina, é melhor não tentar a debicagem. 

The SA Chicken Book(Portugese).indd   62 1/8/2014   8:55:44 AM



Manual de Criação de Galinhas da ÁfriCa austral 63

Gestão de Poedeiras

Ganhar dinheiro a partir da produção de ovos
Para obter o maior lucro do seu trabalho de produção de ovos, deve ser 
capaz de fazer com que as suas galinhas ponham o maior número de ovos 
possível, com pouco desperdício de alimentação e evitando a morte de 
muitas aves. 

As suas galinhas devem ter sempre disponível alimento e água limpa. 

Não tente economizar dinheiro diminuindo a quantidade de alimento que 
devem receber por dia (alimentação restringida). Isso geralmente só leva a 
uma produção de ovos mais baixa. 

Tente evitar quaisquer factores causadores de stress. 

Verifique	se	tem	um	mercado	onde	possa	vender	rapidamente	as	suas	
galinhas velhas, de modo a que o seu pavilhão de postura esteja pronto 
quando as frangas de reposição chegarem.

Ovos à 
venda
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  Alimentação 
Se as suas galinhas esgaravatam para sobreviver e quer que elas 
produzam melhor, terá de dar-lhes algum alimento extra. Quaisquer 
galinhas mantidas num pavilhão o tempo todo, necessitarão de ser 
alimentadas. Se tiver um negócio de criação de galinhas, deve alimentá-
las adequadamente. Isto significa alimentá-las com ração equilibrada 
comprada a um fornecedor de rações. Uma alimentação equilibrada 
significa que as quantidades de nutrientes de que uma galinha necessita 
estão certas e numa proporção adequada. 

Uma vez que 50 a 70% dos custos totais de produção de carne de frango 
ou ovos contribuem para a compra de alimentação para as aves, é 
importante que não desperdice alimentos e que use a ração certa para um 
determinado tipo de propósito (frangos ou poedeiras) e idade da galinha. 
Os vários tipos de ração têm preços diferentes. Os alimentos para as aves 
mais jovens têm mais proteínas e são mais caros. Além disso, os alimentos 
foram especialmente concebidos para uma determinada idade ou tipo de 
galinha e se usar esses alimentos noutro tipo de ave ou numa ave com 
uma idade diferente, a sua produção será mais pobre e poderá até levar à 
eclosão de doenças. 

Tente evitar qualquer desperdício de ração. Como mencionado na página 
57,	“conversão	alimentar	“	é	o	termo	usado	para	medir	a	eficiência	com	
que a alimentação é utilizada. É calculada dividindo-se a quantidade de 
ração consumida por um determinado grupo de galinhas pelo peso do 
corpo atingido por elas (para frangos de corte) ou pelo número de ovos 
produzidos (para poedeiras).

Ração para Frangos
Os pequenos produtores de frangos de corte usam geralmente ração inicial 
desde o primeiro dia de idade até por volta das três semanas de idade, e 
depois, ração de acabamento até a idade em que são vendidos.

Há também uma ração designada de pós-acabamento, usada por grandes 
produtores. Administram ração de acabamento a frangos com a  3-5 
semanas e depois ração de pós-acabamento até à sexta semana, quando 
as aves são abatidas. A ração de pós-acabamento é mais barata do que a 
de acabamento, mas um pequeno produtor pode não querer ter ao mesmo 
tempo muita ração de diferentes tipos no seu armazém, o que poderá fazer 
com que dêem a alimentação errada a um determinado lote de aves.
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Apesar de alguns fabricantes de ração designarem ração de arranque, 
ração de crescimento e ração de acabamento para frangos de corte, é mais 
ou menos o mesmo que ração inicial, ração de acabamento e ração de 
pós-acabamento. A confusão com os nomes pode ser perigosa, porque 
há também uma ração de crescimento em pó para frangas de postura que 
não deve ser dada a frangos de corte, uma vez que os fará crescer mais 
lentamente. Assim, certifique-se de que leu os rótulos dos sacos de ração 
com atenção e pergunte qual a ração necessária para cada tipo e idade.

A ração para frangos de corte pode ser comprada na forma de pó, 
ou na forma de migalhas ou granulada (ração de acabamento e pós-
acabamento). As rações na forma de migalhas e granulados são 
ligeiramente mais caras, mas originam menos desperdício e contribuem 
para um ligeiro aumento das taxas de crescimento. 

No entanto, nem sempre é bom que os frangos cresçam depressa demais. 
Algumas raças de frangos de corte (verifique junto do seu fornecedor 
de	pintos)	são	propensas	a	uma	doença	chamada	“Ascite”	ou	“Barriga	
de	água”.	A	doença	é	causada	pelo	rápido	crescimento	das	aves	e	pelo	
facto de os seus corações e pulmões não serem capazes de lidar com esta 
taxa de crescimento rápido. Muitas vezes, as aves mais desenvolvidas 
simplesmente caem e morrem.

Se detectar que as suas aves têm esta doença, é melhor dar-lhes ração em 
pó porque a mesma é pior quando as aves crescem rápido demais.

Ração para Poedeiras
As galinhas poedeiras têm de ser alimentadas em quatro etapas:

•	 Ração	em	pó	para	pintos	até	atingirem	seis	semanas	de	idade.

•	 Ração	em	pó	para	crescimento	(não	ração	de	crescimento	para	frangos)	
de 6 a 12 semanas.

•	 Ração	em	pó	para	desenvolvimento	12	a	18	ou	20	semanas	(ponto	de	
postura).

•	 Ração	de	postura	durante	o	período	de	produção	de	ovos	que	pode	
começar a ser dada assim que forem transferidas para o pavilhão de 
postura. Um pequeno produtor pode combiná-las em três fases usando 
apenas ração de crescimento ou de desenvolvimento de 6 a 18 semanas.

Ração 
para 

pintos

Ração de 
crescimento

Ração de 
postura

Ração de desen-volvimento

The SA Chicken Book(Portugese).indd   65 1/8/2014   8:55:45 AM



Manual de Criação de Galinhas da ÁfriCa austral66

AlimentAção

Latas de refresco 
podem ser usadas 
para medir a ração

De que quantidade de ração necessitam as galinhas?
O que segue é um guia prático sobre a quantidade de alimentação, sob 
condições médias, de que as galinhas vão necessitar. Lembre-se de 
que a quantidade real dependerá também de outros factores como as 
instalações, se o tempo estiver quente ou frio (as galinhas comem mais 
no	Inverno	do	que	no	Verão),	a	ração	específica	que	estiver	a	usar,	a	
quantidade de desperdício de ração e outros aspectos de gestão. 

Para frangos de corte pode planificar o uso de 0,75 g a 1 kg de ração 
inicial por ave para as três primeiras semanas, 1,25 a 1,5 kg de ração de 
acabamento da 3ª à 5ª semana, 1kg a 1,3 kg de ração de acabamento 
ou pós-acabamento da 5ª à 6ª semana e 1,2 a 1,5 kg de acabamento 
ou pós-acabamento da 6ª à 7ª semana. Alguns criadores encomendam 
uma quantidade fixa de ração inicial para a quantidade de frangos de 
corte que têm e quando esta acaba passam para a ração de acabamento. 
Quando vender os seus frangos, pode ser que haja sobras da última ração 
adquirida. Guarde-a para o lote seguinte. 

As frangas de postura híbridas comerão cerca de 1 a 1,2 kg de ração inicial 
em pó a partir do primeiro dia de idade até à 6ª semana de idade, 2,5 a 3 
kg de ração em pó de crescimento da 6ª à 12ª semana, 3-3,6 kg a partir da 
12ª à 18ª semana e 1 a 1,2 kg a partir da 18ª à 20ª semana. 

Durante o período de postura, uma galinha deve comer, em média, cerca 
de 120 g de ração de postura por dia (isto perfaz cerca de 44 kg por galinha 
por ano), mas lembre-se de que esta irá variar entre cerca de 80 g por dia 
por volta das 20 semanas de idade para cerca de 135 g por dia no final do 

250 g

125 g
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ano de postura. É, portanto, melhor não tentar alimentar as suas galinhas 
com uma quantidade fixa de ração por dia, mas certificar-se de que haja 
sempre ração suficiente. Elas ajustarão a quantidade de ração de acordo 
com suas necessidades no momento. 

Certifique-se de que os comedouros não comportam uma quantidade 
de ração acima de um terço da sua capacidade, caso contrário as 
poedeiras desperdiçarão uma grande quantidade de ração. É melhor 
colocar a ração nos comedouros várias vezes ao dia, em vez de enchê-
los demasiadamente. Certifique-se de que há alimento suficiente nos 
comedouros ao final da tarde porque este é o período em que as galinhas 
mais comem. O ovo é formado no corpo durante a noite e por isso a 
galinha deve dispor de alimentos suficientes para isso.

Concentrados de rações
Se vive numa zona onde o milho ou o sorgo são baratos, pode reduzir 
os seus custos de alimentação usando estes grãos e acrescentando o que 
é chamado de concentrado. O concentrado é uma ração comercial que 
contém todos os nutrientes normais, excepto a parte de cereais (milho 
/	sorgo).	Pode	obter	concentrados	para	todos	os	diferentes	tipos	de	
alimentação que precisar. Se criar apenas algumas aves, pode misturar, 
com pás, o concentrado e os grãos triturados, mas para um grande número 
de aves vai precisar de um misturador de ração.

A alimentação de galinhas geralmente contém cerca de 50 a 70% de 
milho. Pode substituir cerca de um terço deste com sorgo. Certifique-se de 
que	mistura	o	concentrado	e	o	milho	/	sorgo	na	proporção	certa	de	acordo	
com as instruções contidas no rótulo do saco do concentrado. Lembre-
se de que só irá poupar dinheiro desta forma, se conseguir adquirir o 
milho ou a mapira (sorgo) a um preço baixo. Consulte o seu assessor de 
avicultura antes de comprar um equipamento caro, como é um misturador 
de ração.

As poedeiras devem 
receber a maior parte 
da sua alimentação ao 
final	da	tarde
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Armazenamento da Ração
O armazenamento adequado da sua ração para frangos é importante. 
Deve ter um compartimento fresco e seco. A alimentação que fica húmida 
torna-se bolorenta e pode fazer com que os frangos fiquem doentes. 
Armazene os alimentos por cima de ripas de madeira de modo a que não 
fiquem directamente no chão, e não encoste os sacos às paredes. Desta 
forma, o ar poderá circular em torno dos sacos e haverá menos lugares 
escuros onde os ratos possam fazer ninhos. 

Mantenha os diferentes tipos de alimento bem separados. Não guarde os 
alimentos durante muito tempo (mais de 4 a 6 semanas), para que não 
percam qualidade e continuem a proporcionar os níveis de produção de 
que necessita. Lembre-se de desfazer-se de qualquer ração antiga antes de 
iniciar um novo lote. 

Os ratos também comem ração para galinhas. Se vir ratos durante o dia, 
encare isso como um problema sério. Controle-os durante a noite. Pode 
usar veneno para ratos, armadilhas ou gatos, para apanhá-los. Nunca 
exponha o veneno onde as galinhas, animais domésticos ou crianças 
possam alcançá-lo.

Necessidades de Água
Segue-se um guia prático para a utilização das quantidades de água: 

Tanto os pintos de corte como os pintos de postura beberão no período 
inicial entre 40 a 100 ml de água todos os dias. Isto significa 4–10 litros de 
água por dia para cada 100 aves que tiver. Quando tiverem entre quatro 
e sete semanas de idade, cada frango beberá entre 120 e 200 ml por dia 
(entre 12 e 20 litros para cada 100 aves). Cada franga de postura também 
necessitará de 120-200 ml de água por dia a partir da altura em que 
tiver cerca de cinco semanas até ao período em que iniciarem a postura. 
Enquanto estiver em postura, cada uma das galinhas vai beber, em média, 
cerca de 250 ml de água por dia (ou 25 litros para cada 100 poedeiras). Em 
temperaturas muito elevadas as galinhas podem beber até duas vezes mais 
do que a quantidade acima referida. 

Se estiver a aplicar vacinas ou medicamentos na água para beber, precisará 
de calcular a quantidade de água de que as aves necessitam. Isso varia de 
acordo com o tipo e idade – ver página 84. 

Ração 
de 

acabamento

Armazém de ração
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   Iluminação 
A maior parte dos pequenos produtores cria frangos e poedeiras 
em instalações abertas dos dois lados mais compridos onde apenas 
recebem iluminação natural. Se tiver energia eléctrica, pode, de forma 
não muito dispendiosa, fornecer iluminação extra. Isso irá ajudá-lo a 
melhorar a produção das aves, mas tem que fazê-lo com muito cuidado, 
especialmente para as poedeiras. 

Iluminação para Frangos de Corte
Os frangos de corte crescem razoavelmente bem sem iluminação extra, 
mas se tiverem todos os dias 23 horas de luz e apenas uma hora de 
escuridão, terão mais tempo para comer e crescerão mais rápido. Se usar 
iluminação eléctrica, assegure-se de que existe uma distribuição de luz 
equilibrada em todo o galinheiro. A luz não deve ser muito brilhante, 
apenas o suficiente para que seja capaz de ler no interior da instalação. 
Luzes muito brilhantes fazem com que as aves fiquem nervosas e o 
canibalismo pode tornar-se um problema. Se a Ascite (Barriga de Água) for 
um problema, não devem ter iluminação extra à noite.

Iluminação para as Poedeiras 
A luz é muito importante para poedeiras, uma vez que aumenta a 
produção de ovos. O número de horas de luz que a galinha recebe por dia 
(chamado fotoperíodo) e as alterações que nele se verificam (padrão do 
fotoperíodo) são os principais factores que afectam a produção de ovos. 
As poedeiras têm diferentes necessidades de luz, dependendo da faixa 
etária, ou seja, se estiverem no período de crescimento (desde o primeiro 
dia de idade até ao ponto de postura) ou no período de postura (quando 
estiverem a produzir ovos). 

O melhor padrão de iluminação para frangas durante o 
período de criação é o de baixa luminosidade constante 
(cerca de oito horas por dia) ou, melhor ainda, um padrão 
de luz decrescente. Mas isso só é possível num pavilhão 
fechado e com ambiente controlado. Como a maioria 
dos pequenos produtores tem pavilhões abertos dos dois 
lados do comprimento, é de facto melhor não utilizar 
iluminação eléctrica para as frangas.

Durante o período de postura, é vantajoso ter energia 
eléctrica para poder fornecer luz extra às suas aves. Pouco 
antes do período em que devem iniciar a postura, comece a aumentar 
gradualmente a duração da luz diária que recebem. Obterá melhores 

A luz eléctrica 
impulsiona a produção 
de ovos
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resultados se aumentar a luz quinze minutos a meia hora por dia por 
semana. Por exemplo, se as frangas tinham 10 horas de luz por dia no final 
do período de criação, poderia aumentar para 10 horas e meia por dia 
na primeira semana, 11 horas na segunda semana, e assim por diante. O 
número de horas de luz é aumentado desta forma de modo a atingir um 
máximo de 15 a 17 horas por dia e é mantido a este nível para o resto do 
período de postura. É comum dar alguma iluminação extra no período da 
manhã antes do sol nascer e depois novamente ao entardecer pouco antes 
do pôr-do-sol. Isso irá garantir que as galinhas atinjam um elevado pico de 
produção e produzam bem ao longo de todo o ano de postura. A altura em 
que a iluminação extra deve ser dada dependerá da hora do nascer e do 
pôr-do-sol	e,	portanto,	será	diferente	no	Inverno	e	no	Verão.	

O interior do pavilhão deve ter apenas brilho suficiente que lhe permita 
ler algo facilmente. Para conseguir isso, é suficiente uma lâmpada de 40 
Watt por cada 10 m2 de espaço do piso, pendurada a cerca de 2 m acima 
da altura da galinha. Certifique-se de que há uma propagação uniforme da 
luz em todo o pavilhão.

É muito importante que durante a postura, as horas de luz nunca sejam 
diminuídas, pois isso provocaria uma queda na produção de ovos e as 
galinhas poderiam até começar a mudar de penas e parar completamente 
a postura. Portanto, se vai usar iluminação artificial para as suas poedeiras, 
deve ter um regulador automático de horas. Este é um instrumento 
barato que liga e desliga automaticamente as luzes à hora que definir 
no mostrador. Lembre-se de redefinir o relógio se houver uma falha de 
energia. 

Nunca diminua 
as horas de luz 
enquanto as 
galinhas estiverem 
em postura
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  Manutenção de Registos 
Cuidar de galinhas exige uma boa organização.

Os pintos devem ser comprados na altura adequada – depois de um 
lote de aves ter sido vendido e a instalação ter sido limpa e habilitada 
sanitariamente. As aves completamente desenvolvidas devem ser vendidas 
no momento exacto, cerca de seis semanas de idade para frangos de corte 
e após cerca de um ano de postura para as poedeiras. A alimentação deve 
ser encomendada de modo a que esteja sempre disponível. Tudo isso 
requer uma boa gestão dos registos.

A elaboração de um plano de trabalho pode ser uma mais-valia. O mesmo 
irá fazê-lo recordar quando encomendar alimentos ou novos pintos, e 
mostrar-lhe	que	trabalho	necessita	de	ser	feito	e	quando.	(Ver	página	77).

Precisa de possuir registos da quantidade de ração que as suas galinhas 
comem, como produzem, a idade das mesmas, quantas adoecem, quantas 
morrem.

Também precisa de possuir registos financeiros, porque com o fluxo 
constante de entrada e saída de dinheiro estes registos ajudá-lo-ão a 
determinar a sua situação financeira, o que não pode ser feito apenas 
pela leitura do saldo bancário. Registos financeiros adequados dir-lhe-
ão se está a produzir ou a perder dinheiro (ver página 21). Pode ter de 
frequentar um curso de contabilidade.

Nas páginas 72 e 73, há exemplos de folhas de registo da produção. Pode 
copiá-las à mão ou fotocopiá-las. Altere-as se não forem de encontro às 
suas necessidades específicas.

Use os seus registos. Estude-os. Compare um determinado mês com o 
mês anterior ou com o ano anterior. Eles dar-lhe-ão muita informação, 
se os usar bem. Use-os para mostrar aos bancos e organizações que 
facultam créditos que o seu negócio está a correr bem. Os bancos não lhe 
concederão crédito a menos que possa apresentar-lhes registos precisos.
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Folha de registo da criação de 
frangos

FOTOCOPIE EsTA PÁGINA PARA 
MANuTENçãO DOs REGIsTOs. PARA 

EXPLICAçõEs, VEJA PÁGINA 74

.

Lote nº____________________Pavilhão nº________  Raça ______________

Data da eclosão_____________ Efectivo inicial_____

Alimentação fornecida (sacos)
Dia 1 2 3 4 5 6 7 Total
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Total

 Mortes e abates sanitários 
Dia 1 2 3 4 5 6 7 Total

Semana1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Total

Peso vivo aos 42 dias:  Consumo total de ração______Kg/ave

Nº de aves pesadas___________________ Conversão   ____  

Peso total das aves___________________Kg Mortalidade   ____% 

Peso médio de uma ave_______________Kg

Observações:_________________________________________________
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Folha de registo da criação de 
poedeiras

FOTOCOPIE EsTA PÁGINA 
PARA MANuTENçãO 

DOs REGIsTOs. PARA 
EXPLICAçõEs, VEJA 

PÁGINA 76

Lote nº  Pavilhão nº   Raça  

Data da eclosão    Efectivo inicial no ponto de postura 

Efectivo no início do período:   Idade do início do período: 

Alimentação fornecida (sacos)
Dia 1 2 3 4 5 6 7 Total
semana 1
semana 2
semana 3
semana 4
Total

Mortes e abates sanitários
Dia 1 2 3 4 5 6 7 Total
semana1
semana 2
semana 3
semana 4
Total

Ovos postos (vendíveis=B e não vendíveis = M)
Dia 1 2 3 4 5 6 7 Total

B M B M B M B M B M B M B M
semana 1
semana 2
semana 3
semana 4
Total

Mortalidade % Consumo de ração  Taxa de postura

     gr/galinha/dia   %

Observações  

*(B=bom e M=mau)
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Uso da Ficha de Registo da Criação de Frangos de Corte
Esta ficha cobre o período de um lote completo. 

•	 Anote	a	data	cada	vez	que	abrir	um	novo	saco	de	ração.

•	 Anote	cada	vez	que	uma	ave	morrer	ou	for	seleccionada	(retirada	e	
morta por estar fraca ou doente). 

•	 Pese	uma	amostra	de	aves	(cerca	de	5	a	10%	do	número	de	frangos	
do lote), quando tiverem 42 dias de idade para obter um peso médio 
vivo. Faça sempre isso aos 42 dias (ainda que efectivamente os 
venda um pouco mais tarde), para que no futuro possa comparar os 
diferentes lotes. Este registo também permite comparar o peso das suas 
aves com o peso padrão esperado para a raça que lhe foi facultada pelo 
fornecedor de pintos.

Ração
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•	 Calcule	o	“peso	médio	de	uma	ave”,	dividindo	o	“peso	total”	das	aves	
pelo	“número	de	aves	pesadas”.

•	 Calcule	o	“consumo	de	ração”	somando	todos	os	sacos	usados	durante	
o período de produção, multiplicando por 50 (porque cada saco 
normalmente pesa 50 kg), e subtraindo o número de quilos de ração 
que tenha sobrado no último saco usado. Esta é a quantidade total de 
alimentos consumidos pelo bando. Se quiser saber o consumo de ração 
médio de uma ave, divida o consumo de ração total pelo número de 
aves no bando, considerando a média do efectivo no início e no final 
dos períodos. Por exemplo, se começou com 200 pintos de corte de 
um dia de idade e a existência final for de 176 bicos, então o número 
médio é (200 + 176) dividido por 2 = 188. Se forneceu aos frangos a 
quantidade total de 14 sacos ao longo do período e sobraram 42 kg no 
último saco usado, o consumo total de ração é (14 × 50) – 42 = 658. Em 
seguida, 658 kg ÷ 188 = 3,5. Isso significa que, em média, cada um dos 
seus frangos consumiu 3,5 kg de ração ao longo do período de criação.

•	 Calcule	a	“conversão”	dividindo	o	consumo	de	ração	por	ave	pelo	peso	
médio de uma ave.

•	 Calcule	a	“mortalidade”	dividindo	o	número	total	de	mortes	e	abates	
pelo número inicial de frangos de corte. Para o exemplo acima, isso 
seria, 24 ÷ 200 = 0,12. A mortalidade é geralmente expressa em 
percentagem, de modo que precisa de multiplicar esse número por 100 
(0,12 × 100 = 12%).

Consumo de ração

Existência inicial: 200 

pintos do dia
Mortos: 24Existência final: 176

Média=
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Planos de Trabalho

Registe as 
quantidades de ovos 

tanto bons como maus 

Uso da Ficha de Registo da Criação de Poedeiras 
A ficha de registo da criação de poedeiras cobre a produção de ovos por 
um período de 4 semanas (28 dias). 

•	 Anote	na	ficha	das	poedeiras	sempre	que	abrir	um	novo	saco	de	ração.	

•	 Anote	sempre	que	uma	galinha	morrer	ou	for	abatida.	

•	 Anote	o	número	de	ovos	postos	pelas	aves	diariamente	(B	significa	ovos	
bons que podem ser vendidos e M os ovos maus que estão rachados, 
que são muito grandes ou muito pequenos e que, em geral, não podem 
ser vendidos ao público, mas podem ser utilizados para consumo em 
casa).

•	 Calcule	o	“consumo	de	ração”,	somando	todos	os	sacos	usados	ao	longo	
do período de 28 dias e multiplicando por 50 kg (o peso de um saco). 
Subtraia o número de quilos de ração que sobrou no último saco usado. 
Em seguida, divida esse valor pelo número de galinhas (uma média do 
número inicial com que começou e o número no final).

	•	 Calcule	o	consumo	médio	de	alimento	por	dia,	dividindo	o	consumo	
de ração pelo número de dias no período (28). Este número pode ser 
multiplicado por 1000 para converter o número em gramas, porque o 
consumo	de	ração	de	poedeiras	é	geralmente	expresso	em	gr	/	ave	/	dia. 

Por exemplo, se tiver tido 100 galinhas no início do período e quatro 
tiverem morrido, o número médio de aves ao longo do período será (100 + 
96) dividido por 2 = 98. Se forneceu às galinhas sete sacos de alimentação 
durante o período de 28 dias e sobraram 14 kg no último saco usado, 
então o cálculo do consumo de ração é o seguinte: 7 x 50 = 350 –14 = 336. 
A	seguir,	336	kg	÷	98	aves	÷	28	dias	=	0,122	kg	x	1	000	=	122	g	/galinha	/	
dia. Isto significa que, em média, cada galinha comeu 122 gramas por dia 
durante o período.

•	 Calcule	a	“taxa	de	postura”	somando	todos	os	ovos	definidos	por	B	e	M	
durante o período de quatro semanas. Divida esse número pelo número 
médio de galinhas durante o período e depois divida novamente por 28 
para obter a taxa de postura numa base diária. Depois, multiplique por 
100, porque geralmente a taxa de postura é expressa em percentagem. 

•	 Usando	o	mesmo	exemplo,	se	o	número	total	de	ovos	for	de	2100,	
então o cálculo da taxa de postura será o seguinte: 2100 ÷ 98 aves ÷ 28 
dias = 0,77 × 100 = 77%. Isso significa que as suas galinhas puseram 
a uma taxa média de 77% ao longo do período (77 galinhas em 100 
puseram ovos diariamente).
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•	 Calcule	a	“mortalidade”,	dividindo	o	número	de	aves	que	morreram	ou	
foram seleccionadas pelo número de galinhas colocadas no pavilhão 
quando as aves iniciaram a produção de ovos. Se começou com 120 
frangas, e quatro morreram, então 4 ÷ 120 x 100 = 3,3%.

  Planos de Trabalho
A criação de galinhas tem que ser planeada com muito cuidado. Todas as 
diferentes actividades envolvidas na produção de ovos e frangos de corte 
têm que ser realizadas em períodos específicos. A seguir apresentamos um 
exemplo de como algumas dessas actividades de produção de frangos de corte 
podem ser planeadas. As diferentes actividades devem ser alinhadas num 
calendário para que saiba em que dia cada actividade tem de ser levada a cabo.

 Plano de produção de frangos de corte (um lote)
 4 semanas antes da chegada     Encomende os pintos e 
  dos pintos compre aparas de madeira.
 1 Semana antes dos pintos        Compre ração inicial. Prepare 
 chegarem o aquecedor. 
 1ª Semana                              Chegada dos pintos. 
  Ponha-os no aquecedor.  
	 	 	Vacine-os	e	cuide	deles.	
 2ª e 3ª Semanas                          Compre ração de acabamento, compre 
  aparas de madeira, prepare o pavilhão 
  de crescimento.    
 4ª Semana                               Transfira os pintos do local de 
  aquecimento para o pavilhão de 
  crescimento e depois limpe e desinfecte 
  o local de aquecimento. 
 5ª Semana                               Frangos no pavilhão de crescimento. 
 6ª Semana                               Frangos no pavilhão de crescimento. 
  Pese 5-10% do lote aos 42 dias.
 7ª Semana                               Inicie a venda dos frangos com 6 
  semanas de idade. Quando todas as 
  aves tiverem sido vendidas, limpe e 
  desinfecte o pavilhão de crescimento.
 8ª Semana Deixe o pavilhão em repouso e inicie a 
  preparação para o lote seguinte.

Se no aviário houver, de uma só vez, mais do que um lote, terá que separar 
e conjugar os planos de trabalho.
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Alguns exemplos de 
galinhas doentes 

 
  Saúde e Prevenção de Doenças

Doenças das Galinhas
Quando as galinhas são criadas em grandes quantidades, isso coloca-as 
sob uma grande dose de stress e faz com que se torne fácil contraírem 
uma ampla gama de doenças. As principais doenças que afectam as aves 
são causadas por pequenos organismos que só podemos ver com a ajuda 
de um microscópio. Estes são designados bactérias, vírus e protozoários. 
Há também os parasitas, tanto internos (vermes) como externos (piolhos, 
por exemplo) que dão origem a problemas. Outros ambientes de doença 
podem ser causados por mofo e fungos. Outras enfermidades podem 
não ter um organismo específico que leve à condição de doença, mas são 
causadas pela escassez de um determinado nutriente na alimentação, 
ou são causadas por alguma parte do corpo que não esteja a funcionar 
correctamente. Aqui estão alguns exemplos das causas de doenças:

•	 Bactérias	(Coriza	Infecciosa,	Salmonelose)

•	 Vírus	(Varíola	Aviária,	Doença	de	Newcastle,	Bronquite	Infecciosa,	
Doença de Gumboro);

•	 Protozoários	(Coccidiose)

•	 Parasitas	internos	(vermes,	lombrigas)

•	 Parasitas	externos	(piolhos,	ácaros,	carraças)

•	 Mofo	(causa	infecções	por	fungos)

•	 Deficiência	nutricional	(causa	raquitismo,	entre	outros	males)

•	 Crescimento	rápido	demais	para	a	capacidade	do	coração	e	pulmões	
(Ascite, também designada Barriga de Água e Síndrome da Morte 
Súbita). 

Existem tantas doenças aviárias que as mesmas são de difícil diagnóstico. 
Mesmo um veterinário experiente, que seja especializado em doenças de 
aves, precisa do apoio de um laboratório para confirmação.

É muito difícil fazer um diagnóstico preciso sem a ajuda de um 
especialista. É muito importante saber como se comportam as suas 
galinhas quando estão doentes. Quanto mais cedo reconhecer isso, 
melhor. Em seguida, peça a ajuda de um veterinário oficial de extensão, 
ou de um consultor de aves da empresa fornecedora de pintos, rações ou 
medicamentos com quem costuma lidar.
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Prevenção ao invés de tratamento
Tal como acontece com os seres humanos, é melhor prevenir do que 
remediar. É muito melhor e mais barato criar as suas galinhas saudáveis, 
praticando uma boa gestão, especialmente de higiene, do que ter de 
tentar curar doenças. Os pequenos produtores gastam muitas vezes muito 
dinheiro a comprar medicamentos para curar doenças. As suas galinhas 
serão saudáveis se seguir as seguintes regras importantes:

Use boa alimentação
Nunca compre alimentos baratos e de má qualidade. Os alimentos 
equilibrados têm vitaminas essenciais, minerais e proteínas para prevenir 
as doenças. Não armazene alimentos por mais de três ou quatro semanas, 
especialmente quando o clima é quente.

Tenha sempre comida e água potável disponíveis

Evite o stress
Os pintos ficam doentes muito facilmente quando estão stressados. Ficam 
sob efeito de stress quando estão molhados, quando têm muito calor 
ou muito frio, ou quando são movimentados repentinamente, quando 
ocorre uma mudança repentina de ração, ou ao ouvir um ruído súbito. 
Se tiver que mudar alguma coisa, faça-o com cuidado e de preferência 
coloque vitaminas anti-stress na água dos pintos dois ou três dias antes da 
mudança.

Mate os parasitas 
Pulgas, carraças, piolhos e ácaros picam as galinhas e fazem com que 
fiquem doentes. Pode comprar insecticidas em pó e sprays para matá-
los. Outros parasitas, como vermes, vivem dentro do corpo da ave. Pode 
matá-los colocando medicamentos na água potável. Se as suas instalações 
estiverem sempre limpas e desinfectadas, manterá os parasitas longe. Parasitas picam as 

galinhas e provocam 
doenças 
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Enterre as aves mortas 
pelo menos a um 

metro de profundidade

Cada pavilhão deve 
ter o seu lava-pés

Para cada pavilhão deve 
ser usado um macacão e 

botas diferentes

Ar fresco e espaço 
As galinhas precisam de ar fresco, especialmente num clima quente. Se 
as aves não tiverem espaço suficiente, vão ficar infelizes e começarão a 
sofrer de stress. Assim, os pavilhões para galinhas devem ser projectados 
de modo a haver uma grande quantidade de ar (boa ventilação), sem 
provocar corrente de ar. (ver página 35). Não coloque mais do que o 
número recomendado de aves numa área específica (ver página 40).

Limpeza
A limpeza é um dos principais factores para a criação de frangos ser bem-
sucedida. Siga as seguintes regras de limpeza:

•	 Não	deve	haver	galinhas	perdidas,	patos	ou	quaisquer	outras	aves	à	
solta perto do pavilhão das galinhas. Nunca traga aves mais velhas para 
juntá-las a um bando jovem.

•	 Mude	as	suas	roupas	e	sapatos,	se	tiver	estado	em	contacto	com	outras	
aves.

•	 Se	possível,	mantenha	juntas	apenas	aves	da	mesma	idade,	e	faça	com	
que cada trabalhador cuide apenas de aves do mesmo grupo etário. 
Ao entrar no pavilhão, o trabalhador deve vestir o macacão e calçar as 
botas, equipamento que deve ser usado apenas nesse local. 

•	 Mantenha	os	visitantes	e	respectivos	veículos	longe	dos	seus	pavilhões.

•	 Cada	pavilhão	deve	ter	à	entrada	o	seu	próprio	lava-pés.	Deve	haver	
também um lava-pés no portão da vedação em torno de todas as 
instalações. O lava-pés deve ser limpo e desinfectado diariamente. Os 
desinfectantes não funcionam em água lamacenta.

•	 Mantenha	os	pavilhões	afastados	uns	dos	outros	tanto	quanto	possível.	
Mantenha as caixas sujas, os sacos de ração e os equipamentos longe 
dos pavilhões.

•	 Limpe,	desinfecte	e	deixe	em	repouso	os	seus	pavilhões	durante	um	
período de duas semanas entre cada lote de aves. Retire a cama para 
um lugar distante dos galinheiros (ver página 86).

•	 Retire	as	aves	mortas	e	mate	imediatamente	as	que	estão	doentes.	
Nunca deixe as suas carcaças perto das aves saudáveis, queime-as 
ou enterre-as, pelo menos a um metro de profundidade. Se possível, 
envie algumas amostras de aves doentes e mortas a um veterinário ou 
laboratório veterinário, a fim de ser identificada a causa da morte.
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Vacinação
A vacinação é uma forma importante de ajudar a evitar algumas das 
principais doenças (por exemplo Newcastle e Gumboro). A vacinação 
contra uma determinada doença ajuda o corpo da galinha a lutar contra 
um futuro ataque dessa doença. A vacina só funcionará se as galinhas 
forem vacinadas antes de ficarem doentes. Uma vez doentes precisarão 
de um medicamento para tratar a doença. Para uma vacina funcionar 
correctamente, deve:

•	 Comprar	a	dosagem	correcta	para	o	número	de	galinhas	que	deseja	
vacinar. As vacinas vêm geralmente em doses para 500 ou 1000 aves. 
São muito baratas, apenas alguns cêntimos por ave, por isso, se tiver 
menos aves do que aquelas quantidades, ainda assim vale a pena 
comprar a vacina, mesmo que não venha a usá-la na totalidade.

•	 Guarde	a	vacina	correctamente.	A	maioria	das	vacinas	precisa	de	ser	
mantida na geleira (não no compartimento para congelação). Depois 
de comprar vacinas a um fornecedor de medicamentos, mantenha-as 
frias, colocando-as numa caixa térmica com isolamento e um pouco de 
gelo, quando estiver a caminho de casa. Se não tiver uma caixa térmica, 
pode mantê-las frescas, embrulhando-as num jornal juntamente 
com	algumas	latas	de	refresco	muito	geladas.	Vá	para	casa	o	mais	
rapidamente possível e coloque as vacinas directamente na geleira. Se 
não tiver uma geleira, use as vacinas assim que chegar a casa.

•	 Use	a	vacina	quando	as	aves	tiverem	a	idade	indicada.	Se	não	tiver	a	
certeza, consulte o fornecedor da vacina ou um veterinário.

•	 Quando	administrar	a	vacina,	use	a	quantidade	correcta	de	água	para	o	
número de aves a vacinar. 

•	 Certifique-se	de	que	todas	as	galinhas	recebem	a	vacina.

•	 Verifique	a	data	de	validade	antes	de	comprar	a	vacina.	É	um	
desperdício de dinheiro e tempo usar uma vacina que seja mais antiga 
do que o prazo indicado no rótulo do frasco.

•	 Certifique-se	de	que	todo	o	equipamento	que	usar	para	misturar	e	
aplicar vacinas está bem limpo.

•	 Para	usar	a	vacina,	regra	geral,	primeiro	tem	que	misturá-la	com	água.	
Se não tiver água purificada deve usar água da chuva ou da torneira 
e adicionar 10 colheres de chá de leite desnatado em pó para cada 10 
litros de água que vai usar. Use um recipiente de plástico, limpo, com 
a medida adequada para medir a quantidade de água que irá utilizar. 
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Aplique uma gota da 
vacina no olho da 

galinha.

Abra o frasco da vacina. Despeje um pouco da água purificada tirada 
do recipiente no frasco da vacina, volte a colocar a tampa e misture 
bem. Adicione a mistura ao resto da água. Enxagúe o frasco três ou 
quatro vezes com mais água. Em seguida, misture a vacina e a água no 
recipiente.

Faça tudo isso dentro de casa, ou na sombra, uma vez que a luz solar 
directa pode destruir a vacina. As vacinas duram geralmente cerca de uma 
a duas horas após terem sido misturadas. Por conseguinte, deve usá-la 
rapidamente, e deitar fora qualquer quantidade que tenha sobrado.

Vacinas vivas e mortas
As vacinas vivas contêm o vírus da doença vivo numa forma atenuada. 
Agem rapidamente, mas o seu efeito não dura muito tempo. São 
relativamente fáceis de aplicar. As vacinas mortas, também chamadas 
vacinas em emulsão de óleo, inactivadas, tem que ser injectadas em cada 
ave, no músculo ou debaixo da pele. Isso só deve ser feito por alguém que 
tenha a habilidade necessária.

A vantagem dessas vacinas em emulsão de óleo é a de durarem muito 
tempo, pelo que não tem que voltar a vacinar tantas vezes como acontece 
com as vacinas vivas.

Métodos de vacinação
A vacinação pode ser feita de diferentes maneiras:

Método de gota no olho
Este método funciona bem se tiver apenas algumas aves, o que torna mais 
fácil imobilizá-las. Para este método deve comprar uma garrafa especial 
de líquido (chamado diluente) e um conta-gotas, assim como o frasco que 
contém a vacina seca em pó. Depois de ter misturado o diluente com a 
vacina, use a conta-gotas para colocar uma gota da mistura em cada olho 
da galinha.
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Método de pulverização
Esta é a maneira mais eficaz de aplicar vacinas vivas. Reserve um 
pulverizador manual especialmente para este fim (não o use também 
para a pulverização de insecticidas). Se tiver apenas algumas aves, pode 
usar um pequeno pulverizador manual. Para um número maior de 
aves precisará de um pulverizador de dorso. Depois de ter misturado a 
vacina e a quantidade correcta de água purificada, despeje o líquido no 
pulverizador, ajuste o bico de pulverização para que produza um jacto fino 
e difuso e, em seguida, pulverize de forma contínua e uniforme sobre as 
aves, certificando-se de que a cabeça de cada galinha fica molhada.

Método de água para beber 
Esta é a maneira mais fácil de aplicar vacinas a um maior número de 
galinhas, mas não é tão eficaz quanto a pulverização. Primeiro tem de 
vazar ou levantar todos os bebedouros cerca de duas a três horas antes de 
vacinar. Isso fará com que as aves fiquem com sede e beberão rapidamente 

As vacinas aplicadas 
por pulverização 
devem molhar a 
cabeça de todas as 
galinhas.
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Nas vacinas aplicadas 
com agulha garanta 

que as penas não 
obstruam a sua 

aplicação

a vacina misturada com água purificada quando a colocar nos bebedouros. 

Depois de as aves terem bebido a água com a vacina, reabasteça os 
bebedouros com água fresca.

Idade (dias) Água (litros por cada 
100 aves)

14 1,5

21 2

30 3

56+ 4

Método de perfuração da membrana da asa
Esta	é	a	forma	de	aplicar	a	vacina	contra	a	Varíola	Aviária.	Geralmente	a	
vacina traz uma agulha e um diluente especiais. Depois de ter misturado 
a vacina com o diluente, mergulhe a agulha na vacina, abra a asa e espete 
a ponta da agulha na membrana, no sítio onde se encontra o cotovelo 
da galinha. Certifique-se de que as penas não obstruem a passagem da 
agulha porque poderão remover a vacina antes de esta penetrar na pele. 
Tenha também cuidado para que a agulha não fure um dos ossos da asa.

Injecções
Este método é demorado porque cada frango tem que ser capturado e é 
necessária muita prática para se ser capaz de injectar de forma adequada. 
No entanto, algumas vacinas (normalmente não utilizadas por pequenos 
produtores) só podem ser aplicadas desta forma.

Programa de vacinação
Para ajudá-lo a saber que vacinas têm de ser aplicadas e quando, são 
apresentados nas páginas 87 e 88 alguns exemplos básicos de programas 
de vacinação. No programa para frangos de corte, se os pintos receberem 
a vacina contra a doença de Newcastle com um dia de idade, não irão 
necessitar da vacinação no 10º–12º dia. Se a doença de Gumboro (também 
designada Bursite Infecciosa) não constituir um problema sério na sua 
zona, uma vacinação contra a mesma seria suficiente entre os 15 a 17 dias. 

O programa efectivo de vacinação usado por criadores de aves varia de 
distrito para distrito e até mesmo de quinta para quinta e por isso deve 
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debater	com	o	seu	Veterinário,	o	Extensionista,	o	Técnico	de	Saúde	Animal	
ou outro consultor avícola, qual o melhor programa para si.

Medicamentos
Se uma determinada doença tiver sido diagnosticada, o veterinário irá 
recomendar-lhe o medicamento a usar. Este medicamento é geralmente 
um antibiótico ou outro fármaco. Quando realmente tiver que aplicar 
medicamentos, tenha em mente que:

•	 O	tratamento	deve	ser	dado	a	todas	as	aves	do	bando:	isso	ajuda	a	
evitar que o problema se espalhe.

•	 Certifique-se	de	que	dá	a	quantidade	correcta	(dose)	do	medicamento	-	
leia atentamente as instruções na embalagem.

•	 A	maioria	dos	medicamentos	é	administrada	na	água	para	beber,	
porque capturar e tratar individualmente cada ave leva muito tempo. 
Certifique-se de que usa a quantidade correcta de água.

•	 A	maioria	dos	medicamentos	deve	ser	dada	ao	longo	de	alguns	dias.	
Mesmo que as galinhas apresentem melhorias no estado de saúde 
antes de terminar o período, deve tratá-las durante o número de dias 
recomendados pelo fabricante do medicamento. Se não seguir estas 
instruções, a doença poderá tornar-se resistente àquele medicamento 
e, no futuro, será muito mais difícil tratar a doença. Isto aplica-se 
particularmente no caso de antibióticos.

•	 Alguns	medicamentos	não	devem	ser	administrados	perto	da	altura	em	
que os frangos vão ser abatidos porque o medicamento pode alojar-se 
na carne e pode afectar as pessoas que a comerem. Leia as instruções 
para ver se isso se aplica ao medicamento específico que estiver a usar.

•	 Todos	os	medicamentos	têm	um	prazo	de	validade.	Após	expirar	
o	prazo	não	devem	ser	utilizados.	Verifique	o	prazo	no	rótulo	do	
recipiente do medicamento.

•	 Verifique	as	instruções	de	armazenamento	do	medicamento.	Alguns	
podem precisar de ser conservados no frigorífico. A maioria deve ser 
conservada em local fresco e escuro. Os medicamentos podem ser 
perigosos para as crianças, por isso mantenha-os em lugar seguro, fora 
do alcance das mesmas.

•	 A	coccidiose	é	uma	doença	comum.	O	principal	sintoma	é	a	presença	
de sangue nos excrementos. Esta doença pode muitas vezes ser 
prevenida através da compra de alimentos que já contêm uma dose 
baixa de um medicamento anti-coccídia. Estes alimentos são dados às 
poedeiras e aos frangos de corte durante a fase de criação. Se tiver um 
surto de coccidiose, existem outros fármacos contra a coccídia que pode 
comprar e aplicar na água para beber, para tratar a doença.
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•	 Se	não	obtiver	uma	melhoria	após	o	tratamento	com	um	determinado	
medicamento, volte ao seu veterinário ou consultor, para 
aconselhamento adicional.

Limpeza e repouso dos pavilhões
A limpeza cuidadosa e a desinfecção dos seus pavilhões e do 
equipamento, bem como o repouso dos pavilhões durante algum tempo 
antes de darem entrada novas aves, são partes importantes de seu 
programa de controlo da doença (prevenção). Seguem-se os diversos 
passos que devem ser seguidos:

•	 Assim	que	as	últimas	aves	forem	vendidas,	limpe	os	pavilhões.	Não	
os deixe sujos, mesmo se não colocar logo aves lá dentro. Isso ajuda a 
evitar a eclosão de doenças, as quais poderiam propagar-se para outros 
pavilhões.

•	 Retire	todos	os	comedouros,	bebedouros	e	outros	equipamentos.	Lave-
os e desinfecte-os. Deixe os comedouros e os bebedouros mergulhados 
no desinfectante durante algumas horas.

•	 Retire	toda	a	cama	velha	do	chão,	utilize-a	para	fazer	compostagem	
ou usá-la na horta. É um valioso fertilizante. Não a deixe perto dos 
pavilhões.

•	 Depois,	use	água	e	sabão	para	lavar	bem	o	pavilhão.	Lave	as	paredes,	o	
telhado, a rede, bem como o chão. Esfregue com uma vassoura dura. Se 
tiver uma mangueira de água com muita pressão, use-a. Certifique-se 
de que toda a sujidade foi completamente lavada.

•	 Em	seguida,	use	um	bom	desinfectante	para	desinfectar	todo	o	
pavilhão – piso, paredes e rede. Certifique-se de que o desinfectante 
entra	nas	fendas.	Veja	junto	do	seu	fornecedor	de	aves	qual	o	melhor	
desinfectante para si, uma vez que isso muda de vez em quando. 
Alguns desinfectantes como a creolina não são suficientemente fortes 
se tiver mais de 50 aves.

•	 É	uma	boa	ideia	pintar	o	interior	do	pavilhão	com	leite	de	cal	após	
a saída de cada lote. A caiação dará a aparência de limpo e também 
ajudará a desinfectar a instalação.

•	 Deixe	o	pavilhão	vazio	por	pelo	menos	sete	a	dez	dias	após	a	limpeza,	
antes de o preparar para um novo lote de galinhas. Isso dá tempo para 
que os organismos que causam doenças morram.

•	 Os	grandes	produtores,	muitas	vezes	voltam	a	desinfectar	o	pavilhão	
cerca de dois dias antes de o lote seguinte chegar.
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Exemplos de programas de vacinação

Programa de vacinação para frangos de corte

Idade Doença Método de 
aplicação

Método de 
aplicação

Doença de Newcastle
Bronquite Infecciosa

Pulverização* 
Gota no olho ou 
Pulverização* 

10 a 12 Dias Doença de Newcastle Pulverização* / Na 
água para beber

14 Dias Gumboro Na água para beber

18 Dias Doença de Newcastle Pulverização* / Na 
água para beber

21 Dias Gumboro Na água para beber

* Estas são normalmente aplicadas na casa de incubação.

Entre lotes, esfregue 
e lave todo o pavilhão 
com água ensaboada 
e de seguida, aplique 
desinfectante.

De
sin

fe
ct

an
te
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Programa de vacinação para poedeiras e reprodutores

Idade Doença Método de aplicação

1 Dia Doença de Marek Injecção por baixo da pele *

12 Dias Gumboro Na água para beber 

2 semanas Doença de Newcastle Gota no olho / na água para 
beber

3 semanas Gumboro Na água para beber 

4 semanas Bronquite Infecciosa Pulverização/gota no olho/
na água para beber 

6 semanas Laringotraqueíte Infecciosa Gota no olho

7 semanas Doença de Newcastle Pulverização/gota no olho/
na água para beber 

8 semanas Varíola Aviária Picada na pele com agulha

10 semanas Bronquite Infecciosa Pulverização/gota no olho/
na água para beber 

11 semanas sindroma de queda de 
postura

Injecção por baixo da pele 
ou no músculo

12 semanas Tremor Epidémico Na água para beber 

13 semanas Coriza (constipação) Injecção por baixo da pele 
ou no músculo

14 semanas Doença de Newcastle Pulverização/gota no olho/
na água para beber 

15 semanas Laringotraqueíte Infecciosa 
e sindroma de queda de 
postura

Gota no olho/Injecção sob a 
pele ou no músculo

17 semanas Coriza (constipação) Injecção por baixo da pele 
ou no músculo

18 semanas Doença de Newcastle, 
Gumboro e Bronquite 
Infecciosa

Injecção no músculo para 
as três doenças

40 semanas Doença de Newcastle Pulverização/gota no olho/
na água para beber 

* Normalmente aplicadas na casa de incubação
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  Gestão de tempo quente
Os meses de verão podem ser um problema para os avicultores. Quando 
a temperatura dentro do pavilhão atinge cerca de 35° C as aves começam 
a arfar. Comem muito menos e a taxa de crescimento e produção de ovos 
decresce. Quando a temperatura sobe acima dos 38° C as aves começam 
a morrer. As temperaturas altas são piores em áreas de elevada humidade, 
como algumas áreas costeiras. De seguida, apresentamos algumas 
das coisas que poderá fazer para ajudar em situações de temperaturas 
elevadas:

•	 O	pavilhão	deve	ser	adequadamente	projectado	(ver	página	33).	O	
isolamento do telhado em especial, mesmo com cobertura de colmo, 
vai ajudar o pavilhão a ficar mais fresco. A pintura do telhado com cor 
branca também vai manter o pavilhão mais fresco.

•	 Se	tiver	energia	eléctrica	no	pavilhão,	deve	acender	as	luzes	no	início	
da manhã antes do sol nascer e à noite, após o sol se pôr. Isto fará com 
que as aves comam durante os períodos mais frescos do dia, levando a 
alguma melhoria na produção.

•	 Certifique-se	de	que	a	água	potável	está	o	mais	fresca	possível.	Se	
tiver um grande depósito de água, o mesmo deve estar bem protegido 
do sol. Beber muita água ajuda as galinhas a superar os efeitos do 
tempo quente, mas não gostam de beber muito se estiver quente. Em 
temperaturas muito elevadas, gostam de mergulhar a cabeça na água. 
Assim, deve colocar no pavilhão alguns recipientes grandes com água 
para esta finalidade.

•	 Deve	colocar	mais	bebedouros	no	pavilhão	para	que	todas	as	galinhas	
possam beber ao mesmo tempo.

•	 Uma	extensão	de	relva	verde	aparada	em	torno	do	pavilhão	das	
galinhas também ajuda a mantê-lo fresco.

Galinhas ofegantes em 
tempo quente
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  Outros tipos de aves de capoeira

Patos
É mais fácil criar patos do que galinhas. Os patos são resistentes, não 
adoecem tão facilmente e fornecem boa carne. No entanto, não há uma 
grande procura de mercado. Os ovos de pato são maiores do que os ovos 
de galinha, mas nem toda a gente gosta do sabor. 

O Pato Mudo é uma raça boa para as zonas rurais, porque é robusto, os 
ovos eclodem bem e as fêmeas são boas mães. Outras raças comuns para 
produção de carne são a Pequim e a Aylesbury. Para produção de ovos as 
raças comuns são a Indian Runner e a Khaki Campbell.

 

Os patos podem ser criados com o mesmo equipamento utilizado para 
a criação de galinhas, mas os bebedouros devem ser suficientemente 
profundos para colocarem as cabeças lá dentro. Os patos preferem uma 
lagoa ou um riacho - ficam mais férteis, especialmente os pequins, se 
puderem ficar perto da água. Os Patos Mudos não precisam de água. 
Procuram sozinhos a comida, alimentam-se de capim, insectos e caracóis, 
embora produzam melhor se forem alimentados com ração para poedeiras 
quando estão no período de postura, e com ração de crescimento ou 
desenvolvimento quando não estão no período de postura. Use ração 
inicial para pintos para alimentar os patinhos.

À noite, os patos devem ser mantidos dentro de uma capoeira, para se 
protegerem e também porque a maioria dos ovos é posta durante a noite 
ou no início da manhã. Se os ovos forem postos no exterior, poderá não 
ser capaz de os encontrar ou podem ficar sujos e molhados ou podem ser 
roubados por pessoas ou por animais.

Patos
Pato Mudo (à esquerda)

e Pequim (à direita)
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Gansos

Galinha-do-mato

Gansos
Os gansos são aves resistentes que cuidam de si próprias e fornecem 
carne, ovos e penas. As penas tiradas do peito são muito valiosas; são 
usadas para encher travesseiros e edredões. Os gansos são barulhentos e 
agressivos, por isso as pessoas gostam de criá-los como cães de guarda. 
Podem viver durante 30 anos.

Apesar de gostarem de nadar, não precisam de água para se reproduzir. 
Aos gansos pequenos deve ser dada ração inicial para pintos nas primeiras 
duas a cinco semanas. Depois disso, alimentam-se de capim. Os adultos 
crescerão e porão melhor os ovos se lhes for dado cerca de 1 kg de ração 
por semana. Não precisam de pavilhão, mas garanta que tenham um 
resguardo. As fêmeas precisam de um lugar seguro e seco para fazerem os 
ninhos.

Galinhas-do-mato
As galinhas-do-mato, sendo aves bravias, não gostam de ser enjauladas. 
Se forem alimentadas no período da tarde, voltarão para o abrigo à 
noite. Há um mercado para a carne das mesmas e, em determinados 
lugares, para os ovos. As aves devem ser vendidas às 18 semanas, quando 
estiverem a pesar cerca de 1,5 kg. São mais resistentes do que as outras 
raças de galinhas. Costumam procurar a alimentação entre insectos, 
sementes e plantas.
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Perus, macho e fêmea

Codorniz japonesa

Perus
Os perus são aves de grande porte, pesando 8-15 kg quando adultos, e há 
um grande mercado para a sua carne, mas geralmente apenas na altura do 
Natal. Não se reproduzem tão bem como as galinhas. 

Os perus são aves sensíveis e assustam-se facilmente. As aves jovens 
precisam de cuidados extra e condições adequadas. Podem morrer se 
ficarem assustadas, se apanharem frio ou se se molharem. Os perus 
necessitam de ração especial de alto valor proteico. É melhor não criar 
perus e galinhas em simultâneo pois podem passar doenças uns para os 
outros. 

Codornizes e pombos
As codornizes são muito mais pequenas do que as galinhas. Existe um 
bom mercado para elas nos restaurantes e hotéis. A melhor raça para um 
negócio é a codorniz japonesa, que produz uma grande quantidade de 
ovos muito pequenos e reproduz-se rapidamente.

Os pombos, uma vez estabelecidos, cuidam de si próprios. Tudo o que 
precisam é de uma instalação à prova de água que esteja protegida dos 
predadores. Estas pequenas aves (borrachos) são geralmente consumidas 
às quatro semanas, quando têm a plumagem, mas ainda não são capazes 
de voar.
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  Detalhes de Endereços Úteis 
O autor deste livro foi Director do Poultry Management Training Centre 
of the Kwazulu-Natal Poultry Institute (KZNPI) de 1995 a 2000. Dr. Ed 
Wethli - edwethli@gmail.com

O KZNPI oferece um curso de produção de aves com a duração de um ano 
e cursos curtos com uma semana de duração, de nível 1 ou 3.

O endereço do Poultry Institute é:
 KZNPI
      PO Box 101188,
      Scottsville,
      Pietermaritzburg, 3209
      Tel: (033) 346-0049
       E-mail: kznpi@mweb.co.za

Outros cursos de formação avícola são oferecidos pelas seguintes 
entidades:
 Department of Agricultural Information 
 Private Bag 144, 
 Pretoria, 0001 
 Tel: (012) 319-7348 
 Email: cdci@daff.gov.za
 

 ARC Animal Production Institute (Irene) 
 Private Bag X2 
 Irene, 0062 
 Tel: (012) 672-9111 
 Email: ulecuona@arc.agric.za

 O Poultry Bulletin e outras informações estão disponíveis no endereço  
  abaixo: 
 The South African Poultry Association (SAPA) 
 PO Box 1202, 
 Honeydew, 2040 
	 Tel:	(011)	795-9920/0861-7685879;	Fax:	(011)	795-2590 
 Email: sapaadmin@sapoultry.co.za

Estas organizações podem informá-lo sobre a disponibilidade de cursos 
locais de avicultura. Poderão também informá-lo sobre os locais onde 
adquirir pintos, rações, frangas no ponto de postura, equipamentos, etc. 
Poderá também consultar revistas agrícolas conhecidas, tais como o Poultry 
Bulletin, a Farming SA, a Farmers Weekly e a NuFarmer.
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  As galinhas da mãe de Zola Sikiti

Ninguém gosta das galinhas da minha mãe;
Nem mesmo os vizinhos e os filhos deles,
As galinhas estão proibidas nesta área, diz a lei;
Mas a minha mãe não está preocupada com a lei. 

Ninguém gosta das galinhas da minha mãe;
Particularmente quando a capoeira tem que ser limpa,
Até mesmo os meninos dão pontapés às galinhas,
Porque não caem todas elas mortas, sussurra um 
deles. 

Agora os vizinhos já não são tão gentis;
Ser acordado inúmeras vezes numa noite,
Pelo cantar e chiar dos galos,
Um dia vou matá-los a todos, diz um homem.

A mãe não vai querer perder as suas amadas galinhas,
Nem os ladrões a conseguem dissuadir,
Já lhe fizeram mil e uma visitas,
Mas nunca te rendas – a mamã e as galinhas dela!

As galinhas da mãe são como filhos para ela;
Esta é um presente de fulano de tal, diz ela;
Esta faz-me lembrar quando eu era pequenina;
A galinha da minha mãe era exactamente como esta.
Sempre que a mãe pede à polícia para intervir,
Após a visita habitual dos amigos ladrões,
Por que é que eles não as levaram todas, indaga o 
polícia.
Menos trabalho para os colegas, riem-se 
secretamente.

A mãe diz que os vizinhos também têm cães;
Que ganem e ladram noite e dia,
Quem disse que eles devem livrar-se dos seus ferozes 
cães?
Pobre mãe! Ela adora as suas galinhas.

Acalme-se avó, diz um menino;
Os cães deles estão licenciados e as suas galinhas 
não;
Por que não podem eles licenciar também as minhas 
galinhas?
Avó, eles são eles, e a avó é a avó!
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