
 
INSTALAÇÕES PARA AVES 

 
 
 
I. INTRODUÇÃO 
 
A evolução da avicultura nos últimos anos colocou a atividade em posição privilegiada em relação a outras explorações 
animais, já que esta detém grande acervo tecnológico do setor agropecuário. 
No Brasil, fatores técnicos a econômicos influíram decisivamente na exploração racional do setor avícola, sendo este 
país o quarto produtor mundial de carne de frango e o décimo produtor mundial de ovos. 
Na medida em que os países se desenvolvem economicamente, observa-se um crescimento paralelo na exploração de 
animais de menor porte a mais produtividade. A título de exemplo, cita-se que a tonelagem de carne de aves possível 
de ser obtida por ano numa determinada área, é cerca de 800 vezes superior à quantidade de carne bovina, 
considerando-se as mesmas medidas brasileiras obtidas na mesma área a tempo. 
O Brasil acompanhou a evolução avícola mundial a foram notáveis os resultados advindos da transferência de 
tecnologia gerada em outros países. No entanto, em climas tropicais a subtropicais, a intensa radiação solar a os altos 
valores da temperatura a da umidade relativa do ar, no verão, têm-se mostrado limitantes ao desenvolvimento de alto 
índice de produtividade das aves 
Independente do modo pelo qual os organismos animais transformam a energia química dos alimentos, tudo se passa 
como se houvesse a combustão das substâncias ingeridas, resultando nos produtos da oxidação e, no domínio 
energético, na produção de trabalho a calor. O organismo animal funciona como verdadeira fonte de calor, 
necessitando, para desenvolver sua atividade vital, de desnível térmico em relação ao meio externo. 
Tendo em vista estes aspectos, as construções destinadas à criação de aves de corte e de postura devem ser 
planejadas adequadamente de forma a não somente envolver com o fluxograma de funcionamento da exploração a 
nível interno a externo, mas também os aspectos ambientais que possam interferir na produtividade animal. 
 
 
II. SELEÇÃO DE ÁREAS 
 
Quando da seleção de áreas para implantação de uma exploração avícola devem ser observados os seguintes 
aspectos: 
- Proximidade aos centros de consumo; 
- Infra-estrutura relacionada à comunicação, insumos (ração, matrizes), energia elétrica, abastecimento d'água, crédito, 
assistência técnica (médica-veterinária),etc; 
- Clima no que se refere às condições adequadas de temperatura a umidade relativa do ar, ventilação, radiação, etc. 
Normalmente, são estabelecidas condições próprias para cada idade e na maioria das vezes, é preferível instalar a 
granja em locais de temperaturas médias a com boa ventilação natural; 
- O local deve apresentar boas condições de salubridade no que se refere à drenagem do solo, ventilação, insolação, 
espaço físico, topografia (terreno com inclinação mais suave), vias de acesso apropriadas para períodos chuvosos a 
secos, controle de trânsito; 
 
- Enfim, o próprio espaçamento entre galpões é fator de suma importância, o que justifica a preocupação com o espaço 
físico disponível. Normalmente, para evitar a transmissão de doenças, galpões que abrigam animais de mesma idade 
são espaçados entre si 10, 20 até 30 metros a os que abrigam animais de idades diferentes, 100 à 200 metros. 
 
III. CONSTRUÇÕES 
 
1) Requisitos básicos: - simplicidade; 
 - rapidez de execução; 
 -segurança; 
 - baixo custo; 
 - manejo eficiente; 
 - controle ambiental (espaço/ave). 
 
A construção deve ser orientada com a cumeeira do telhado no sentido leste-oeste. A cobertura pode ser 
confeccionada com telha cerâmica, em virtude de se comportarem melhor com relação ao conforto térmico. As 
estruturas do telhado podem ser em madeira tratada, com tesouras ou pórticos apoiados sobre esteios de madeira ou 
pilares de concreto armado, transmitindo a carga à fundações diretas descontínuas de concreto ciclópico. As faces 
leste oeste dos galpões devem ser de alvenaria 0,20 (1 tijolo) para barrar um pouco a passagem do calor para o interior 
dos mesmos. A face norte-sul deve ser de alvenaria 0,10 (1/2 tijolo) até a altura de 20 à 40 cm, sendo o restante do pé 
direito em tela galvanizada, protegida com cortina plástica. O beiral deve ser de aproximadamente 1,00-2,00 m para 
atenuar bem os efeitos de insolação no interior dos galpões a proteger contra chuva. Galpões que tiverem largura 



maior ou igual a 8,00 m deverão apresentar lanternim (Figuras 41 a 42). Deve ser previsto em projeto, a instalação de 
caixa(s) a pontos de água. 
 
2) Componentes da Granja: 
 
a) Setor de Produção: galpões para aves a silos para ração. b) Setor de Preparo de Alimentos: armazéns ou silos, 
fábricas de ração, paiol, etc. c) Setor Administrativo: escritório, almoxarifado, controle (portão de entrada). 
d) Setor Sanitário: fossas, crematório (animais mortos), pedilúvio para desinfecção dos pés na entrada, rodolúvio para 
desinfecção dos pneus dos veículos, lança-chamas. 
e) Setor Residencial: casa sede, casas de empregados. 
t) Setor de Apoio: galpão-oficina. 
g) Setor Externo: posto de vendas (depósito de ovos, sala de classificação a embalagem), abatedouros, cooperativas. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



AVICULTURA DE CORTE 
 
Podem ser considerados três sistemas de criação: 
 
1) Sistema Cama: consta do galpão com piso de concreto sobre o qual é colocada uma camada de material 
absorvente como maravalha, palha de arroz, sabugo triturado (500600 kg/1000 aves), etc. Este galpão é utilizado para 
cria das aves até a idade de abate. 
a) Considerações: 
- 10 á 14 aves por metro quadrado (varia c/ região); 
- aproximadamente 5000 à 10000 aves por galpão no caso de utilização de comedouros manuais. Além deste número 
já há dificuldades no manejo, empregando-se então, comedouros automáticos, sendo que o galpão pode abrigar assim, 
até 20000 aves; 
- é recomendado, em alguns casos, fazer divisões internas de modo que separem lotes uniformes de 1000 a 
2000 aves dentro do galpão. Estas divisões podem ser feitas com quadros de madeira com tela # 4 (1 ou 1/2"). 
b) Número de galpões (N): 
N = Período de utilização dos galpões/Período de comercialização  onde, 
 
Período de uso: oscila entre 72 dias (contando até 56 dias para criação das aves a 16 dias para desinfecção a limpeza) 
à 60 dias para o caso de exportação (4$ dias para criação a 15 dias para desinfecção a limpeza). 
 
Normalmente considera-se: 
 
N = 3 (venda mensal); N = 5 (venda quinzenal); N = 10 (venda semanal). 
 
A saída por ano em cada galpão pode ser determinada, em alguns casos, da seguinte forma: 365/72 = 
5lotes/galpào/ano. 
 
c) Detalhes Construtivos: 
 
- A largura a ser considerada para o galpão está relacionada ao clima da região onde o mesmo será construído. 
 
Normalmente adota-se: 
 
* 8,00 a 10,00 m para clima úmido; * 10,00 a 14,00 m para clima quente a seco. 
 
Da mesma forma, o pé direito do galpão pode ser estabelecido em função da largura adotada, de forma que os dois 
parâmetros em conjunto favoreçam a ventilação no interior do galpão. 
TABELA 1 - Relação entre Largura a Pé-direito do Galpão. 
 * Largura m * Pé direito m 
 8,00  2,80 
 9,00  3,15 
 10,00  3,50 
 12,00  4,20 
 14,00  3,40 
Pilares: podem ser de concreto armado traço 1:2,5:4 ou em madeira tratada (roliça, preferencialinente). 
Fundação: direta descontinua em concreto ciclópico no traço 1:4:8 com profundidade variando de 0,50 à 1,00 m sobre 
leito bem compactado. Para apoiar as alvenarias, devem ser feitos alicerces contínuos rasos (de pequena 
profundidade). 
 
Piso: concreto simples 1:4:8 revestido com argamassa 1:4 de forma que a espessura fique em tomo de 0,05 à 0,06 m. 
Em alguns casos, pode-se utilizar piso de terra batida, mas deve ser evitado sempre que possível. Deve ser 
considerada uma declividade de 2% no sentido de uma canaleta central ou de duas canaletas internas ao galpão a 
paralelas ao seu eixo longitudinal. Tais canaletas a "céu aberto" deverão possibilitar um escoamento de 1% para o 
exterior dos galpões de forma a facilitar a retirada das águas de limpeza a drenagem da umidade da cama. 
 
Alvenaria:faces leste a oeste fechadas com tijolos maciços a dotadas de portal grandes e faces norte a sul com mureta 
até a altura de 20-40 cm, sendo o restante fechado com tela metálica # 1" (2,5 cm) + cortina plástica ou de sacos de 
aniagem, usada em casos de chuva e de incidência de raios solares. 
 
Cobertura: estrutura de madeira (tesouras ou pórticos) com telhas de cerâmica (melhores) ou de cimento-amianto, 
lanternim para o caso de largura do galpão maior que 6 m e beiral amplo variando de 1,0 a 2,0 m de largura. 
 
Sistema de Iluminação Artificial: a iluminação artificial é utilizada para aumentar o período diário de luz natural 
(fotoperíodo) a dessa forma induzir a ingestão de alimentos resultando em maior ganho de peso das aves. Pode ser 



utilizado o tipo incandescente ou o tipo fluorescente, sendo que este último fornece maior número de lumens 
(intensidade de iluminação), consome menos energia, é mais durável a além de tudo, o primeiro é de custo inicial mais 
elevado. Recomenda-se utilizar de N a 12 lumens por metro quadrado de galpão. De forma mais simples, a fiação a as 
lâmpadas podem ser sustentadas por um sarrafo fixado à altura desejada ao longo do galpão. Para galpões maiores, 
formam-se várias fileiras de lâmpadas acompanhando o comprimento do galpão. As lâmpadas deverão 
permanecer acesas desde a tarde até as 20:00 horas a após as 4:00 horas da manhã, para o caso de dias curtos. Em 
dias longos, desde a tarde até as 22:00 horas. 
 
] 
TABELA 2 - Número de lumens fornecidos por cada tipo de iluminação. 
 
FLUORESCENTE 
WATT LUMEM 
15 500 - 700 
20 800-1000 
40 2000 - 2500 
75 4000 - 5000 
200 10000-12000 

 
INCANDESCENTE 
WATT LUMEM 
15 125 
25 225 
40 430 
50 655 
60 810 

 
 
 
 
Acessórios e Complementos: 
 
Aquecimento: os pintinhos precisam ser aquecidos até os 14/15 dias de vida a para isto, são colocados em lotes de 
500 dentro de círculos de proteção feitos de chapas de eucatex ou outros materiais, com altura de 0,40 m e diâmetro 
3,00 m. Em cada círculo destes é colocada uma campânula metálica de aquecimento, podendo a mesma ser afixada à 
estrutura do telhado. O aquecimento pode ser feito por meio de gás (sistema muito usado atualmente por razões 
econômicas), de energia elétrica ou de lenha. Recomenda-se uma campânula para cada 500 -700 pintos. 
Comedouros: uma bandeja de 40x60x6 cm feita de eucatex a pinho ou cedro é utilizada para 100 pintos na primeira 
semana de vida. Esta mesma bandeja para 50 pintos na segunda semana de vida. Da terceira semana até o abate, são 
utilizados comedouros tubulares na ordem de 1 para 25 aves. Ainda podem ser utilizados os comedouros automáticos 
tipo calha, sendo empregado 1 metro linear para cada 40 aves. 
Bebedouros: copos de pressão com capacidade para armazenar aproximadamente 4 litros de água, são utilizados na 
ordem de 1 para 100 aves na primeira semana e 1 para 50 aves na segunda semana. Da terceira semana até o abate, 
1 bebedouro pendular para cada 50 aves é suficiente ou mesmo uma calha "v" com água corrente, sendo 1,5 cm/ave. 
Desta forma, pode-se concluir que em cada circulo de proteção, são colocados 5 comedouros (bandeja) e 5 
bebedouros (pressão) na primeira semana a 10 de cada na segunda semana. 
 
Corona de proteção: normalmente é plástica e é acionada por carretilha, manivela a cordões em roldana presa à 
estrutura do telhado. É utilizada quando há incidência de ventos fortes, chuvas, insolação excessiva a em casos de 
mudanças bruscas de temperatura. 
Ainda podem ser considerados como acessórios/complementos os paióis, os crematórios, as fossas de putrefação 
(Figura 43), cômodo anexo ao galpão (deposito) para guardar ração, medicamentos a equipamentos. 
 
2) Sistema Cama + Gaiola: o ciclo de criação é completado primeiramente em cama e após certa idade 
(aproximadamente 15 dias), em gaiolas dos tipos mencionados anteriormente. 
 



 



3) Sistema Gaiola: todo o ciclo de criação é completado em gaiolas próprias. 
Ambos os sistemas de criação ("cama + gaiola" a gaiola), embora reduzam a área da construção, não são mais 
recomendados para exploração de aves de corte, devido à formação do "calo ósseo" (protuberância no peito 
originada do sistema de alimentação e que desvaloriza o frango no mercado consumidor). 
Exemplo de Dimensionamento: 
Galpão para 10.000 aves de corte em Viçosa-MG. 
- Clima úmido: Largura do galpão = 8 m 
- Adotando 12 aves/m2 (densidade) 
lm_12aves x = 10.000/12 = 833,33 m2 x - 10.000 aves  
- Comprimento do Galpão = 833,33/8 = 104 m 
 
Deve ser planejado um depósito de alimentos, medicamentos a equipamentos, o qual pode estar situado em um 
dos lados ou então no meio do galpão, o que é mais indicado por facilitar, por exemplo, a distribuição de ração, 
caso esta seja automática. No caso presente, podem ser projetadas duas alas de galpão com 52 metros de 
comprimento cada uma a enire as mesmas, ser locado então, o depósito. 
 
 
 
IV. AVICULTURA DE POSTURA 
 
Podem ser considerados 2 sistemas de criação: 
 
1° Sistema: 
 
1ª fase: Pinteiro: as aves permanecem até os 42 dias de vida (6 semanas) em locais denominados "pinteiros" com 
densidade de ate 20 cabeça/m2 em sistema cama. 
 
2ª fase: Recria: de 6 até 17 semanas de vida período de recria) são utilizadas gaiolas metálicas de 0,50x0,50x0,30 
m (8 aves/gaiola), de 1,20x0,60X0,40 m (20 aves/gaiola), de 1,00x0,60x0,40 m (16 aves/gaiola) é de outras 
dimensões encontradas no mercado. A duração desta fase é de 11 semanas aproximadamente. 
 
3ª fase: Postura: de 17 até 72-74 semanas de vida (período de postura) são utilizadas gaiolas de 0,25x0,40x0,40 m 
(2 aves/gaiola), 0,30x0,40x0,40 m (3 aves/gaiola), 0,25x0,45x0,40 m (3 aves/gaiola) a de 0,25x0,50x0,38 m (3 
aves/gaiola), havendo outras dimensões de gaiolas no mercado. A duração desta fase é de aproximadamente 55 à 
57 semanas. 
 
 
  2° Sistema: 
 
1ª fase: Bateria: de 1 até 30 dias de vida (4 semanas) os pintos são criados em baterias de 800 cabeças ocupando 
uma área de 3 m' (3,00x1,00 m). As baterias consistem de um sistema de grandes gaiolas acondicionadas em 2 à 
3 andares, sendo o afastamento de uma bateria para outra a destas para as paredes de cerca de 1,00 m. As 
baterias podem ser dispostas em filas paralelas tendo um corredor de serviço de 2,00 m. O galpão usado nesta 
fase deverá ser fechado nas laterais a nas áreas frontais, dispondo de aberturas controladas (venezianas ou 
similares) com peitoris acima de 1,60 m. 
2ª fase: Recria: da 4° à 17' semana de vida as frangas serão mantidas em gaiolas similares às da fase de recria 
usadas no 1'sistema, sendo a duração desta fase de aproximadamente 13 semanas. 
3ª fase: Postura: de 17 até 72 à 74 semanas de vida, as galinhas poedeiras serão mantidas em gaiolas similares 
às da fase de postura usadas no 1°' sistema, sendo a duração desta fase também de aproximadamente 55 a 57 
semanas. 
 
a) Considerações: 
 
- Os pilares dos galpões para aves de postura também podem ser de concreto armado ou madeira roliça, 
espaçados entre si de acordo com o espaçamento considerado para as tesouras ou pórticos do telhado. Neles são 
afixadas as estruturas de apoio das gaiolas (de madeira 5x7 ou ferro o 3/8") à altura de 0,70 m do piso. Os galpões 
com vãos maiores ou iguais a 6,00 m deverão dispor de lanternim a deverão ter corredores centrais de 1,00 m de 
largura entre as fileiras de gaiola, feito em concreto 1:8, 1:10, 1:12 (cimento: cascalho) ou 1:4:8 (cimento: areia 
brita), complementados com capeamento no traço 1:4 (cimento: areia). Sob as fileiras de gaiola o piso é de terra e 
à volta do galpão deve ser construído um passeio em concreto (similar ao anterior com 0,80 a 1,20 m de largura). 
Dependendo do número de fileiras de gaiolas, do lado externo do galpão, o beiral pode atingir até 2,00 m podendo 
ser determinado pelo prolongamento do tirante da tesoura ou pela utilização de mão francesa. Deve ser previsto no 
projeto um sistema de abastecimento d'água por meio de mangueiras 1" para lavagens, desinfecções a para os 
bebedouros. 



A diferença entre a recria e a postura é que as gaiolas utilizadas nesta última possuem aparador de ovos, porém 
os galpões são construídos da mesma forma. O dimensionamento ou determinação da largura a comprimento dos 
galpões é feito através das dimensões das gaiolas (catálogos de fabricantes) a das larguras dos corredores de 
circulação. Anexo ao galpão deve ser construída uma sala/deposíto para ração, medicamentos, equipamentos, etc. 
Mais detalhes sobre tipos de galpão, fixação a disposição das gaiolas, coberturas e fundação podem ser vistos na 
Figura 44. 
Há que se considerar ainda que em caso de utilização de mais de um galpão, estes devem estar afastados entre si 
de 20 a 30 metros para criações de mesma idade a 200 m ou mais para criações de idades diferentes. 
 
obs: 1 núcleo de recria abastece 4 núcleos de postura. 
 



 
 
 
 
 
 
 



Exemplo de Dimensionamento 
 
Dimensionar galpão para 7500 aves de postura. 
 
As dimensões do galpão serão dadas em função das dimensões das gaiolas selecionadas (catálogos de 
fabricantes), por exemplo: 
 
                          BIRIGUI - Indústria de Gaiolas  (FIGURA 45) 
 Linha de Equipamentos Avícolas 
 R. Osvaldo Moterani, 305 - 1- Distrito Industrial 
 Caixa Postal 414 - Birigui/SP 
 
- Por exemplo, adotando-se o modelo BIRIGÜI de 0,45 m de comprimento por 0,45 m de largura por 1,0 m de 
comprimento, para 8 aves de postura, o dimensionamento é: 
 
1 m de gaiola  8 aves  
 
x 7500 aves 
           
          x = 7500/8 = 938 m de gaiola 
 
Pode-se adotar 4 fileiras de gaiola, ficando o galpão com comprimento 235 m ou em várias outras disposições 
(Figura 44). 
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