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1 - HISTóRICO 

Uns acreditam ter sido D. C. Kena:·d. do Dcpartamen1o Exeprimental de Agricultura de 
OHIO. EE.UU .. o primeiro a criar aves em gaiolas coletivas. no &no de 19:24: ao passo que outros dão 
as ilhas Hawai como o berço do si~lema. O certo. porém, é que. comprovada a sua eficiénci:i. o sis
tema Jogo começou a se difundir: vindo a l'omar um desenvol\•imento mais acentuado após a Segunda 
Guerra Mundial. Hoje. 95', dos aviarias novos do:> estaàos •sulinos dos Estados Unidos já adot:l!'am-no, 
embora modificado par:. gaiolas individuais. De~ ta nação. atingiu o Japão, a Europa e. cm 1954. 

atrarés de duas vias - japone'a e americana - aportou ao Brasil. NPssa data, i. to é. em 1!154, 3 

·'Tortuga'' iniciúu trabalhos experimentais em cooperação com avicult.ore~ dos arredores da Capital 
e das zonas da Noroeste e Alta Paulista. A vista das vantagens que oferece, vem se espalhando cada 
rez mais. notadamente nestes dois últimos anos Tanto assim que. atualmente, sobe a mais dt 
100.000. o total de aves man t idas sob nossa orientação, em gaiolas indi\·iduais. 

2- RESUMO DAS \ A!'<TAGENS DO SISTEMA 

a) Maior aproveitamento elo eópaço. pois, as instalações com um só andar comport:lm seis 
aves por metro quadrado; aquelas de dois anda-
~·es. dt? 10 n 12 ; e as dE' trés. de 15 a 18. 

b) Redução de 50·, na mão de obra. em 
~onst?qüéncia do maior rendimento do trabalho: 
!)Cis. conforme a organização, uma só pessoa 
cuida de 2.000 a 5.000 aves. 

Cl Segurança no descart<' (''refugação") 
d<<s más poedeiras, graças ao conl rôlc perfcitt, 
ela produção indi\'idt;al. 

dl Produção mais rlcvada. porqua:1to. ob
servam~lS que. sPm a Pliminação das aves refugo. 
a postura média anua l iltingc de 55 a 60 ', c 

que. com a eliminação dr ct:ru1 de 50'. dos re
fugos. ela sobe a íO - 75'.•. 

e) Menor consumo de ração: producão d é 
uma dúzig, de OYOS cem apenas 1.600 a 2.400 
!;ramas, em 8\TS com 60 a 75', de postura. 

f) De:aparecimento total dos dcios (pica-

SAIS MINERAIS E VITAMINAS TOR TUG 
O DEPARTAMENTO AVICOLA TORTUGA fornece plantas e demais informes sobre o 
Sistema de Gaiolas Individuais, assim como sôbre outros quaisquer, destinados à criação 

e manutenção de oves . 
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gem. canibalismo. avC's que comem 
O\'OS et c. ) . 

g) Cniformidade na produção d ·.· 
ovos de qualidade superior c. semprr. 
perfeitamente limpos. 

6Cc, ~ ~ .;- ... w•,.~ ' , -..... / --_ ...... _.,..,..- ----- -----.... --
.,. • .......-:. do P'e'0 dos -, -..., -----

ll) Mortalidade menor e, no caso 
<i:1 existência de moléstias infect:JOsas 
pt-rigo minimo de contág-io. 
~ - DES\ 'ANTAGENS 
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I AO'-c j ' . " I lk_ _ _ --- 1. 
a) Capital inicial mais cJn·ado. 
b) Necessidade de se criar m aio t 

DÚmC'ro de pintos. para as subst itui
ÇÕC's das a·;cs rcfugadas. O : istcma rc 
quer a criação de quatro lntcs dE' 

Meses 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 

Cutvos compotot íYos do produção onuo l de ovos no siste m o hod íciono l e noquclc 

de goiolos individuofl 1 fre nte à osc ilocõo do preco dos ovos. 

pintos por ano. 
c) A acentuada umidade do estêrco favorec end o a evolução dos cvos c das larvas d e mosca. 

acarreta maior quantidade dêstes indesejáveis insl" to~. 

4 - R AÇA MAIS INDICADA AO SISTEMA ~ J'5 C/11 + t- 50 t.m + 50~ +-
A Leghorn branca , devido à sua maior produtivi

dade e persistência de pc~tura , é a mais indicH;:la . Em 
relação à New-Hampshire. cada aye rfpresent.a 30 OYOs 

a mais por ano, com o ,:11nsumo el e 7 kg a menos 
de ração. 

A A 
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~ b----d ;r- -----,-- - ---
A New-Hampshirr só é acons<'lhável nas proximi 

dades das gra11des cidade:, , onde o transportr pouco 
pesa , quer sôbre a produção quer sóbre a racão. e 
onde melhor é o preço e maiores são as facilidades de 
de venda das aves rC'fugadas. 
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5 - CRIAÇÃO DOS PI NTOS 
rP.-"N5V/5ÇSA L 

A 

B 

/.ON&./TVOIIVAL 

Altura acima do põso 

Altu to po r bo ixo do pi$o 

.,... 

" • .. 

Embora p0ssam :;;cr criados por qualquer um dos 

i> ' 

sistemas tradicionais , consegue-sr moctalidadc mínima, uni formida 
de máxima de cr('SCitm~nto e rec!uzida incicl éncia de moléotias infec
ciosas, criando-os em baterias. porém . Em lo tes pequenos por com 
partimento. Boa dis tribui<.;ão é a ~E'guinte: 

a) Pintos de 1 a 20 dias - 25 por compartinwnto, cuja <:ltura 
acima do piso (na figura acima rep resentada por A J :seja igu'll a 15 

cm: c cuja distancia emre o ptso e (' f>...:ndo (na mesma fignra rr
pre:cntada por B), s::.>ja igual a 6 cm. 

b) Pintos de 20 a 60 dias- 15 por compartimento. com A _ 15 

cm e B .c- 6 cm. 
c) F'ran gas el e 60 a fiO dia:; - 10 por comp&rtimcnto. com A 

= 27 cm e B 9 cm. 
d) F1·a 1:gas COill ~O dws- fi por compartimento com A 

e B = 15 cm. 
:~6 cm 

f(é'<i'l~TA'O /)05 OVOS EM IYOI-fE~ 

6 - CRIAÇAO DE FRANGAS 

a) Em zonas novas para a 2\'icul
tura: ?. partir de GO c! ias de ida de. cri a
ção cm estaleiros com pátio. 

b) Em zonas \'L

lhas. isto é. onde 
já se explora a 
avicul tura : a par
t ir de 90 - - 100 

dius de iclodt'. cna
<;ão cm esta l eiro~ 

R.cgistro de ovo• CDr'.1 pá tio . 
Rcg •stro otc 60 ovos 



c) Em zonr.~ alt!lmenl~ rcn laminadas pela 
coccidiose: nunca soltá-las 0m pátio. porém. criá
las em bat(•t"ias como t:lcima. cté os 90 dias. Depois 
passá-las cliretamentc r.;ara as gaiolas indi\·iouais. 
colocando dua. ave~ em cada. Ao início da postu
ra. distribuir-~e-á cada uma cm sua gaiola. 
Pouco antes des ta . tratá-las com n 'rmírugo 
tPiperzoal). 

7 - DIMENSOES DAS GAIOLAS 

As dimensões ideais são: altura da race an
terim. 45 cm; largura, 25 cm; profunc!iclade. 40 
cm; altura da face postcrio!·, 40 cm. As gaiolas 
são. p0rtc~nto . mats :.dtas na frente que atrá~. o 
quP da ao ptso a inc!íncção para a descida do ovo . 
Para a Leghorn. pode-:::-c reduzir a largura r:té 20 
cm. Não csquE'cer ·que. nas glliolas de madeira. as 
ripas roubam t.:m pouco de espaç0 e que, por isso. 
a q u da para o CYO rolar deve ser superior a 12 · . . 

8 - MATER1AL USADO NA CO FECÇAO 

a) Gaiola metálir·a- Va•liagens: higiene per
iei ta . dt!rabilidadt:' maior. boa circulação ele ar , 
ausência ac parasitos. ovos limpos e queda fácil 
do ovo. Desrantagcm: custo Plevario. 

!!'o 

Tipo n .0 1 

b) Gaiola de 
madeira - Van

tagem : custo n•
- duzído. Desranta-

[J'ens: higiene du
vidosa; menor du
rabilidade, pois as 
ripas terão que 
ser estreitas (2,5 
cm) para facilitar 
a circulação d~ 

ar; necessidade de 

constan lc contrô 
!e e c!esini cção, devido à prPscnca de parasitos; 
ovos mais sujo:: queda do ovo mais difícil, co
mumcnte interrompida pelas ripas empenadas ou 
pelo c~térco a ela aderido. 

c) Gaiola de ripas de madeira. com o piso de 
bambu - É maL nmtajosa qu0 a anterior. prin
cipalmente no que diz respeito aos dois últimos 
Jtens. Em conseqü€-ncü:: da maior ela. ticidade do 
bambu . o ovo dificilmente sr quebra. 

d) Gaiola de madeim com piso metálico 
Associação interessante que, ao lado do prcc;o me
nor, afaota varies dos incom·enientes acima apon-

9- O GALPÃO 

O galpão para as gaiolas poderá ser novo. isto 
é, c-onstruído especialmente par::: o sistema. ou. 
então, resultar da 
adatação de um avi
ário tradicional (de 
ripas ou de cama l . 

No primeiro caõc. 
deve-se, evidente· 
mente. obede('f:'r às 
medidas do moclélo 
à esquerda (Tipo 
1). Abertos P('r todos 
os lados, os galpões 
guardarão entre si 
uma distânc~~~. no 
máximo, igual :t duas vf.>zes a sua maior alt:.1ra. Em 
galpões com mais de quat rc metros de largura. 
importa f2.vorecer a vcntilac:ão. Recorre-f<' , então. 
à instalação de chaminé ou ao si tema de telhados 
abertos t~a cumieira. nos quais uma das águas é 
mais i:1clinada e mais longa que a outra. de ma
neira a dtixar um vão entre ambas. Se a largura 
do ga!pão passar de ..:inco metJ os, usar algumas 
telhas de vidro, distribuídas no telhado, com o 
objetivo de uniformizar a luminosidade interior 
Cu idado necessário para a uniformidade da pro
dução. No caso do aproveitamento de construções 
já existentes e cujo et.paçamento seja superior ar.) 
indicado (distância d')S galpões -:: 2 vezes sua 
maior altura), torna-se ncce:sário quebrar a vio
lência das correntes de ar e o excesso de sol, com 
o auxilio de cêrcas vivas plantadas entre os galpões. 

1 O - TRATAMENTO 

a) Da1 ração dua'S vêzes por dia. 
b) Proporcionar água corrente, limpa e fresca. 

11 CO.KTRóLE DA FERMENT AÇAO DO 
ESTÉRCO 

Controla-se a fermentação com uma boa ven
tilclçào e com a llmpeza frcqüente das gaiolas. Estu 
é feita com jatos de água que, depois , se ~ecolhe 

em um depósito apropriado. Outro proces<;o con
siste em mistur&.r cal ao estérco e d<:ixá-lo juntar 
por baixo das gaiolas. até à altura de um palmo. 
As fezes tratadas c:)m cal podem permanecer de 
seis meses e urn ano (na foto acima. depósito àe un, 
ano) depositadas. sem dar mau cheiro e nem criar 
moscas. 

tados. Assim, oc; ovo: ;·olam fàcilmentr no coletor. 12 _ DESCARTE (' 'REFUGAÇAO") E 
não quebram e sarm limpos. RENOVAÇAO DAS AVES 

Em galinhas com 60 a 7ú', de postura, h a 
neces5'idaàe de se fazer um descarte de 60 ' •. sen
do 30', nos primeiro., quatro meses de postura c 
o restan ic nos ou t.ros. 

Aves com men:)~ ciC' 15 ovos mensais devem 



ser refugadas : quanto àquelas de 15 a 11. examina-~· l' primt-iro a 
produção anterior. Em g<'ral, 20 ' , do plantel permanece para pos
tura no segundo ano. Contudo. durante a muda utiliza-se a ilumi
nação artificial para perfazer. com a luz solar. um total d~ l4 a 
15 horas diárias de luz. 

13 - CONTROLE DA PRODUÇAO 

A postura é registrada, em cada gaiola. com o auxílio de um 
marcador do tipo redondo, ou com o de chapa ho1 izontal, ou ainda 
com simples prendedores de roupa . A leitura é feita quinzenalmPnte 
c os dados anotados em fichas especiais. 

14 - DOENÇAS TíPICAS DAS GAIOLAS 

No Brasil ainda não se observo'J um caso sequer. que possa 
ser atribuído ao sistema. 

15 - DOENÇAS PARASITÃRIAS 

Só nas gaiolas de madeira é qu e podem apa recer piolhos, ca r
rapatos e percevejos. Por isso, elas devec11 sempre ser desi nfetadas 
com Carbollnco ou com outro qualquer bom parasiticida . 

16 - DETALHES DO BEBEDOURO E COMEDOURO 

Bebedouro: POde ser de chap2. ou de bambu. Em gaiolas jus
tapostas, formando duas filas. o bebedouro, sempre com água cor
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/)E MA[)é'IRA 

t-----

t-------
.3"< ~ ~m +-------

643tm 

t---

/ 0 {./7/ 

I 
I 
I 
t 
to 
~ 

I 

I 
>-·~- --J; 
1---~ 

tN.~.t;fiYAç.-'0 

12~; 

rente, é disposto entre as filas. Quando as gaiolas formam uma só Iileira, o bebedouro fica n:~ face 
a nterior. por cima do comedouro. ou na posterior e na m esma altura do com('douro. A sua profun
didade e a largura são iguais. medindo de 3 a 4 cm. 

Comedouro: Possui 10 cm de profundidade e conformação especial para evitar que a raeào 
caia ~ôbre o ovo. uma vez que se encontra logo acima do vão de s:1ida dêste c a seis centímetros dêle. 

Be bedou ro de bambu, colocada atrá s da ga iola 

17 - ALIMENTAÇÃO 

Comedo u ro e be bedouro dis post os 
no frent e do gaiola 
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A alimentação das aves dEVe apresentar uma relação calorj a proleína adequada ao sistema de 
criação. Pois, enquanto as mantidas soltas ou em gaiolas coletivas requen'm de 130 a 140 caloria" por 
unidade de proteína bruta. as aves em gaiolas individuais rxigcm ele 120 a 125 calorias. ('m rações 
com 17 a 18 ',, de proteína. Por outro lado, uma vez garant ida a relação caloria proteína ind icada, 
importa administrar os suplementos indispcnsávei" á boa alinwn tação, sôbre os quais, aliás, já fala
mos em trabalho publicado no '·NOTICIARIO TORTUGA" N° ·12 <Revista dos Criadores. Jatwiro 1959 ) . 

Apresentamos. abaixo, a lgumas fórmulas para aves em gaiolas indi\·iduais ou coletíyas. Lem
bramos, porém. que rações perfeitamente ajustadas ao sistemd. seja sob o ponto de vista biologico. seja 
sob o econõmico, só podem ser estudadas conhecendo-se as condições de clima . disponibilidade de ma
téria-prima, eftação do ano etc. Por isso. os intcr Pssados poderão so1icitar. diretamentP à Secção 
Técnica da '·Tortuga". a visita de um de seus téc nicos, o qual, estudando no próprio local as refe
ridas condiçÕE's, estará apto a lhes aconselhar quais as fórmula<; de ração tecnicamente mais con
venientes. 
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FORMULAS DE RAÇAO 
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