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Corticosterona



Scanes (2016)



Qualidade das aves recebidas 

✓ Recebimento e alojamento das 
aves

• Atividade, comportamento 



Fonte: Arquivo Pessoal
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Qualidade das aves recebidas 

✓ Recebimento e alojamento das 
aves

• Atividade, comportamento 

• Hidratação, vacinação (quando houver), 
cicatrização de umbigo
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Temperatura de alojamento 

✓ Recebimento e alojamento das 
aves

Fonte: Manual Técnico Lohmann do Brasil



Andrade (2017)



Temperatura de alojamento 

✓ Recebimento e alojamento das 
aves

Fonte: Arquivo Pessoal





Planejamento! 

✓ Recebimento e alojamento das 
aves

• Teste de equipamentos previamente

• Definição da função de cada colaborador

• Número de pessoas suficiente

Fonte: Arquivo Pessoal



Água e Ração 

✓ Recebimento e alojamento das 
aves

• Disponibilidade (sempre verificar se as aves tem 
acesso a água  ração)



Fonte: Arquivo Pessoal
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Água e Ração 

✓ Recebimento e alojamento das 
aves

• Disponibilidade (sempre verificar se as aves tem 
acesso a  água e ração)

• Altura correta dos equipamentos



Fonte: Arquivo Pessoal



Fonte: Imagem de Thomas A. 
Calil



Água e Ração 

✓ Recebimento e alojamento das 
aves

• Disponibilidade (sempre verificar se as aves tem 
acesso a água e ração)

• Altura correta dos equipamentos

• Vazão dos bebedouros tipo nipple

• Temperatura da água 22 a 24C° (necessidade de 
flushing)



Fonte: Arquivo Pessoal

Fonte: Material Técnico Lohmann do Brasil

Recria 

Produção 





Desenvolvimento corporal e crescimento do lote

✓ Peso e Uniformidade do lote

• Conhecer o desenvolvimento das aves para 
potencializar a formação de um bom lote
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CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO

Fonte: Material Técnico Lohmann do Brasil



Desenvolvimento corporal e crescimento do lote

✓ Peso e Uniformidade do lote

• Conhecer o desenvolvimento das aves para potencializar 
a formação de bom lote

• Pesagem das aves e uniformidade do lote



Fonte: Imagem de Juan V. Dias

Fonte: Imagem de Juan V. Dias

O que pesa mais? M. 
magra ou Tec. adiposo?



Desenvolvimento corporal e crescimento do lote

✓ Peso e Uniformidade do lote

• Conhecer o desenvolvimento das aves para potencializar 
a formação de um bom lote

• Pesagem das aves e uniformidade do lote

• O padrão de peso da linhagem deve ser a referência na 
criação dos lotes,  logo o peso corporal e a uniformidade 
são os principais dados a serem mensurados



Fonte: Lohmann Breeders
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Pesagem das aves 

✓ Peso e Uniformidade do lote

• Realizada semanalmente do período de 1 a 30 semanas

• Gaiolas marcadas ao longo de todo o aviário

• % de gaiolas aleatórias para conferência de resultados



Quais gaiolas pesar?



Primeiras 5 semanas de vida oportunidade de manejo de 
seleção!

✓ Peso e Uniformidade do lote
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Fonte: Material Técnico Lohmann do Brasil



Qual sua importância?

✓ Programa de luz

• Regula o ciclo circadiano das aves

• Regula a secreção hormonal

• Influencia no comportamento das aves

• Inibe postura de ovos no piso (sistemas alternativos)



GnRh (hipófise)
Hormônio Liberador de 
Gonadotrofina

LH
Hormônio Luteinizante

FSH
Hormônio Folículo Estimulante

Progesterona
Folículos pré-ovulatórios



Durante o período de recria, não deve ser crescente!

✓ Programa de luz

• Aviários fechados – intermitente 4x2hr de 7 a 10 dias

• Aviários abertos – 22 a 23hrs por 3 dias – 4º dia →
decrescente

• Importância do período de escuro 

• GH e Melatonina



Durante o período de recria, não deve ser crescente!

✓ Programa de luz

Fonte: Material Técnico Lohmann do Brasil



✓ Programa de luz

• Redução de luz  de 2hrs/semana →maior número de ovos, 
postura mais precoce

• Redução de luz de 1hr/semana →maior tamanho de ovo, 
desafios de consumo



Fonte: Material Técnico Lohmann do Brasil



✓ Programa de luz

• Fotoperíodo de 9 a 10 hrs (galpões fechados, sem desafios 
de consumo)***

• Fotoperíodo de 12 a 14 hrs (galpões abertos, dificuldade de 
consumo)***

• *** → Sempre considerar a interferência de luz externa ao 
definir o período 



✓ Programa de luz

• Sempre considerar a época do ano e região da granja 
para montar o programa de luz (variação de 
fotoperíodo)



Fonte: Material Técnico Lohmann do 
Brasil



O estímulo de luz somente deve ser iniciado quando:

• Uniformidade do lote estiver acima de 85%

• Aves estiverem dentro do peso corporal mínimo 
recomendado pela linhagem 

• Lohmann LSL Lite → 1,250kg

• Lohmann Brown Lite → 1,450kg

✓ Programa de luz



Durante o período de produção, deve ser crescente durante a 
fase de estímulo e depois estabilizar

A quantidade de horas luz não deve regredir em período 
produtivo

No máximo 16*** horas de luz

✓ Programa de luz

Fonte: Material Técnico Lohmann do Brasil



Intensidade luminosa (LUX –m²):

✓ Programa de luz

Fonte: Material Técnico Lohmann do Brasil





Deve ser sempre respeitada pois, afeta o desempenho das aves 
como um todo

• Quanto maiores os desafios do local, menor deve ser a 
densidade de alojamento

• Influencia diretamente no peso e uniformidade do lote

• Aumenta o estresse e comportamento agressivo das aves

• Diminui a produtividade e viabilidade do lote no longo prazo

✓ Densidade de alojamento



Densidade de alojamento 
recomendada*

Sistemas de 
gaiola 375-540cm²***

Sistemas de 
piso 6-8 aves/m²***

• ***Sempre levar em consideração a quantidade de 
bebedouros por ave e o espaço de comedouro por ave, 
desafios do local

Fonte: Material Técnico Lohmann do 
Brasil



Fonte: Lohmann Breeders
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✓ Evitar/minimizar ao máximo competição entre as aves

Lotes com densidade acima do recomendado:

Mortalidade

Produtividade

Aves agitadas

Ovos trincados

✓ Densidade de alojamento

Fonte: Arquivo Pessoal





Granulometria da ração 

✓ Nutrição

Fonte: Imagens de Juan V. Dias –
Lohmann Breeders
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Treinamento de consumo (12 a 16 semanas) 

✓ Nutrição

• Melhor produção de ovos, melhor qualidade intestinal, maior 
capacidade de consumo em períodos de calor

1 -Inicial 2- Crescimento 3- Maturidade 4- Pre- Postura 5-Postura 1

EM Kcal Aves

Fonte: Material Técnico Lohmann do Brasil



Treinamento de consumo (12 a 16 semanas) 

✓ Nutrição

• Melhor produção de ovos, melhor qualidade intestinal, 
maior capacidade de consumo em períodos de calor

Fonte: Imagens de Juan V. Dias –
Lohmann Breeders



Ração Pré-Postura 

✓ Nutrição

• Auxilia a transição dos teores de cálcio da fase de recria e 
produção

• Não deve ser utilizada por mais de 10 dias ou 800gr por ave

• Lotes com 2,5% de produção já devem receber ração com 
teores de cálcio para produção

• Se não for possível aplicar da maneira correta, preferível 
passar diretamente da ultima fase de ração de recria para a 
primeira fase da ração de postura



✓ Tratamento de bicos

• Convencional (repasse as 10 semanas)

• Tratamento Único (Holandesa)

• Tratamento Infravermelho



Monitoramento e treinamento das equipes

✓ Tratamento de bicos

• Cuidado na manipulação das aves

• Em caso de tratamento convencional ou holandesa utilizar 
analgésico previamente (não utilizar acido acetilsalicílico) 

• Em caso de tratamento convencional ou holandesa dar preferencia 
para períodos amenos do dia (manhã, noite, madrugada)

• Manutenção correta de equipamentos e acessórios 



✓ Tratamento de bicos

Tratamento infravermelho



Struthers et al. (2019) 



Struthers et al. (2019) 



✓ Tratamento de bicos

Tratamento infravermelho

• Atenção a vazão do bebedouros

• Estímulo de água nos primeiros dias de vida

• “Tacinhas” e bebedouros infantis melhoram/auxiliam o 
desempenho nos primeiros dias de vida 

• Recomendações acima servem para os 3 tipos de tratamento!



✓ Tratamento de bicos
Fonte: Vídeo de M.V Flavio Gomes



Monitoramento e treinamento das equipes

✓ Transferência

• Garantir que as aves não fujam das gaiolas

• Garantir que as aves alcancem bebedouros e comedouros

• Quanto mais cedo for a transferência, melhor adaptadas as 
aves estarão para inicio de produção 

• Muito cuidado na manipulação dos animais para evitar lesões 
e minimizar estresse 





Concluindo...



Fonte: Imagens da internet

Corticosterona



Concluindo...
• Somos a chave na criação e/ou redução de fatores estressantes as 

aves

• Fatores como qualidade de alojamento, acesso a água e ração, 
densidade de alojamento, manejo nutricional, manejo das aves, 
dentre outros, são Pontos-chave para a criação de um bom lote

• Os fatores acima, quando aplicados de forma incorreta/negativa 
são alguns dos principais geradores de estresse as aves 

• Aves com níveis altos de corticosterona na circulação são menos 
produtivas, apresentam respostas do S. imunológico 
comprometidas e possuem maior mortalidade

• Erros na recria podem gerar danos irreversíveis aos lotes, que 
consequentemente irão apresentar menor desempenho na 
produção



Peters et al. (1997) 

Parâmetro
Peso vivo 5 

semanas
Peso vivo 10 

semanas
Peso vivo 16 

semanas
Uniformidade 16 

semanas

Persistência 68-72 
semanas * * * * *

Viabilidade 60 
semanas * * * * *

Viabilidade 72 
semanas * * * * * * * *

Ovo/Ave/ Alojada 
72 semanas * * * * * * *

Impactos peso e uniformidade...



Aumento Freq. Cardíaca Freeman (1988)

Imunossupressão Freeman (1988)

Alteração perfil hormonal reprodutivo Freeman (1988)

Alteração perfil hormonal crescimento Freeman (1988)

Alterações neuroquímicas Freeman (1988)

Menor produtividade Lara et al. (2013)

Menor crescimento Lara et al. (2013)

Perda de peso Deng et al. (2012)

Piora conversão alimentar Deng et al. (2012)

Diminuição na produção Mashaly et al. (2004)

Piora qualidade do ovo Mashaly et al. (2004)

Piora digestibilidade Mashaly et al. (2004)

Decréscimo de proteínas plasmáticas sanguíneas Mahmoud et al. (1996)

Decréscimo de nível cálcio sanguíneo Zhou et al. (1998)

Impactos do estresse...



“Produzimos os ovos no período de recria, no 
período de produção apenas os colhemos!”

Autor desconhecido
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