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RESUMO 
O matrizeiro é um ponto chave na avicultura de corte, pois garante a produção dos ovos férteis para os 

incubatórios. Este trabalho teve como objetivo avaliar dois tipos de ninhos com métodos diferentes na 

coleta dos ovos, sendo eles o ninho de coleta manual e o ninho de coleta automática. Os dados foram 

observados em dois barracões diferentes de um mesmo matrizeiro comercial, com matrizes da mesma 

linhagem/idade. Avaliou-se a porcentagem de produção de ovos e o aproveitamento de granja durante 

todo o período de produção das matrizes (22ª até a 65ª semana). Concluiu-se que nos ninhos manuais as 

respostas de produção foram percentualmente maiores, sobretudo, nas dez semanas iniciais, o que pode 

estar associado a maior facilidade de adaptação das aves a esse tipo de ninho. Após esse período, as 

respostas de produção mostraram-se semelhantes entre os dois tipos de coleta/ninho, ressaltando um dos 

pontos positivos do ninho automático que é a necessidade de menor mão-de-obra. 
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INTRODUÇÃO 

O Brasil é um grande produtor e exportador de proteína animal com destaque para a 

avicultura de corte. Em 2018 produziram-se 12,86 milhões de toneladas de frango e em 2019 

mais de 13 milhões, sendo 68% desta produção destinada para o mercado interno e 32% para 

exportação, deixando o Brasil em segundo lugar no mundo como maior produtor e primeiro 

como exportador. O consumo per capita de carne de frango foi de 42,84 kg em 2019 e os 

três estados que mais se destacaram foram o Paraná (34,69%), Santa Catarina (15,40%) e 

Rio Grande do Sul (14,32%) (ABPA, 2019; ABPA, 2020). 

Parte de toda a produtividade e efetividade da avicultura é resultado do dinamismo e 

tecnificação. A saber, a produção de frangos de corte é segmentada em vários setores. No 

avozeiro concentra-se a produção de material genético (avós), o primeiro elo. Na sequência, 

têm-se os matrizeiros com as aves que irão produzir os ovos férteis para a incubação. Os 

incubatórios são o terceiro elo, cuja finalidade é produzir pintos de um dia. Depois, têm-se 

os aviários que produzem os frangos. No quinto elo estão os frigoríficos e, posteriormente, 

os varejistas destinando o produto ao consumidor final (ARAUJO et al., 2008). 

Essa pesquisa teve seu foco nos matrizeiros, onde são produzidos os ovos para 

incubação. Nesta etapa, as matrizes (machos e fêmeas) com 22 semanas de idades são 

alojadas em barracões com ninhos para a postura dos ovos. Além dos cuidados com as aves, 

o manejo dos ovos férteis (coleta, sanitização, transporte, armazenamento) é de suma 

importância, devendo ser realizado de forma rigorosa, pois irá determinar o desempenho e a 

qualidade dos pintos de um dia (OLIVEIRA et al., 2018). 

Para alcançar a produção desejada é preciso que os matrizeiros produzam 

quantidades suficientes de ovos férteis de qualidade. Por exemplo, busca-se reduzir o número 

de ovos trincados, quebrados e postos na cama, realizando-se várias coletas dos ovos 

diariamente e adotando-se novas tecnologias e estratégias de produção (ROSA; AVILA, 

2000; ARAÚJO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2018). 



 

 

 

   Os ovos requerem cuidados desde a coleta até o armazenamento. O ideal é que 

sejam retirados dos ninhos no mínimo duas vezes por dia e se estiverem muito sujos ou se 

foram recolhidos do chão que sejam descartados. Outra recomendação é usar um ninho para 

cada quatro ou cinco galinhas. O ninho deve conter material de cama (palha seca, maravalha, 

casca de arroz) seco e inerte, com um 1/3 a 3/4 de altura para evitar que os ovos quebrem ou 

rolem. Um tamanho adequado de ninho é de 35 cm x 35 cm e de 10 a 20 cm de altura (VIOLA 

et al., 2019). Além disso, os ninhos devem ser espalhados por toda a instalação, aumentando 

a oportunidade das galinhas os visitarem e não realizarem a postura no chão (HESS, 2018). 

Segundo Pilotto et al. (2010) e Rovaris et al. (2014), a coleta dos ovos na maioria 

das granjas de matrizes brasileiras é feita em ninhos manuais que requerem mais mão-de-

obra (até 30% a mais). Assim, o uso da mecanização por meio dos ninhos de coleta 

automática é uma proposta promissora. Ainda há pouca informação sobre a eficiência de 

coleta de ovos nos matrizeiros. De fato, a coleta é mais rápida nos ninhos automáticos e 

resultados positivos já foram relatados com o uso deles, como uma melhor taxa de eclosão 

nos incubatórios e menores porcentagens de contaminação, reduzindo também a incidência 

de ovos sujos, trincados e quebrados (ROVARIS et al., 2014). 

Uma das preocupações mais importantes nos matrizeiros é evitar a postura dos ovos 

na cama e, consequentemente, a presença de ovos sujos, trincados e contaminados. Por isso, 

práticas e novas tecnologias estão sempre na mira da avicultura de corte, visando a melhoria 

na produção e coleta dos ovos. Como já se discutiu, a qualidade do ovo fértil afeta 

diretamente a eficiência da incubação e está relacionada a todos os fatores presentes no 

matrizeiro e a características de qualidade dos ovos, como o tamanho, limpeza, integridade 

e ausência de mal formação nas cascas, todos eles relacionados as técnicas de coleta dos 

ovos nos matrizeiros (ROSA; AVILA, 2000; OLIVEIRA et al., 2010).  

Diante da importância dos matrizeiros para a cadeia avícola e dos desafios impostos 

durante a coleta de ovos, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da produção de 

ovos férteis em dois tipos diferentes de ninhos: coleta manual e coleta automática.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado em uma granja de matrizes de frango de corte 

localizada no município de Angatuba - São Paulo. A linhagem das matrizes utilizadas neste 

experimento foi a Cobb 500 (fêmea) e a MV (macho). Foram dois barracões estudados, um 

de ninho de coleta manual e o outro de ninho de coleta automática, sendo observados dois 

lotes de matrizes, o 555 e o 444, ambos alojados com 22 semanas de idade. As matrizes do 

lote 555 apresentaram um peso médio de 2,947 kg (fêmeas) e 3,250 kg (machos). As 

matrizes do lote 444, um peso médio de 2,770 kg (fêmeas) e 3,380 kg (machos). A 

proporção macho/fêmea nos dois lotes era de 10% e a densidade de aves/m2 de 5,5, 

resultando em galpão um total de 16.000 fêmeas e 1.600 machos. 

O experimento foi conduzido em dois núcleos diferentes com instalações de 3.000 

m2. Cada núcleo era composto por quatro galpões onde as aves de um mesmo lote foram 

divididas. Os mecanismos de controle térmico destas instalações eram ventiladores, 

nebulizadores e se fazia o manejo de cortinas. O piso era de concreto coberto com 

maravalha, as telhas de fibrocimento, os comedouros automáticos do tipo calhas e os 



 

 

 

bebedouros do tipo Nipples. O manejo nutricional das avaes era controlado a partir de 

pesagens semanais. 

Cada lote foi alojado em galpões cuja diferença era o tipo de ninho utilizado: manual 

ou automático, o que confere o objetivo desta pesquisa. O lote 555 foi alojado nos galpões 

com ninho manual, sendo 178 ninhos/galpão. Neste sistema, os colaboradores coletavam 

os ovos manualmente, de ninho por ninho. Já o lote 444 foi alojado em um núcleo com 

galpões com ninhos automáticos, sendo um total de 312 ninhos/galpão, neste sistema os 

ovos eram carregados por esteiras que se encontram no meio do galpão e o colaborador faz 

a coleta nestas esteiras. Nos dois sistemas eram realizadas em média oito coletas diárias. 

Nesta pesquisa, avaliou-se qual tipo de ninho apresentaria o melhor resultado por 

meio das respostas produção semanal e  aproveitamento de granja. A produção semanal foi 

calculada pelo total de ovos produzidos durante sete dias, fechando sempre no domingo. 

Nesse total são incluidos todos os ovos, mesmo aqueles inutilizados, como os quebrados e 

trincados, muito sujos ou excessivamente grandes/pequenos. Para se obter a produção 

divide-se o montante semanal de ovos produzidos pelo total de matrizes alojadas. 

Para calcular o aproveitamento de granja se utilizou da produção semanal, porém 

considerando somente os ovos destinados à incubação, ou seja, com tamanho e peso padrão, 

pouco sujos (possibilidade de serem lavados), não quebrados durante a coleta e sem trincas 

visíveis. Ao final, o montante destes ovos foi didivido pelo total de matrizes alojadas. Além 

das respostas de produção obteve-se também a média do peso das aves (machos e fêmeas) 

nas semanas 23, 45 e 65, a fertilidade média dos machos nas semanas 27, 44 e 65 e a 

viabilidade dos lotes (porcentagem final de aves vivas em relação às alojadas no início).  

Como os barracões avaliados eram heterogêneos não foi possível realizar uma análise 

estatística paramétrica. Desta forma, os dados obtidos foram analisados por técnicas de 

estatística descritiva, utilizando-se da planilha eletrônica Excel® do pacote Office®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1 são apresentados os índices zootécnicos gerais para os dois tipos de 

ninho. A taxa de fertilidade (%) dos machos está dentro do esperado para a linhagem Cobb 

(COBB, 2016). Além disso, verificou-se que nos dois ninhos este índice foi semelhante 

entre as semanas, sendo que na semana 65 houve uma leve redução tanto no ninho de coleta 

automática como no de coleta manual, o que já era esperado. Já era de conhecimento que 

essas respostas não seriam influenciadas pelo tipo de ninho, mas essas respostas foram 

obtidas visando uma caracterização dos lotes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 1. Índices zootécnicos das aves (machos e fêmeas) nos dois tipos de ninho 

Índices Zootécnicos 
Ninho automático Ninho manual 

Fêmea Macho Fêmea Macho 

Peso (kg) Semana 23 2,77 3,38 2,947 3,25 

Peso (kg) Semana 45 4,16 4,48 4,27 4,59 

Peso (kg) Semana 65 4,4 5,03 4,55 4,96 

Fertilidade Semana 27 - 97,66 - 98,44 

Fertilidade Semana 44 - 97,92 - 98,18 

Fertilidade Semana 65 - 94,77 - 95,57 

Viabilidade (%) 0,88 0,91 
 

Em relação ao peso das aves também era esperado que não houvesse diferenças em 

função do tipo de ninho, sendo que o peso nos dois grupos permaneceu dentro esperado 

para a linhagem Cobb (COBB, 2016). A viabilidade (%) ficou próxima entre os dois tipos 

de ninho, todavia, em ninhos automáticos poderia ocorrer uma maior a taxa de mortalidade 

pelo fato de as fêmeas procurarem o ninho também a noite em meses de maior temperatura, 

em que poderiam ocorrer mortes por estresse térmico. 

Na Figura 1 é possível acompanhar a produção semanal até a 65ª semana de 

alojamento. A média da produção semanal no ninho de coleta automática foi de 64,99% e 

do ninho de coleta manual de 68,85%. Com os conhecimentos práticos e vivência na granja, 

supõem-se que esse resultado possa ser influenciado pela preferência das galinhas em 

relação aos ninhos manuais, aumentando a taxa de postura delas. 
 

 
Figura 1. Produção semanal (%) para os ninhos de coleta automática e manual 

Observa-se que o pico de produção ocorre por volta da 30ª semana, com os maiores 

valores de 88,82% (30ª semana) nos ovos coletados manualmente e de 86,44% (29ª 

semana) nos ovos de coleta automática. No final das 65 semanas a produção de ovos 

observada nos dois sistemas foi de 51,50% no ninho de coleta manual e de 47,3% no ninho 
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de coleta automática, justificando o descarte das aves. Essa queda de produção é normal e 

decorrente do envelhecimento das matrizes, onde a qualidade interna e externa dos ovos é 

comprometida diminuindo a produtividade, inviabilizando a incubação e, 

consequentemente, a manutenção das galinhas na granja (ALMEIDA et al., 2006). 

Semelhante a essa pesquisa, Piloto et al. (2010) verificaram que a produção semanal 

de ovos férteis foi próxima entre os ninhos de coleta manual e coleta automática, sendo que 

porcentagens de ovos cama, sujos e trincados foram maiores nos ninhos mecânicos em 

relação aos manuais. Estes autores também comprovaram a pior aceitação desse tipo de 

ninho pelas galinhas, de modo que, mesmo utilizando maravalha nos ninhos automáticos 

não houve redução da porcentagem de ovos de cama. 

A resposta aproveitamento de granja (%) é apresentada na Figura 2, no decorrer das 

semanas de alojamento das matrizes. Verificou-se que o aproveitamento médio nos ninhos 

de coleta manual foi de 96,67% e de 95,53% nos ninhos de coleta automática.  

 

 
Figura 2. Aproveitamento de granja (%) para os ninhos de coleta automática e manual. 

 

A partir da 35ª semana as duas formas de coleta apresentaram resultados muito 

semelhantes para essa resposta. Antes disso, nas dez primeiras semanas, verificou-se que as 

aves alojadas com os ninhos automáticos obtiveram um percentual de aproveitamento de 

granja menor, o que significa que elas realizaram a postura de uma maior quantidade de ovos 

no chão ou com defeitos. Todavia, na prática esse é um período normal de “manejo”, onde 

se toleram essas perdas pelo fato de as galinhas ainda estarem se acostumando com o uso do 

ninho automático.  

É de suma importância que as matrizes realizem a postura dos ovos dentro dos ninhos, 

o que está relacionado com a melhor qualidade dos ovos que irão para a incubação, porém, 

vários fatores podem influenciar na postura de ovos na cama, aumentando problemas como 

ovos sujos e levando a necessidade da lavagem e desinfecção deles (ROVARIS et al., 2014). 

Em um outro estudo em que esses dois tipos de ninhos foram avaliados, os ninhos manuais 
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também apresentaram maiores índices de aproveitamento para incubação e menores índices 

de ovos de cama. Não houve diferença no número de ovos trincados entre ninhos, todavia, 

os ovos dos ninhos automáticos apresentaram maior eclodibilidade dos pintos de corte e 

menores porcentagens de contaminação bacteriana e fúngica (ROVARIS et al., 2014). 

Almeida e Wulff (2015) compararam a produção de ovos recolhidos no ninho e na 

cama, mas não obtiveram diferença significativa na maioria das respostas, com exceção do 

índice de condenação total, que foi superior para Colibacilose (contaminação bacteriana) em 

ovos de cama. Mas, estes autores concluíram que a utilização de ovos de cama, desde que 

desinfectados e lavados é vantajosa, justificando o aproveitamento desses ovos. Desta forma, 

mesmo os ovos botados no chão, por exemplo, pelas galinhas que ainda não se acostumaram 

com os ninhos automáticos poderiam ser aproveitados. Entretanto, não podemos deixar de 

mencionar que a lavagem e a desinfecção geram mais custos para a produção. 

Hess (2018) em uma entrevista com proprietários de granjas ouviu a opinião deles 

sobre a automação dos sistemas, incluindo, a troca de ninhos manuais por automáticos. 

Segundo um dos proprietários, os ninhos automáticos garantem um melhor aproveitamento 

dos ovos, pois nos manuais se quebravam muitos, além de serem mais sujos também. Além 

disso, a galinha não fica em contato com ovo que é levado pela esteira, isso faz com que a 

frequência e intervalo de coleta possa ser menor. 
 

CONCLUSÕES 

A coleta realizada nos ninhos manuais resultou em uma produção semanal e 

aproveitamento de granja aparentemente maiores que nos ninhos de coleta automática nas dez 

semanas iniciais de postura, o que pode ser justificado pela maior procura das aves nesse 

período. Todavia, deve-se considerar que  nas granjas com ninhos automáticos é necessário 

menos colaboradores gerando menos custos de produção. 
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