
Guia de
Linhagens



A avicultura é um empreendimento que vem crescendo cada
vez mais, principalmente em pequena escala, na qual os
produtores conseguem ter uma criação com maior bem-estar
e um maior valor agregado ao  produto. No entanto, para que
se tenha uma produção efetiva, é muito importante a escolha
de uma linhagem de ave que seja voltada para o interesse do
produtor e principalmente do mercado.

A seguir, serão apresentadas algumas linhagens de aves utilizadas
na produção caipira, sendo apontadas sua finalidade e alguns
parâmetros de sua produção, assim como algumas comparações
das linhagens mais comuns no mercado. Deve-se lembrar que não
há uma linhagem que será sempre a melhor para se trabalhar,
diversos fatores como a nutrição e o manejo trarão impactos para
o produto final, sendo fundamental adaptar os fatores da criação
à linhagem escolhida.

Introdução
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 São aves consideradas exóticas e usualmente
são animais de companhia ou exposição, pois
são pequenas e possuem padrão de coloração
de penas bastante apreciado e variado. Não são
comuns para a criação caipira, pois são
sensíveis aos desafios do meio ambiente, mas
para criação como reprodutoras é interessante,
visto que ovos dessa linhagem podem ser
vendidos por bons preços.

Nagasaki
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   Essa raça de ave também é considerada exótica, ela
tem sua origem no japão e possui o padrão de penas
semelhante à pelagem do cão “chow-chow”, também
de origem asiática. 
 Não é uma ave comum na produção caipira
brasileira, pois o preço de aquisição é alto e não é
comum encontrar pintinhos dessa raça no mercado.
Apesar de não ter valores significativos de produção e
ganho de peso, sua melhor utilização é voltada para
matrizeiros, no qual os ovos tendem a apresentar um
ótimo preço em comparação com outras linhagens
ornamentais.

Sedosa Japonesa
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   Essa é uma linhagem muito famosa dentre os
pequenos produtores. As poedeiras coloniais
Embrapa 051 são galinhas híbridas, resultantes
do cruzamento entre linhas Rhode Island Red e
Plymouth Rock Branca, selecionadas para dupla
aptidão. 
   Esta linhagem tem se tornado cada vez mais
comum, principalmente pela fácil aquisição no
mercado e pelo valor das pintinhas, que tende a
ser mais acessível.

Embrapa 051
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  Essas galinhas são especializadas para a
produção de ovos de mesa de casca marrom e,
por serem rústicas, se adaptam bem aos
sistemas menos intensivos. Além de bons
índices na produção de ovos, possuem bom
ganho de peso ao longo da vida e atingem cerca
de 2,385kg, o que permite aproveitamento para
o consumo de carne.

Embrapa 051
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   Essa é uma linhagem de ave que não possui dupla
aptidão, sendo voltada exclusivamente para postura,
no qual apresenta bons índices de produção, com
mais de 300 ovos por ano. O padrão de coloração é
de penas vermelhas com a ponta das asas e do rabo
de coloração preta.
 É uma ave relativamente pequena, atingindo
aproximadamente 1,9 Kg na fase adulta e de fácil
aquisição no mercado. A poedeira Bankiva se encaixa
muito bem no método de criação do tipo “free-range”,
muito comum nas produções denominadas caipiras.

Poedeira Bankiva
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   Outra opção para os pequenos produtores são
as aves Lohmann Brown Lite, pois são aves com
excelentes níveis de produção ao longo da vida.
Essa linhagem já extrapola um pouco os limites
da produção caipira ou rústica, pois ela passou
por um trabalho de melhoramento genético e
contou com muita tecnologia envolvida para
apresentar o desempenho atual. Por ser uma
linhagem conhecida como "comercial", os
animais sofrem um pouco mais devido a
sensibilidade em criações menos padronizadas,
atendendo muito bem à produtores mais
experientes.
 

Lohmann Brown Lite
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 Esta linhagem pode ser recomendada para as
pequenas criações, pois apresenta bons valores
de produção. Ela chega a atingir 95% de pico de
produção, com aproximadamente 434 ovos por
ave com 95 semanas de idade. Além disso, são
de fácil aquisição no mercado e possuem um
valor acessível para as pintinhas. O ponto
desfavorável desta ave é a resistência aos
desafios do meio-ambiente, logo é preciso que
se tenha um manejo muito adequado e restrito
quando se trata do uso desta linhagem.

Lohmann Brown Lite
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Indices Zootécnicos

Viabilidade (%)

Peso corporal (g)

Consumo de ração (g)

Produção de ovos (g)

Peso médio dos ovos (g)

Idade ao início da produção (semanas) 

Embrapa 51
Cria e Recria: 97 - 99

Produção até noventa semanas: 92

Inicial: 1.662 - 1.900
Final: 2.385 - 2.820

Total: 1 -19 semanas : 7.367
20 - 90 semanas: 56.875

Diário em produção: 100 - 115

Total de 20 a 90 semanas: 342 - 345

57

20

análise de desempenho
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Tabela 1 - Índices Zootécnicos da Embrapa 51.



Indices Zootécnicos

Viabilidade (%)

Peso corporal (g)

Consumo de ração (g)

Produção de ovos (g)

Peso médio dos ovos (g)

Idade ao início da produção (semanas) 

Lohmann Brown Lite
Cria e Recria: 97 - 98

Preríodo de postura: 90 - 92

Com 20 semanas: 1.550 - 1.650
Final: 1.900 - 2.100

Total: 1 -20 semanas : 7.400 - 7.800
Diário em produção: 110 - 120

à 72 semanas: 320 - 325
à 80 semanas: 362 - 367
à 95 semanas: 432 - 437

62,5

20

análise de desempenho
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Tabela 2 - Índices Zootécnicos da Lohmann Brown Lite.



  Apesar das diversas criações
existentes hoje, todas elas apresentam
uma coisa em comum: a viabilidade.
Por isso é imprescindível que ao se
iniciar uma produção, antes de pensar
em instalações, em nutrição ou
sanidade, se procure a melhor
linhagem que lhe dará retorno em
produção para que o projeto siga em
frente e se consolide no mercado.
 

Soluções
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  A Vet Jr. auxilia na construção de todo o projeto
da cadeia de avicultura, fornece o serviço de
estudo de linhagem, que auxiliará na seleção da
melhor ave para o seu projeto. Além disso, realiza
o estudo do melhor meio de criação de sua
produção.

Marque sua visita diagnóstico conosco e dê qualidade de
vida a sua criação e melhoria ao seu empreendimento.

  Entre em contato:
(31) 9 8292-7161
avicultura@vetjr.com
@vetjrufmg
www.vetjr.com

Universidade Federal de Minas Gerais,
Escola de Veterinária, campus Pampulha

Av. Antônio Carlos, 6627
Belo Horizonte, MG

CEP: 31270-901
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