
Manejo dos ovos: do ninho ao incubatório

O risco de contaminação é maior 
nos primeiros 3 minutos após  
a postura dos ovos
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Usar bandejas de plastico para a fumigação, 
permitindo que o ar com formoldeído circule 

completamente ao redor dos ovos
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Coletar os ovos sujos e os que 
estão no chão separadamente 
dos ovos limpos e mantenha-os 
separados

Manter as bocas dos ninhos 
limpas: remover o material sujo 
dos ninhos e as fezes diariamente.  
Limpar/higienizar as esteiras 
dos ninhos mecânicos todas  
as semanas

Armazenar ovos até 4 horas após  
a coleta

Idade dos ovos

0–7 dias 18 °C

8–13 dias 12–15 °C 75–80%

> 13 dias 12 °C

Temperatura de 
armazenamento

Umidade  
relativa

Garantir ovos resfriados 
abaixo do zero fisiológico  
(24 oC) antes de embalar  
em caixas

Abastecer os carrinhos de baixo  
para cima

Fumigar com formaldeído até 1,5hr após a coleta 
dos ovos
• Aquecer 10 g de paraformoldeído ou 43 ml 

formalina (37,5%) e 21 g permanganato  
de potássio por m3 de espaço 

• Temperatura mínima de 24 oC com  
um RH de 65%

• Ligar os ventiladores de circulação de ar  
para garantir distribuição uniforme

• Seguir a legislação local e todas medidas  
de segurança para as pessoas

* Manter os ovos sempre 
secos

* Garantir a ventilação e 
umidificação sem molhar 
ou gotejar sobre os ovos

* Assegurar equipamentos, 
piso, paredes e teto 
totalmente limpos  
e desinfetados 

Limpar e desinfetar  
a sala de ovos sempre  
que estiver vazia ou 2  
a 3 vezes por semana

* Prevenir a condensação em 
qualquer fase do processo

* Garantir a cadeia de frio 
desde o aviário, sala de ovos 
na granja, transporte e sala 
de ovos no incubatório, 
sem variações e com queda 
gradativa da temperatura

Garantir a limpeza e 
desinfecção do caminhão 
antes dos ovos serem 
carregados

Manusear os ovos cuidadosamente desde  
o aviário, transporte interno na granja, sala  
de ovos, transporte até o incubatório e dentro  
do incbatório

Os ovos devem ser 
coletados no mínimo  
6 vezes por dia

Manusear os ovos com 
cuidado para evitar 
rachaduras durante  
a coleta


