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A incubação é a base produtiva de todas as integrações avícolas e todos os 
estabelecimentos produtores de ovos. Um pintinho de qualidade é chave para maximizar a 
produção de carne e de ovo para consumo. 

Conhecer o manejo do ovo desde a granja de reprodutores até a obtenção final dos 
pintinhos é um requisito fundamental para todos os profissionais e operários envolvidos na 
produção avícola. Este curso lhe oferecerá uma visão geral sobre as melhores práticas em 
cada uma das etapas deste processo.

O QUE APRENDEREI ATRAVÉS DESTE CURSO?

Ao concluir este curso, você poderá: 
 

Avaliar o impacto que as atividades das etapas prévias na granja de reprodutores e no 
transporte têm no sucesso do processo de incubação.

Descrever as características que a localização, o projeto e os fluxos de manejo de um 
incubatório devem ter para atingir resultados produtivos ótimos.

Identificar os principais defeitos ou anomalias que podem apresentar os ovos, que fazem 
com que devam ser considerados como não incubáveis e devam ser separados.

Descrever os passos pelos quais os ovos e os pintinhos recém-nascidos devem passar 
dentro do incubatório.

Reconhecer a importância do cuidado permanente no manejo dos ovos, especialmente a 
respeito do manuseio e da manutenção das condições ambientais, de higiene e 
biossegurança.

Identificar os valores de temperatura, umidade relativa, ventilação e posição nos quais 
devem permanecer os ovos nas diferentes etapas do processo na granja de reprodutores, 
no transporte e nos diferentes setores dentro do incubatório.

Descrever os problemas que os ovos postos a incubar e os pintinhos recém-nascidos 
podem apresentar, e os métodos através dos quais podem ser identificados e 
minimizados.
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QUANDO POSSO REALIZÁ-LO E QUANTO TEMPO LEVARÁ?

Você poderá decidir: 

As datas e horários de realização. O curso está disponível as 24 h, todos os dias, desde a 
inscrição e por 6 meses, e

A duração de cada sessão de aprendizagem. A duração de cada módulo e recurso 
indicada neste roteiro é estimada. Você poderá seguir seu próprio ritmo e deixar 
temporariamente um módulo para retomá-lo quando quiser (ao acessar de novo um 
módulo multimídia interativo, o sistema levará você automaticamente à última tela 
visitada). 

Embora você conte com esta flexibilidade de tempos, receberá avisos para ajudá-lo a 
manter um bom ritmo de assistência e aprendizagem, e poder concluir com êxito o curso.

ONDE POSSO REALIZÁ-LO?

Seu poderá escolher o meio (PC / tablet / telefone móvel) e forma de navegação (on-line / 
off-line sem necessidade de conexão permanente a internet, através do app anpro 
campus). 

O QUE POSSO FAZER SE EU  PRECISAR DE AJUDA?

Poderá recorrer ao: 

Suporte do especialista.  Se bem que o curso inclui explicações claras e simples, 
compreensíveis para pessoas com diferentes níveis de experiência e formação prévia, 
você poderá enviar consultas sobre os conteúdos ao especialista do curso através do 
Fórum do curso.
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Suporte técnico. Poderá fazer consultas sobre navegação do curso e eventuais 
inconvenientes técnicos, enviando uma mensagem para o e-mail 
ajuda@anprocampus.com. 

O QUE ENCONTRAREI NO CURSO?

Em cada módulo do curso, você encontrará um recurso multimídia interativo, com os 
conteúdos centrais explicados por meio de áudio, vídeos, animações, imagens, gráficos e 
esquemas interativos, materiais de leitura e atividades de revisão. Além disso, poderá 
baixar uma versão PDF (que poderá utilizar para revisão desses conteúdos quando 
necessário). Por outra parte, em alguns módulos encontrará tarefas (atividades de 
aplicação prática ou de colaboração com outros alunos, que podem ser obrigatórias ou 
optativas) e outros recursos complementares (por exemplo, documentos PDF para baixar).

O QUE DEVO FAZER PARA APROVAR ESTE CURSO E OBTER A CERTIFICAÇÃO DO 
ANPROCAMPUS?

Para fazê-lo deverá:

Completar 100% dos módulos obrigatórios. Para 
checar isto, revise que todos tenham a caixa de 
progresso marcada.

Se algum deles não a tiver, acesse esse módulo e 
verifique na seção “Check” que todas as telas tenham 
o sinal verde de visto (caso contrário, clique sobre as 
que têm o “X” vermelho, para percorrê-la).

Preencher a pesquisa de opinião do curso.

Preencher e aprovar a avaliação do curso (é preciso alcançar ao menos 70% de 
respostas corretas em uma das três tentativas possíveis).

Obtenha o seu certificado. 
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QUE PASSOS DEVO SEGUIR PARA PERCORRER OS CONTEÚDOS DO CURSO?

Realize os seguintes passos:

PASSO 1
Antes de começar, verifique se você possui conhecimentos 
básicos suficientes e defina se é necessário realizar um ou 
mais dos seguintes MÓDULOS COMPLEMENTARES 
OPCIONAIS (que encontrará ao final da tela de acesso aos 
módulos. 

Estes módulos incluem os seguintes recursos e conteúdos:

campus

O APARELHO REPRODUTOR DA GALINHA    
Módulo multimídia interativo (18 minutos).                     

Localização do aparelho reprodutor na galinha. Estrutura: 
componentes e suas características. Fases de desenvolvimento

ESTRUTURA DO OVO
Módulo multimídia interativo (15 minutos).                    

Partes do ovo e suas características. Fatores que afetam a estrutura. 
Mudanças que sofre com o tempo.

FORMAÇÃO DO OVO
Módulo multimídia interativo (3 minutos).                   

Etapas de formação do ovo dentro do aparelho reprodutor da galinha.

EMBRIOGÊNESE: DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DO 
PINTINHO

Módulo multimídia interativo (18 minutos).
Duração do desenvolvimento embrionário do pintinho. Principais 
sucessos do cada dia do desenvolvimento.
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PASSO 2
Depois, comece a percorrer os diferentes MÓDULOS 
OBRIGATÓRIOS do curso.
 
Estes módulos incluem os seguintes recursos e conteúdos:

campus

MÓDULO 01: INTRODUÇÃO     
Módulo multimídia interativo (8 minutos).              

A incubação artificial: o que é e por que é realizada artificialmente, 
benefícios que fornece ao processo atual de produção avícola. 
Desafio gerado pela evolução genética em relação ao período de 
incubação.
Conceitos apresentados em vídeo pelo especialista do curso MV 
Carlos Mario Plano.

MÓDULO 02: MANEJO DE NINHOS E COLETA DO OVO NA GRANJA
Módulo multimídia interativo (14 minutos).                    

Principais recomendações a levar em conta na postura nos ninhos 
(projeto do galpão e dos ninhos, manejo das aves, alimentação, 
higiene e controles de qualidade) e na coleta dos ovos (métodos e 
elementos, frequência, cuidado e higiene).

MÓDULO 03: SELEÇÃO DE OVOS INCUBÁVEIS 
Módulo multimídia interativo (33 minutos).                   

O que são os ovos incubáveis, motivos pelos quais são selecionados 
e características. Diferentes métodos de seleção. Ovos não 
incubáveis: critérios de identificação, principais defeitos que podem 
ser encontrados, causas que podem provocá-los e possíveis 
consequências que ocorreriam se continuassem o processo de 
incubação. Colocação correta dos ovos selecionados nas bandejas 
incubadoras.

Tarefa: Reconhecimento de ovos não incubáveis  (atividade 
opcional).

Convite para tirar e enviar fotos de ovos com defeitos, para poder 
elaborar uma galeria de fotos em conjunto com outros colegas do 
curso.

MÓDULO 04: LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ARMAZENAMENTO E 
TRANSPORTE DO OVO INCUBÁVEL 

Módulo multimídia interativo (25 minutos). 
Método correto de limpeza dos ovos. Motivo, momento, métodos e 
produtos de desinfecção. Condições e duração ótima do 
armazenamento. Preparação e condições para o transporte de ovos 
para o incubatório.

MANEJO DA INCUBAÇÃO
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MÓDULO 05: DESIGN DO INCUBATÓRIO 
Módulo multimídia interativo (25 minutos). 

Importância da correta localização do incubatório (distância em 
relação a outras instalações e altitude da região). Recomendações 
para levar em conta no projeto de construção do incubatório e 
planejamento da infraestrutura. Setores nos quais é dividido um 
incubatório, características recomendadas e condições ambientais 
ótimas. Distribuição dos setores para atingir a eficiência operacional 
e a biossegurança. Fluxo dos ovos, do pessoal, dos elementos e do 
ar. 

Tarefa: Autodiagnóstico de condições ambientais no incubatório  
(atividade opcional).

Convite para realizar um diagnóstico das condições ambientais do 
incubatório onde trabalha, a partir de uma tabela com os  valores 
recomendados de ventilação, temperatura, umidade relativa e 
pressão em relação à atmosfera.

 Diretório de fabricantes de incubadoras
LListrado com dados de contato dos principais fabricantes de 
incubadoras do mercado.

MÓDULO 06: MANEJO DOS OVOS NO INCUBATÓRIO 
UNIDADE 1
Manejo dos ovos no incubatório antes da incubação

Módulo multimídia interativo (15 minutos). 
Importância do manejo dentro do incubatório. Fatores que incidem 
no manejo. Recomendações a seguir para a recepção dos ovos, o 
controle de quantidade, a localização na sala de ovos, o controle de 
qualidade e a colocação nas bandejas incubadoras. Armazenamento 
dos ovos: por que é realizado, duração e condições recomendadas. 
Pré-aquecimento dos ovos: por que é realizado, onde e são quais 
condições.  

UNIDADE 2
Incubação dos ovos

Módulo multimídia interativo (28 minutos). 
Duração da incubação. Carga dos ovos na incubadora. Incubadoras de 
estágio único e múltiplo (sistema de carga horizontal e vertical). 
Características, vantagens e desvantagens de cada tipo de 
incubadora. Manutenção e controle de parâmetros durante a 
incubação, de acordo com o tipo de máquina. Condições ambientais: 
importância, valores recomendados e forma de medir temperatura, 
umidade e ventilação. Posição do ovo dentro da máquina: a cada 
quanto tempo, como e por que é feita a viragem regular dos ovos. 
Lavagem e desinfecção de máquinas e salas.
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UNIDAD 3
Transferência para a máquina nascedouro e eclosão

Módulo multimídia interativo (23 minutos). 
Transferência dos ovos aos nascedouros: onde e por que é realizada; 
quando é o momento apropriado para fazê-la, como identificá-lo e 
que fatores podem afetá-lo; qual deve ser sua duração; como se 
realiza de acordo com o equipamento disponível. Detecção de ovos 
com problemas através de ovoscopia durante a transferência. A 
vacinação in ovo como passo opcional: por que é realizada, como é 
aplicada e que cuidados devem ser tidos. Colocação dos ovos nas 
bandejas nascedouros, deslocamento e carga nas máquinas. 
Condições ambientais, duração desta etapa e controle dos 
nascimentos (janela de nascimentos). Lavagem e desinfecção de 
máquinas e salas.

UNIDADE 4
Manejo dos pintinhos recém-nascidos

Módulo multimídia interativo (14 minutos). 
Tarefas de processamento de pintinhos: seleção final e avaliação da 
qualidade e viabilidade dos pintinhos; transferência para as caixas de 
transporte; divisão por sexo; vacinação e contagem de quantidade). 
Equipamento e cuidados durante o processamento. Arrumação das 
caixas e condições na sala de espera de pintinhos. Condições 
apropriadas para o despacho e transporte.

Reconhecimento de etapas e situações comuns do Incubatório 
(atividade opcional)

Convite para realizar uma atividade de observação de fotografias e 
identificação de aspectos relacionados com seções de um 
Incubatório e situações que frequentemente se apresentam nas 
operações.

MÓDULO 07: IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO PROCESSO DE 
INCUBAÇÃO 
UNIDADE 1
Identificación de problemas en el proceso de incubación 

Módulo multimídia interativo (8 minutos). 
Variáveis e fatores que intervêm no processo de incubação. 
Incidência de problemas e diferentes formas de avaliá-la. Definições 
necessárias para prevenir problemas. Momentos e métodos de 
identificação de problemas. Por que é importante aprender a 
identificar problemas. O que fazer depois de identificá-los. 

MANEJO DA INCUBAÇÃO
Roteiro do curso



8campus

MÓDULO 08: BIOSSEGURANÇA E MANUTENÇÃO DO INCUBATÓRIO
Módulo multimídia interativo (28 minutos).  

Requisitos para uma correta operação do incubatório. Riscos 
sanitários e importância da biossegurança. Medidas para conseguir e 
manter a biossegurança: controle de acesso veicular e de pessoas; 
controle da incubação; programa de limpeza e desinfecção; 
fumigação das câmaras; manejo integrado de pragas; e 
eliminação/tratamento de resíduos. Importância e chaves do plano 
de manutenção preventiva de equipamentos e sistemas.

UNIDADE 3
Identificação de problemas em pintinhos recém-nascidos

Módulo multimídia interativo (25 minutos).  
Momentos de identificação de problemas em pintinhos 
recém-nascidos Qualidade esperada e motivos e critérios de 
separação de pintinhos com problemas. Métodos de identificação. 
Tipos de problemas que podem ser encontrados: características 
identificáveis e causas prováveis. Quantificação de resultados e 
detecção de problemas prevalescentes; revisão e pesquisa das 
causas; ações de melhoria e acompanhamento.

UNIDADE 2
Identificação de problemas em ovos incubados não nascidos

Módulo multimídia interativo (34 minutos).   
Momentos e métodos de identificação de problemas em ovos que 
foram postos a incubar. O método de embriodiagnóstico: o que é; 
quem participam e com que papéis; preparação, procedimento e 
registro; classificação dos problemas encontrados: características 
identificáveis e prováveis causas; quantificação de resultados e 
comparação com valores normais; revisão de causas, ações de 
melhoria e acompanhamento.

PASSO 3
Para concluir, se você quiser obter a certificação do curso, acesse e complete os seguintes 
recursos: 

Pesquisa de opinião  (3 minutos estimados)
Questionário para colocar opiniões e comentários sobre o curso, seus 
conteúdos, metodologias e recursos, colaborando para incluir melhorias em 
futuras edições.
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Avaliação (55 minutos estimados, variável de acordo com o ritmo do aluno).
Questionário com 55 perguntas de múltipla escolha, relacionadas com todos os módulos obrigatórios do curso. 
Percentagem mínima para aprovar a avaliação: 70% de respostas corretas. Diante de uma eventual 
reprovação, é possível fazer a avaliação de novo (mais duas vezes, com perguntas diferentes cada vez). 

Certificado
Depois de ter aprovado a avaliação, você poderá obter o certificado (e baixá-lo ou imprimi-lo).

PASSO 4
Se você quiser, acesse a lista de bibliografia recomendada, na qual encontrará sugestões de 
livros, manuais e artigos relacionados com a temática do curso, mediante os quais poderá 
complementar sua formação.

DURAÇÃO ESTIMADA TOTAL DO ROTEIRO (Passo 1 a 3): 540 minutos (9 horas)
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