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COMO MONTAR
UMA CAPOEIRA
EM 11 PASSOS

1

Defina qual o local e a área
onde irá colocar a capoeira;

2

Escolha o modelo da gaiola.
Existem diversos modelos e
tamanhos. Fale com um dos
nossos colaboradores para o
aconselhar na melhor opção.
Alguns modelos de gaiolas
disponíveis já incluem poleiros e
local de postura (local onde a
galinha deposita o ovo), sendo
necessário colocar comedouros
e bebedouros;
NOTA: As gaiolas estão aptas
para diversos tipos de aves de
capoeira e de caça;

3

Decida se as aves de capoeira
estarão apenas na gaiola ou se
haverá espaço exterior para que
possam circular.
Se optar por um espaço exterior,
é importante definir se estarão
soltas sem limites ou se haverá
um perímetro limitado.
Ao anoitecer as aves recolhem naturalmente para o
interior da gaiola;

4 Crie uma vedação no perímetro

da capoeira. Poderá utilizar a
rede
como
solução,
ou
vedações de madeira para
tornar a
capoeira
mais
harmoniosa;

5

6

Verifique se a capoeira está à
sombra nas horas mais quentes
do dia. Contudo esta deve t er
alguma exposição solar;

7

8

Possibilite um piso exterior
composto por terra, pois algumas
aves gostam d e “esgravatar”. No
caso de ser um piso duro e
impermeável, é aconselhável a
utilização de aparas para conforto
e higiene das aves;

É importante garantir uma boa
circulação de ar dentro da gaiola,
para manter o bem-estar das aves;

Garanta o fornecimento constante
de água fresca para a hidratação
e saúde das aves, prevenindo a
propagação de potenciais doenças;
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9

Forneça às suas aves de
capoeira
alimentos
com
nutrientes de qualidade.
Poderá ainda complementar o
regime alimentar com um
suplemento, por forma a corrigir
eventuais carências;
É aconselhável fornecer às aves pelo menos duas
refeições por dia;

10 Limpe

com f requência os
bebedouros e comedouros,
para evitar que as sobras de
alimentação fermentem e
contaminem a alimentação;

11

Deve aplicar um antiparasitário em pó nas aves
para evitar pulgas que geralmente aparecem na
época mais quente do ano.
Fale com um dos nossos colaboradores para obter
aconselhamento especializado;
NOTA: Cada galinha coloca um ovo por dia, por isso
para início desta atividade e para uma família com
duas pessoas, sugerimos 2 galinhas poedeiras.
Caso seja uma família superior a quatro, pode optar
por 4 ou 5 galinhas poedeiras.

INSERIR AVES NA CAPOEIRA
As aves devem ser inseridas na capoeira com o mesmo
tempo de vida, de forma a crescerem juntas e se
habituarem à presença uma das outras.
Integrar novas aves adultas promove o risco de rejeição
por parte das residentes. Para prevenir, coloque-as
num espaço separado, onde se possam ver e
habituar-se à presença umas das outras ou opte por as
juntar durante a noite.
Aconselhamos uma alimentação variada, como uma
mistura que se adeque às várias espécies de aves que
partilham o mesmo espaço.

LISTA DE PRODUTOS

Aparafusadora

Luvas de
Proteção

Abrigos
de Postura

Alimento p/ Aves
(Ração e Mistura)

Alimento
Complementar

Comedouros
e Bebedouros

Camas p/ Aves
(Palha e/ou Aparas)

Vedação

Gaiola de Madeira
p/ Aves

