
O moderno sistema de aviário para produção de ovos
em galpão, free-range e orgânicos

NATURA Step



NATURA Step
O aviário em níveis de fácil acesso e bem aceito bem aves

A Big Ducthman tem mais de 30 anos de 
experiência com sistemas  de aviários - 
uma vantagem que usamos em benefício 
de nossos clientes.
A Natura é um sistema de gestão voltado 
para o bem-estar das aves, sem descon-
siderar a funcionalidade e a eficiência, o 
que é muito importante para os produto-
res de ovos. Nosso objetivo como 
desenvolvedor de sistemas de produção 
de ovos é projetar um sistema cuja 
estrutura funcional seja fácil de entender 
para asaves, nas quais possam exibir 
seus comportamentos naturais e onde se 
mantenham saudáveis e possam colocar 
seus ovos sob condições higiênicas. 
Nosso aviário NATURA Step atende a 
esses requisitos de maneira ideal. No 
entanto, isso não nos libera do nosso 
trabalho de desenvolver e otimizar ainda 
mais nossos sistemas.
Não apenas observamos o aviário em si, 
mas também fatores importantes como o 
melhor conceito de iluminação para a 
distribuição de luz ideal e o sistema de 
ventilação apropriado.
O Natura Step é um sistema muito 

versátil e pode ser usado na produção de 
ovos free-range, produção de ovos 
tradicionais e orgânicos, e em grandes e 
pequenos galpões.
Natura Step é, portanto, sempre o 

conceito certo para a produção de ovos 
amigável as aves.

  Tanto a equipe quanto as aves podem 
acessar facilmente o aviário, a 
inspeção de ninhos é simples;

  Níveis de larguras diferentes criam um

design escalonado no qual todos os três 
níveis são fáceis de alcançar, especial-
mente o nível de ninho integrado

  Bebedouro nipple diretamente em frente 

ao ninho aumentam a aceitação do ninho;
  O nível de ninho tem um ninho duplo e 

uma esteira central de ovos;

Funcionalidades importantes do Natura Step – bem-estar animal, funcionalidade e efici



As diferentes áreas de atividade são organizadas 
de uma maneira que anima as aves a se movimen-
tarem no sistema
 Área de superficie do ninho
 Água
 Ração
 Área utilizável

Todas as dimensões em mm

Chave
 Ninho
 Esteira de ovos central (500mm)
 Piso de arame em frente ao

ninho com poleiro
 

 
 Placa integrada “hop and turn” 

 

 Aproxime-se do poleiro
 Poleiro de aproximação

adicional (opcional)
  

 
 Uma ou duas linhas de

alimentação adicionais
(opcional)

  
 

 

Esteira de esterco nivel 1 
Esteira de estrco nivel 2 
Duto de ar

Pisou em ambos os lados para o movimento máximo das aves Piso de um lado para área útil adicional

Secções transversais e disposição dos elementos individuais

NATURAStep 24-18 NATURAStep 24-21

ência formam uma unidade de sucesso
  A área de superfície necessária do 

ninho pode ser ajustada para atender a 
densidade de aves devido à combinação 
de seções com ninho e seções com 
passagem;

  Uma grande área útil garante boa 
utilização da superfície do galpão;

  Os ovos do sistema podem ser coleta-
dos por um sistema automático 
(opcional);

  O ninho e a parede traseira podem ser 
removidos para limpeza completa;

  Dois níveis de esteira de esterco garantem 
que a maior parte do esterco seja trans-
portada para fora do celeiro, diminuindo o 
teor de amônia no ar e melhorando as 
condições de higiene;

  Mesmo como linha única, o aviário é 
totalmente funcional;

  Toda a superfície do piso do aviário é 
área para ciscar;

A placa integrada “hop and turn” é uma 
importante vantagem do Natura Step:  

  Facilita a movimentação para as
aves entre os níveis

  Pode ser usado tanto em comprimento
- e direção transversal;

  Não está no caminho durante a
inspeção do ninho;

Placa integrada
“hop and turn”



Área para ciscar
As aves podem usar todo o chão do galpão 
como área para ciscar . Nossa lâmpada de 
tubo FlexLed ilumina as áreas abaixo do 
sistema com luz uniforme e sem cintilação. 
Os animais, portanto, perdem o interesse 
em colocar ovos aqui. Nosso sistema de 
redução de lixo remove estrume e excesso 
de lixo automaticamente, se desejado, o 
que também ajuda a reduzir a poeira.

Colony 2+ grupo que
estabelece ninho
Nosso ninho de postura Colony 2+ garante 
bons resultados devido à alta aceitação do 
ninho e ao baixo número de ovos sujos e 
rachados. O ninho é integrado ao Natura Step. 
De fácil acesso para as aves, tem uma inserção 
de ninho macio e um piso inclinado dividido. 
Antes do piso do ninho se fechar, a noite, todos 
os ovos são deslocados para a esteira de ovos. 
As aves não conseguem dormir dentro do 
ninho, aumentando assim a higiene do equipa-
mento.

 

 

Resting zone
O nível superior é usado como uma zona de 
descanso. Equipado com linhas de alimenta-
ção e poleiros, é possível instalar uma ou 
duas linhas de alimentação adicionais como 
opção, dependendo da densidade de aves. 
Oesterco acumulado cai sobre o estrado 
abaixo e pode ser seco por meio de um duto 
de ar central opcional.

Nível mais baixo
O nível inferior é equipado com duas linhas 
de alimentação e uma linha de bebedouro 
central. As aves podem se alimentar sem 
serem perturbadas. Todo o nível é iluminado 
pela nossa lâmpada de tubo FlexLED, 
proporcionando iluminação uniforme e sem 
cintilação. O esterco que se acumula cai na 
esteira do estrume abaixo e pode ser secado 
por um duto de ar opcional instalado no 
centro. Poleiros, opcionalmente feitos de aço 
inoxidável, garantem uma posição segura 
para as aves.



Esteira  central de ovos
A esteira central de ovos com alta proporção 
de furos triangulares garante que os ovos 
permaneçam limpos; o rolamento de três 
pontos aumenta a estabilidade do ovo na 
esteira. A cobertura opcional acima da 
esteira protege os ovos da sujeira que pode 
cair da esteira de retorno do esterco. Um 
intervalo especial (opção) permite que as 
aves empurrem suas cabeças para fora do 
ninho, caso fiquem superlotadas.

Sistema de coleta de ovos
Devido ao leve gradiente do piso em arame, 
os ovos soltos no sistema (ovos do sistema) 
rolam em direção ao poleiro da chapa 
metálica. Eles permanecem em segurança 
sob esse poleiro até serem coletados 
manualmente. Como opção, oferecemos um 
sistema automático para coleta desses ovos.

Sistema de coleta manual

Esteira de ovo reforçada

Correia longitudinal central com 500 mm de largura e orifícios triangulares para uma posição estável dos ovos.

Egg collection with a vertical conveyor and automatic system egg collection by means of an elevator

Sistema automático de coleta de ovos

Egg collection
We can offer many different options for egg 
collection, including vertical conveyors and 
rod conveyors, elevators and lift systems.
Vertical conveyors are the standard 
solution wherever there is little space 
between the nests and the cross 
collection. Elevators are well-suited for 
the automatic collection of system eggs 
because the eggs need to be collected 
from two levels. The lift system is 
designed for especially gentle egg 
transport as there is only one transfer 
point. The production system is fully 
accessible at all times because once all 
eggs have been collected, the lift moves 
into its parking position.

EggTrax
A unidade de transferência EggTrax garante 
uma transferência segura e suave dos ovos 
da esteira longitudinal para a correia 
cruzada ou para o transportador vertical ou 
de haste a uma velocidade de 2,6 m / min. O 
EggTrax tem as seguintes vantagens:

 Fingers anti-rachaduras garantem uma 
transferência controlada de ovos para a 
correia cruzada ou para o transportador 
vertical;

 

  
 

 
A escova de cinta de ovo integrada 

 

 mantém as correias dos ovos limpas;
 A unidade de transferência pode ser 
removida sozinha, facilitando a limpeza 
com um limpador de alta pressão;

 
   
 

 A transferência de corda (opcional) 
transfere os ovos muito suavemente 
enquanto permite que penas, poeira e 
ovos sem casca caiam entre os fios 
individuais da unidade.

 
 
 
 
 



Galpão de dois andares com teto intermediário

A superfície lisa e branca das placas plásticas permite que o ar fresco flua transversalmente através do galpão 
sem obstruções e também aumenta o brilho no nível inferior

Vista de um teto intermediário feito de placas de plástico antes que o sistema seja instalado no segundo nível Os postes do sistema são montados de forma segura 
no teto intermediário com pés de aço inoxidável

Placas de plástico totalmente fechadas, com um 
lado superior escuro e uma parte inferior clara.

O Natura Step é bem adequado para uso 
em galpão de dois níveis. A Big 
Dutchman também pode oferecer este 
aviário com um teto intermediário 

integrado. Este teto pode ser em madeira 
revestida ou, melhor ainda,  em um 
material plástico. Um teto fechado 
garante que toda a área seja utilizável no 

segundo nível também. Dependendo do 
conceito do sistema, as larguras dos 
corredores entre 1,6 me 2,50 m de área 
são possíveis.

Exemplo de planejamento: NATURA Step Vantagens do teto de plástico
  As placas são feitas de polipropileno e 

100% resistentes à água, ou seja, 
limpeza úmida não é problema;

  As pranchas são fabricadas com as 
dimensões exigidas, economizando 
tempo de montagem porque não é 
necessário cortar no local;

  Não são necessários perfis em L na 
direção longitudinal, permitindo que o 
fluxo de ar fresco ao longo do teto, sem 
obstruções;

  A parte de baixo branca das placas
aumenta o brilho no nível inferior;

  As placas de plástico estão fechadas 
por todos os lados para evitar focos de 
ácaros e vermes.



Combinação de NATURA Step e NATURA Colony para aproveitamento ideal do galpão

BD lâmpada à prova de umidade, dimerizável

Elevar o sistema em no máximo 150 mm facilita a inspeção das aves, bem como a limpeza após cada lote, 
além de facilitar a eliminação da área da cama abaixo do sistema.

A utilização do aviário pode ser melhorada através da combinação do
Natura Step 24-21 e Natura Colony 2400

Luz de painel de LED Zeus, dimerizável Lâmpada tubular FlexLed, dimerizável

O conceito correto de iluminação para uma ótima distribuição de luz no aviário.
Um programa de iluminação personalizado 
para aviários contribui significativamente 
para o sucesso da produção de ovos. Por 
isso, a Big Dutchman recomenda a utiliza-
ção das seguintes lâmpadas, que funcionam

em conjunto quando controladas por um
programa de iluminação.

Lâmpada BD à prova de umidade para
iluminação de corredor, instalada de
forma cruzada  

Painel de LED Zeus para iluminação de
corredor, disponível opcionalmente com
diferentes placas Led, instaladas de
forma transversal  

lâmpada tubular FlexLed Para
iluminação do sistema

NATURAStep

1 or 2

1 or 2

1 or 2

1 or 2

1 or 2

Se o cliente estiver mais interessado em 
uma alta número de aves no lote, os aviários 
Natura Step e Natura Colony 2400, que vêm 
da mesma família de produtos, podem ser 
combinados.
Em sintonia com o Natura Step, a Natura 
Colony 2400 possui dois níveis de esteira de 
esterco da mesma largura. Portanto, é um 
pouco mais difícil para as aves atingirem o 
nível do topo. Este problema é solucionado 
com o uso de poleiros de aproximação 
adicionais que facilitam a movimentação 
entre os níveis e acesso à fila da Natura 
Colony quando vinda do aviário da Natura 
Step.

NATURA Step 24-21

NATURA Step 24-21

NATURA Step 24-18 NATURA Step 24-18

NATURA Step 24-21NATURA Colony 2400

NATURA Colony 2400

NATURA Colony 2400

NATURA Colony2400
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O conceito de ventilação adequada para condições climáticas ideais no galpão

Natura Step com jardim de inverno – transições gradativas do galpão para o free range

Um conceito de ventilação feito sob 
medida em aviários é um fator importante 
na produção bem-sucedida de ovos. A Big 
Dutchman pode fornecer a melhor solução 
para todos os clientes. Os sistemas de 

ventilação de pressão negativa para 
galpões com e sem teto intermediário 
descritos abaixo criam condições 
climáticas ideais. Os seguintes elemen-
tos de ar fresco e exautão podem ser 
usados:

  Inlet de parede CL 1200 ou CL 1900

  EInlet de teto CL 1540
  FAC ou chaminé de ar fresco Fumus
  Chaminé de ar de exaustão CL 600

ou CL 920  
Exautos de parede AirMaster

Além de exaustar as chaminés de ar, os 
ventiladores de parede também são uma 
opção. Eles estão instalados na extremi-
dade da empena e puxam o ar longitudi-
nalmente até o galpão.
No caso da produção de ovos ao ar livre, 

os buracos pop estão abertos durante o 
dia, tornando difícil a realização de 
ventilação com pressão nagativa pura. 
Em vez disso, mudar para ventilação com 
pressão igual pode ser uma alternativa 
durante esses períodos.

  As aves podem usar o jardim de inverno 
coberto como uma área adicional para 
ciscar quando o tempo estiver ruim;

  Um piso de concreto impede que os
nutrientes entrem no solo sem controle;

  O jardim de inverno pode ser limpo de
forma fácil e completa após cada lote,
aumento da higienização.


