
Dia da Avicultura (28): STIHL oferece ferramentas 

motorizadas para limpar aviários e combater pragas na 

produção de aves 
 

A atuação do pulverizador, da roçadeira e da lavadora de alta pressão, são muito 

importantes para manter um ambiente higienizado e protegido, gerando maior 

segurança ao produtor 

 

Neste sábado (28), é celebrado o Dia da Avicultura e do avicultor. De acordo com a 

Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), em 2020, o segmento produziu 13.845 mil 

toneladas de carne de frango e, deste montante, 69% foi destinado ao mercado interno, sendo 

o restante exportado. Segundo a Embrapa, o Brasil é o terceiro maior produtor de frangos de 

corte, atrás apenas de Estados Unidos (1º) e China (2º). A STIHL, líder no mercado brasileiro 

de ferramentas motorizadas, para contribuir com a atividade dos avicultores, oferece diversos 

equipamentos para otimizar a produtividade, especialmente para limpeza e combate às 

pragas no galinheiro. Para isso, as utilizações da lavadora de alta pressão, do pulverizador e 

da roçadeira oportunizam um ambiente higienizado e protegido.  

 

“Os avicultores merecem todas as felicitações pela data e também pelo trabalho de 

excelência que desempenham. A STIHL é parceira dos profissionais do agro e busca 

constantemente atendê-los da melhor forma com o desenvolvimento de produtos com 

tecnologia de ponta e a tradicional qualidade da marca. Os pulverizadores, as lavadoras de 

alta pressão e as roçadeiras combatem pragas no local da produção das aves e são 

importantes soluções, pois os frigoríficos passam por rigorosos processos de controle. Então 

oferecemos equipamentos que visam aumentar a produtividade e a competitividade na rotina 

diária da avicultura”, relata o Rafael Zanoni, gerente de marketing. 

 

Cada um dos equipamentos permite cuidar do galinheiro sob uma perspectiva. Antes de 

desinfetar e dedetizar o aviário, é preciso realizar a limpeza seca, que consiste na remoção 

de material orgânico, além da retirada das estruturas e equipamentos. Após, é quando a 

lavadora de alta pressão atua, com a utilização de detergentes, para remover as matérias e 

substâncias orgânicas secas da superfície. Dentre as diversas características, o modelo RE 

143 possui alta vazão e pressão de trabalho que resulta na fácil e rápida remoção da 

sujeira. Para potencializar o uso dessa ferramenta, é possível utilizar diversos acessórios 

disponíveis. Entre eles, a Mangueira de Aspiração, que permite reutilizar água de cisternas 

ou outros reservatórios, garantindo uma utilização mais sustentável e econômica da 

lavadora. A STIHL também oferece o detergente concentrado e biodegradável MULTI, 

indicado para limpeza de superfícies laváveis em geral. O acessório Bico de Espuma, 

diferencial compatível com a lavadora de alta pressão RE 143, permite ajustar a quantidade 

de detergente, além do direcionamento do jato, que pode ser horizontal ou vertical, e a 

abertura, seja para a forma de leque ou pontual. 

 

Após este processo, chega a vez do equipamento preferido dos avicultores: o pulverizador 

SR 420, ideal para o controle de pragas e vetores em áreas de difícil acesso com potência e 

fácil manejo. A tecnologia permite aplicação de bactericidas, fungicidas e desinfetantes - 

granulados e líquidos. Além disso, pode ser utilizado também como soprador. O SR 420 



contribui para eliminar e proteger os aviários da infestação de insetos e pragas como o 

cascudinho, moscas, carrapatos, pulgas, sarnas, entre outros. Para deixar o arredor também 

seguro, é importante realizar a roçada da grama evitando a proliferação de roedores, tais 

como ratos e camundongos. Neste sentido, a roçadeira FS 220, destinada para cortes de 

pequenas árvores, arbustos, capim e macegas, oferece um alto rendimento. Para o maior 

conforto do operador, a ferramenta também conta com o sistema antivibratório (redução da 

vibração do motor) e o cinto duplo com suporte estofado, que facilita o trabalho de longa 

duração. 

 

Sobre a STIHL 

A STIHL lidera o mercado brasileiro de ferramentas motorizadas portáteis, com um mix 

completo de produtos de alta qualidade e durabilidade. Com produtos destinados ao mercado 

florestal, agropecuário, construção civil, conservação e jardinagem profissional, e doméstico, 

a empresa oferece uma ampla linha de ferramentas motorizadas portáteis que podem ser 

encontradas em mais de 4 mil pontos de venda distribuídos pelo Brasil. No país, a STIHL está 

localizada em São Leopoldo (RS), onde trabalham aproximadamente 3,5 mil colaboradores. 

A matriz do grupo fica na cidade de Waiblingen, na Alemanha. Reconhecida pela sua 

liderança tecnológica, inovação e qualidade de seus produtos, a empresa está presente em 

mais de 160 países por meio de canais de distribuição formados por mais de 40 mil pontos 

de vendas no mundo. Para atender ao mercado global, a STIHL conta com unidades 

produtivas na Alemanha, Brasil, EUA, Áustria, Suíça, China e Filipinas.  Desde 2008, a STIHL 

Brasil é certificada com a ISO 14001 e a OSHAS 18001, ambas recertificadas em 2017. O 

Grupo STIHL é certificado com a ISO 9001. 

 
Porto Alegre, 25 de agosto de 2021. 
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