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Fig. 1 - Códigos de pelada de incubação 

Ausente 
Iniciando 

Bem definida 
Peito e abdómen estão 

completamente depenados. 
Veias proeminentes. Pele pode 

aparecer laxa (solta; algumas 
dobras). 

 
Sinais de inchaço da pele ou 
edema. Músculos peitorais e 

intestino ainda visíveis através 
da pele. 

Código da PI 

Pele do abdómen  
opaca, espessada 

ou intumescida 
(inchada) 

Pele do abdómen  
com rugas finas 

Reemplumamento 

Sem edema; pele 
laxa (solta) com 

rugas transversais 
e longitudinais finas 

Pele mais firme, papilas brancas 
das penas tornam-se visíveis, 

penas ventrais em crescimento. 

Intumescimento desapareceu. 
Pele ainda com rugas finas. 

Músculos peitorais e intestino 
visíveis. Grandes veias 

geralmente não visíveis. 

Pele inchada e “solta”; dobras 
onduladas ou rugas largas 

onduladas, profundas. Músculos 
peitorais e intestino  pouco ou não 

perceptíveis. 

Peito e abdómen 
incompletamente depenados, 

papilas das penas ainda 
visíveis. 

Fig. 2 - Identificações erróneas de peladas de incubação. 

Chapim-real - macho, 
em muda geral. 

O mesmo chapim-real - 
macho, em muda geral, 
com penas ventrais      
afastadas: reemplumamento 
do peito e abdómen, mas 
não corresponde a uma 
pelada de incubação. 

Carriça - 3j. 

Toutinegra-de-barrete 
- 3J, início da muda 
pós-juvenil. 

Escrevedeira-dos-caniços 
- 3J, não se trata de uma 
pelada de incubação. 
Observe algum enruga-
mento sobre o intestino. 

Rouxinol-pequeno-dos-
caniços - macho, não 
se trata de uma pelada 
de incubação. 
Penas a cobrir a pele. 
Observe o 
enrugamento da pele. 
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Rouxinol-pequeno-dos-caniços Toutinegra-de-barrete - M 

Toutinegra-de-barrete - F Felosa-dos-juncos 
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