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RESUMO 

 

  

  Este trabalho foi realizado com o objetivo de analisar as interferências climáticas no 

interior de um galpão convencional em dois lotes de frangos de corte, nos meses de junho a 

outubro. A análise se deu por meio da mensuração dos fatores ambientais, temperatura e 

umidade relativa, bem como a temperatura superficial das aves alojadas. As coletas destes 

parâmetros ambientais foram realizadas através de termohigrômetros, além de um sistema 

computacional, instalados num galpão comercial. Os dados de ambiência foram mensurados 

diariamente durante um período aproximado de 43 dias, às 9 e às 15 horas. Através da 

comparação entre as temperaturas internas e externas do aviário, a influência da temperatura 

interna sobre as aves, bem como a interferência da umidade relativa no interior do galpão 

sobre o comportamento e a capacidade de troca térmica das aves com o ambiente. Concluiu-se 

que o galpão estudado não proporcionou uma ambiência satisfatória durante a criação dos 

dois lotes de frangos de corte, acarretando alterações no metabolismo e no comportamento 

dos animais. Desta forma, ficou comprovado quão importante é um ambiente térmico ideal, 

para que as aves expressem seu potencial genético e proporcione um rendimento lucrativo ao 

produtor. 

  

 

PALAVRAS CHAVE: ambiência, conforto térmico, frangos de corte 
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ABSTRACT 

 

 

 This work was realized with the point of analizy the weather interference of a 

conventional hangar with two cut chickens lots, at the months June and October. The analysis 

was conducted by the measuring of weather factors, temperature and relative humidity(RH) as 

well the superficial temperature of the chickens inside the hangar. The collect of this 

environmental parameters was realized with thermometer that measure temperature and RH, 

besides of an computational system installed in a commercial hangar. The ambience dades 

was measuring daily approximating 43 days at nine o’clock am and fifteen o’clock pm. By the 

compare of inside and outside temperature from the hangar, the influence of the inside 

temperature over the chickens besides the interference of the RH inside the hangar about the 

behavior and the swap thermal capacity with the environment. To come to a conclusion that 

the the study hangar didn’t provide an satisfactory ambience during the creation of the two cut 

chickens lots, implying in metabolism and behavior alteration at the animals. So, was 

comprovated how important is an ideal thermal ambiance for the chickens express your 

genetic potential providing lucrative income for the producer. 

 

KEYWORDS: ambience, thermal comfort , broiler chicken 
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1. INTRODUÇÃO 

 A avicultura tornou-se um grande ramo zootécnico no sistema do agronegócio 

nacional brasileiro, estabelecendo-se rankings de produções consideráveis, quando 

comparados a outros produtores mundiais. Segundo o UBABEF (2016), a média nacional de 

produção de frangos de corte, atingiu 1,156 milhões de toneladas de carne produzida até 

janeiro de 2016. Esta alta produtividade acompanha o mercado consumidor crescente, tanto 

no âmbito nacional, quanto internacional (EMBRAPA, 2013). Na exportação, o Brasil ocupa 

o primeiro lugar, sendo o maior exportador de carne de frango, com média de 52,5% da carne 

exportada (AVICULTURA INDUSTRIAL, 2016). 

 Com o crescente mercado consumidor, a aplicação de técnicas do melhoramento 

genético levou a um maior desempenho produtivo dos frangos de corte. A redução da idade 

de abate, o maior desenvolvimento do tecido muscular, o aumento de peso da carcaça e a 

melhor utilização dos nutrientes da dieta são parâmetros necessários para um bom 

desempenho do lote. Entretanto, o favorecimento de um ambiente agradável ao 

desenvolvimento dos frangos de corte, o qual visa o bem estar térmico, tornou-se um 

diferencial aos produtores. De fato, a produtividade do lote alojado, melhora 

consideravelmente em ambientes favoráveis (VITORASSO & PEREIRA, 2009). 

 Nesse sentido, de acordo com Tinôco (1998), o aprimoramento na adoção de técnicas 

e equipamentos que promovem um conforto térmico no galpão, visando amenizar a influência 

do ambiente externo, torna-se essencial para um bom desempenho produtivo dos frangos de 

corte. Segundo Baeta e Souza (2010), os frangos de corte necessitam de um ambiente onde a 

temperatura esteja numa faixa ideal a sua zona de termoneutralidade. Em outras palavras, a 

ave estará gastando o mínimo possível de energia para o controle térmico corporal, 

canalizando, assim, a energia para a máxima expressão do seu genótipo para o qual ela foi 

melhorada. Fora da zona de termoneutralidade, em temperaturas altas, as aves utilizam parte 

de sua energia metabolizada para dissipar calor, reduzindo o consumo e, consequentemente, 

prejudicando o seu desempenho. Em contrapartida, em baixas temperaturas, as aves tendem a 

melhorar o ganho de peso, mas à custa de uma alta conversão alimentar. Assim sendo, a 

temperatura ideal em todo o ciclo produtivo torna-se um mandamento a ser seguido de modo 

a não prejudicar o desempenho produtivo do frango. 
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 Entretanto, em vários cenários reais, essas preocupações com o ambiente não são 

levadas em consideração. No Brasil, por exemplo, o modelo mais utilizado na criação dos 

frangos de corte é o convencional. Neste, os produtores utilizam de mecanismos de baixa 

tecnificação para controlarem os fatores ambientais, caracterizado por altas temperaturas e 

umidade dentro dos aviários, fatores esses que interferem na maior produtividade.  Desta 

forma, torna-se necessária a busca por uma ambiência ideal no interior dos galpões, visando 

sempre a termorregularidade das instalações e o bem estar das aves. Em sistemas 

convencionais, o controle da temperatura e umidade ideais é indispensável para um 

aproveitamento maior da energia metabolizável das aves. Cassuce (2011) está de acordo com 

essa afirmação, quando relata as faixas de temperatura ideal para cada etapa do ciclo de vida 

dos frangos de corte. Segundo o autor, a temperatura ideal varia de 32 ºC à 34 ºC na primeira 

semana, e de 21 ºC à 23 ºC na última semana de vida dos animais. Além disso, a umidade 

relativa, importante fator ambiental na troca de calor corporal, estaria numa faixa ideal entre 

50% à 70%.  

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o ambiente térmico interno em 

um galpão de frangos de corte. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. AVICULTURA BRASILEIRA 

Segundo dados do UBABEF (2016), a produção brasileira de frangos de corte 

alcançou 1,156 milhões de toneladas de carne produzida em janeiro de 2016, onde 311,1 mil 

toneladas foram exportadas e cerca de 844,9 mil toneladas permaneceram no mercado interno 

brasileiro. Houve um aumento de 3,5% sobre o potencial de produção de carne em 2016, em 

relação ao ano de 2015 no país. Portanto, o avicultor tem uma gama de mercado para 

produzir, porém necessita de investimentos, muitas vezes no bem-estar animal, o que levará a 

um maior desempenho no manejo, na expressão dos potenciais genéticos e consequentemente 

no ganho de peso das aves. 

A produção de carne de frangos vem comprovar os dados de exportação relativos a 

janeiro de 2016. Em torno de 311,1 mil toneladas foram contabilizadas em frango in natura 

(cortes e inteiros) e os pós processados (industrializados de frango e carne de frango salgada), 

segundo o UBABEF (2016).  Porém, quando comparado com o embarque do mês de 

dezembro de 2015, observa uma redução de quase um quinto da produção. Contundo, quando 

comparado aos meses de janeiro dos anos de 2015 e 2016, há um aumento considerável de 

15% sobre a exportação. 

2.2. EXIGÊNCIAS TÉRMICAS X DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE 

 

O ambiente onde os animais são criados é constituído pelos elementos físicos, 

químicos, ambientais e sociais. Dentre esses, os ambientais tem influência direta sobre o 

desempenho produtivo dos frangos de corte, pois seus fatores, os quais incluem temperatura, 

umidade relativa, radiação, e movimentação do ar, interferem direta ou indiretamente sobre as 

respostas comportamentais, produtivas e reprodutivas dos animais (BAETA E SOUZA, 

2010). 

As aves compõem o grande grupo dos animais homeotérmicos, ou seja, tem sua 

temperatura corporal constante, e devem mantê-la, mesmo que isso requeira um gasto 

considerável de energia (CASSUCE, 2011). Portanto, quando o ambiente não está favorável 

ao controle homeostático das aves, elas tendem a desviar energia de produção para a 
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manutenção da temperatura corporal, considerada a função basal mais importante e prioritária. 

Segundo Oliveira et al. (2006), a capacidade das aves em suportar o calor é inversamente 

proporcional a umidade relativa. Portanto, quanto maior o teor de umidade no ar, maior será a 

dificuldade na troca de calor pelas vias respiratórias do animal, aumentando a frequência 

respiratória, levando a uma modificação fisiológica para manter essa homeotermia, 

comprometendo seu desempenho. 

As temperaturas ambientes são fatores influenciáveis quando avaliados os 

desempenhos produtivos nos frangos de corte. Temperaturas elevadas e umidades altas no 

período do verão resultam em um menor consumo de ração, alterações metabólicas e 

consequentemente, na queda do desempenho (CASSUCE, 2011). No inverno, as temperaturas 

baixas mantêm o consumo de ração nos animais adultos, gerando incremento calórico. Porém, 

a energia que seria utilizada para depor essas calorias é utilizada na mantença, levando a 

queda da produção. Em pintinhos nas fases pré-inicial e inicial, o estresse causado pelo frio 

diminuiu o consumo de ração, gastando as reservas para termogêneses e influenciando 

negativamente no desempenho anatômico-fisiológico. Além disso, esse processo acarreta 

problemas durante todo o ciclo de criação como queda de produtividade, perda de peso, pior 

conversão alimentar e lotes desuniformes (ALMEIDA, 2010 apud CASSUCE, 2011). 

Dessa forma, para que as aves demonstrem seu potencial genético com alta 

produtividade, deve-se ter uma preocupação em manter o ambiente interno dos aviários de 

modo a gerar um conforto térmico para as aves. A temperatura ambiente, portanto, é o fator 

físico que está diretamente ligado ao consumo de ração dos frangos de corte e, 

consequentemente, ao ganho de peso e conversão alimentar (PONCIANO, 2011). 

 As aves, por serem animais que conseguem manter o calor do corpo dentro de uma 

faixa de temperatura, podem apresentar comportamentos específicos para dissipar ou manter o 

calor (CASSUCE, 2011). Segundo Medeiros (2010, apud CASSUCE 2011), as aves, quando 

estão em estresse térmico por calor, tendem a diminuir o consumo de ração em vista da 

redução do calor metabólico e, consequentemente, tem o ganho de peso prejudicado. Tais 

fatores podem ser observados quando estas se dispersam, ou abrem as asas para maior 

dissipação do calor corporal, ou mesmo aumentam a temperatura retal e da superfície 

corpórea. Além disso, estas também param de se movimentar, ficam ofegantes, com os bicos 

abertos, e tem a frequência respiratória cada vez maior, chegando a 130 respirações/min, na 
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tentativa de dissipar o calor de forma latente, o que pode acarretar alterações do equilíbrio 

ácido-básico e aumento do pH no sangue. 

 Uma das respostas fisiológicas ao aumento da temperatura é a vasodilatação periférica, 

resultando na perda de calor não evaporativo. Aumentando a superfície de contato com o 

ambiente, através da abertura das asas, eriçando as penas e intensificando a circulação 

periférica, a ave consegue dissipar mais calor. A perda de calor evaporativo pode ser feita 

com o aumento da produção de urina, mas isso só é benéfico, se a perda dessa água for 

compensada pelo aumento do consumo de água fria pelo animal (BORGES, 2003). 

 As aves em estresse térmico ativam processos evaporativos de perda de calor, os quais 

não dependem da diferença da temperatura, mas sim, da diferença de pressão de vapor. Esse 

mecanismo denomina-se de perda de calor latente. Para tanto, haverá a necessidade da 

presença de gotículas de água ou sobre a pele do animal ou, mais comum, sobre a superfície 

das mucosas. Fisicamente, nesse processo, para cada grama de água que é evaporada, elimina-

se 550 cal. No entanto, isto gera um custo à ave, pois com o aumento das atividades dos 

músculos respiratórios, poderá induzir alterações do pH no sangue (alcalose respiratória), 

podendo levar a morte da ave (MACARI, 2007 apud MENEGALI, 2010). 

 A interferência no consumo de água e ração também é observada quando há estresse 

térmico. Segundo Cobb (2008), o consumo de água deve ser de 1,6 a 2 vezes o consumo da 

ração por massa, mas pode variar dependendo da temperatura ambiente, da qualidade da água 

e da ração, e da saúde do animal. 

O sucesso da produtividade em frangos de corte tem, entre outras variáveis 

responsáveis, o peso pós-eclosão e o desenvolvimento do pintinho. Este desenvolvimento na 

primeira semana de vida é de suma importância, pois processos fisiológicos como hiperplasia 

e hipertrofia celular, manutenção do sistema termorregulador e desenvolvimento do trato 

gastrointestinal, influenciarão de forma singular, a conversão alimentar e ganho de peso das 

aves até a idade de abate (FURLAN, 2006 apud LOPES, 2015). 

Sabe-se que os frangos de corte, necessitam de um ambiente confortável para seu 

maior desempenho, onde a temperatura e umidade devem ser reguladas e específicas para 

cada etapa da criação (WELKER et al., 2008). Assim sendo, a temperatura de conforto 
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térmico para esses animais na primeira semana de vida varia de 32º C até 34º C, na segunda 

de 28º C a 32º C e na terceira varia de 26º C a 28º C, enquanto a umidade do ar varia de 50% 

a 70% (CASSUCE et al., 2011). 

A Tabela 1 apresenta as temperaturas e umidades relativas ideais para frangos de corte 

do nascimento até 42 dias de idade, as quais proporcionam um desempenho máximo desses 

animais ao final da fase de produção.  

 

Idade – (Dias) Umidade Relativa (%) Temperatura (ºC) 

7 40-60% 29-30 

14 50-60% 27-28 

21 50-60% 24-26 

28 50-65% 21-23 

35 50-70% 19-21 

42 50-70% 18 

 

Os valores apresentados acima comprovam os resultados experimentais de Furlan 

(2006, apud LOPES 2015), onde pintinhos com uma semana de vida foram criados em 

temperaturas de 20 ºC, 25 ºC e 35 ºC, sendo observado que os pintinhos criados a temperatura 

de 20 ºC tiveram menor consumo de ração comparado com os animais em conforto térmico de 

35 ºC, além de apresentarem um comportamento de agregação, para manter o calor corpóreo, 

diminuindo assim o número de vezes que iam ao comedouro. Considerando que os pintinhos 

possuem reserva vitelínica até o 3º dia de vida, os efeitos da temperatura sobre o consumo de 

ração é mais evidente a partir do 4º dia de vida. Neste experimento relatou-se, também, uma 

diferença no ganho de peso dos pintinhos criados em 25 ºC, onde estes foram capazes de 

ganhar peso e manter a homeotermia. No entanto, este fato tem um consumo energético 

Tabela 1. Umidade relativa (%) e temperatura (ºC) ideal para frangos de corte 

 

Fonte: Manual de Frango de Corte para linhagem Cobb, 2008. 
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maior, já que os pintinhos necessitam de um maior consumo de ração, quando comparados 

aos que estavam em conforto térmico de 35 ºC. 

Segundo CASSUCE et al. (2013), após os 15 dias de vida, a temperatura se inverte no 

galpão, ou seja, o conforto térmico que antes estava entre 32 ºC e 35 ºC, agora reduz para 26 

ºC a 28 ºC. Contudo, essa relação só é verdadeira dentro da zona de termoneutralidade, pois 

em temperaturas muito baixas aumenta-se o consumo de ração, e em temperaturas muito altas 

reduz-se o consumo. Acima de 30 ºC, o consumo decresce rapidamente e o gasto energético 

aumenta para dissipar o calor, levando a uma redução no desempenho das aves quando 

submetidas a estresse calórico (FURLAN, 2006 apud LOPES, 2015). 

A criação de frangos de corte demanda, em sua maioria, instalações com grande 

número de aves por área e por consequente, um reduzido espaço para locomoção. Essas 

características demandam que as instalações atendam, entre outras necessidades, as exigências 

em conforto térmico dos animais (JENTZSCH, 2002). Desta forma, é necessário melhorar o 

ambiente onde vivem as aves, e em alguns casos, deve-se até mesmo, mudar o manejo, 

evitando prejuízos ocorridos pelos fatores ambientes como temperatura, umidade relativa, 

direção dos ventos entre outros (VITORASSO e PEREIRA, 2009). 

Aves submetidas a condições ambientais desfavoráveis apresentam comportamento 

alimentar e físico característico (AMARAL et al., 2011). A exposição de frangos a altas 

temperaturas prejudica diversos fatores como ingestão de alimento, ganho de peso, 

desenvolvimento de peito e a qualidade da carne, além de desperdício de energia da produção 

para dissipar calor (DOZIER et al., 2006; LU et al., 2007 apud PONCIANO, 2011). Esses 

fatores ambientais podem causar estresse nos animais, podendo ocasionar efeitos positivos ou 

negativos na produção de frangos de corte. Altas temperaturas prejudicam o consumo de 

alimento e o desempenho, enquanto baixas temperaturas podem melhorar o ganho de peso, 

mas prejudicam a conversão alimentar (SOUZA et al., 2010). 

A umidade relativa do ar passa a ter influência significativa nos frangos de corte 

quando a temperatura atinge 25 ºC (MENEGALI et al., 2010). Quanto maior a temperatura, 

mais dificuldade as aves tem de remover calor interno pelas vias aéreas, o que leva a um 

aumento da frequência respiratória. Todo este processo para manter a homeotermia gera gasto 

da energia, que seria metabolizada no seu desempenho (PONCIANO, 2011). Segundo 
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Kocaman et al. (2006), a umidade relativa ideal está entre 50% a 80%. De acordo com Cobb 

(2008), a umidade varia de 30% a 70% durante toda a fase de criação, conforme visto na 

tabela 1. Para Oliveira et al. (2006), valores de UR de 42% e 72%, registradas em altas 

temperaturas, caracterizaram ambientes de calor seco e calor úmido, respectivamente, sendo 

que aves criadas no calor seco tiveram menos estresse calórico. Tal análise aponta para a 

importância da umidade para a troca de calor entre a ave e o ambiente. Na fase inicial, a 

umidade relativa é baixa, em torno de 40%. Isso é normal, já que o aquecimento consume 

muito oxigênio do ambiente, reduzindo a umidade, principalmente em sistemas de 

aquecimento por campânulas a gás (MOURA, 2011). 

As aves geralmente não possuem glândulas sudoríparas, logo, não possuem a 

capacidade de transpirar, dissipando o excesso de calor pela respiração ou em áreas 

desprovidas de penas como crista, barbelas e áreas sobre as asas (CARR e CARTER, 1985). 

Deste modo, a umidade relativa influencia consideravelmente no processo de transpiração e 

troca de calor feito pelas aves, concordando com Van Kampen (1971), que calculou a área 

total da superfície da crista e barbela das aves e concluiu que corresponde a 10% da superfície 

total do corpo, o que reflete a importância dessa região para a dissipação do calor nas aves. 

2.3. INSTALAÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE 

A maioria dos sistemas de criação utiliza instalações, onde a principal característica é 

o agrupamento de elevado número de indivíduos por área, o ideal seria de 30 kg/m
2
, o que se 

refere de 10-14 aves/m
2
 (COBB, 2008). Esta característica, portanto, demanda que as 

instalações atendam, entre outras exigências, a de conforto térmico (JENTZSCH, 2002).  

Em climas tropicais e subtropicais, a intensidade da radiação solar é elevada, o que 

provoca um aumento na temperatura ambiente nos galpões onde estão locados os frangos de 

corte, afetando a umidade relativa do ar; e consequentemente, o conforto térmico dos animais, 

restringindo seu desenvolvimento (OLIVEIRA et al., 1995). 

Segundo Nascimento et al. (2011), o fator que mais interfere na criação intensiva para 

frangos de corte, é a orientação das instalações e o material utilizado na construção destas. A 

orientação mais recomendada é a leste-oeste, pois favorece que a radiação solar no período 

mais crítico do dia, em altas temperaturas, incida sobre o telhado, e não dentro da instalação. 
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Desta forma, Furtado et al. (2003) concluíram, que os materiais a serem utilizados, 

principalmente para a construção e vedação do telhado, devem garantir o conforto térmico 

para aves. 

Outro ponto importante que se deve levar em consideração na instalação do galpão é a 

forma de aquecimento deste, que será utilizada na fase inicial dos animais. Sobre isso, Tinôco 

(1995), alerta sobre a dificuldade em aquecimento dos aviários brasileiros, pois as instalações 

predominantes são na sua maioria abertas, sem nenhum isolamento térmico. O gasto de 

energia para o aquecimento do ar dentro dos galpões pode ser alto; devendo levar em 

consideração que a maioria dos métodos para obtenção de calor nos galpões provém da 

queima de combustíveis, o que gera resíduos poluentes à atmosfera (CORDEIRO et al., 

2010). Vários fatores devem ser considerados na escolha de um sistema de aquecimento, entre 

eles, a temperatura requerida para cada idade, a taxa de ventilação, a perda ou absorção de 

calor pelos constituintes da instalação, a dimensão e o número de aquecedores necessários 

(BAETA e SOUZA, 1997).   

Perante esse desafio em controlar o ambiente dentro dos galpões, de modo a 

proporcionar uma ambiência favorável aos frangos de corte para que eles expressem seu 

potencial genético, começou-se uma busca por melhorias nas instalações a fim de favorecer o 

desempenho das aves (OLIVEIRA, 2006). 

 As variáveis ambientais como temperatura, umidade relativa do ar, ventilação e 

radiação solar são fatores que interferem no ambiente da instalação avícola e influenciam 

diretamente na troca de calor das aves e, consequentemente, no seu comportamento, levando 

muitas vezes ao estresse do animal (SILVA, 2007). Portanto, modificações ambientais são de 

extrema importância quando se busca um conforto térmico na instalação. 

 As modificações ambientais podem ser subdivididas em primárias e secundárias. As 

primárias correspondem ao acondicionamento térmico natural, ou seja, estão ao envolto dos 

animais e não necessitam de gasto de energia para promoverem a ambiência adequada. As 

secundárias, por sua vez, envolvem sistemas artificiais de acondicionamento, apresentando 

gasto de energia, o que as fazem ser utilizadas somente após as ineficiências das modificações 

primárias (DEMINÍCIES et al., 2014).  
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 A incidência de radiação solar sobre a instalação é um dos principais fatores que 

acarretam o estresse térmico das aves (MACHADO et al., 2012). Desta forma, a orientação 

leste-oeste na construção do galpão é aconselhada sempre, como uma das formas de 

minimizar a incidência direta dos raios do sol, dentro do galpão (RESENDE et al., 2008). 

 Um dos elementos construtivos mais importantes é o telhado. Nele, a incidência da 

radiação solar é direta e constante durante os horários de sol, principalmente em regiões 

tropicais, onde as instalações, em sua maioria, são abertas e sem climatização. Portanto, a 

escolha do material adequado para a construção do telhado, ajuda no conforto térmico (Lopes 

et al. 2015). De acordo com Tonoli et al. (2011), telhas de fibrocimento são ideais para esta 

construção, pois apresentam baixa condutividade térmica e capacidade de calor específico 

elevado, tendo assim menor difusão da temperatura. A pintura do telhado também contribui 

consideravelmente no conforto térmico do galpão. A cor branca na superfície exterior das 

telhas de amianto é eficiente na redução da temperatura, podendo reduzir até 9 ºC no período 

das 13 h, segundo Sarmento et al. (2005, apud LOPES, 2015). 

O forro sob o telhado é também uma alternativa para gerar um conforto térmico na 

instalação. Este serve para conservar a temperatura nas diferentes fases da vida do animal, 

tendo a função de evitar a perda de calor gerada pelo aquecimento artificial no interior do 

galpão, principalmente na fase inicial das aves, onde a temperatura deve permanecer elevada e 

constante. Ademais o forro é uma barreira física contra a radiação recebida e emitida pela 

cobertura no interior do aviário, formando uma camada de ar junto à cobertura contribuindo 

na redução da transferência de calor (LOPES et al., 2015). 

As cortinas utilizadas para fechar as laterais do aviário, também interferem na 

ambiência térmica do mesmo. De acordo com Vercellino et al. (2013, apud LOPES, 2015), 

cortinas de cor azul confere maior conforto térmico aos frangos de corte, quando comparadas 

com as de cores preta e amarela. 

A ventilação dentro das instalações é uma variável ambiental importante na dissipação 

de calor pelas aves no processo de convecção. Os ventiladores deslocam um maior fluido de 

ar, ajudando no processo de troca de calor entre o animal e o ambiente (YAHAV et al., 2004 

apud LOPES, 2015), executando uma pressão positiva. Os exaustores, por sua vez, são 
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utilizados para executar a pressão negativa, conhecida como túnel de ventilação, captando o ar 

quente do interior da instalação, jogando para o exterior (LOPES et al., 2015). 

Na aplicação de um sistema de resfriamento com nebulização ou placas porosas, 

ocorre uma mudança na ambiência a partir da transformação do estado físico da água e da 

temperatura, melhorando o conforto térmico das aves (LOPES et al., 2015). Welker et al. 

(2008), verificaram que a utilização de nebulização, ou seja, aspersão de gotículas de água no 

interior do galpão, conferia uma taxa de temperatura média corporal, em frangos de 51 dias de 

vida, menor quando comparados com frangos sem nebulização. 

Outra modificação ambiental recomendada é a aspersão de água sobre o telhado da 

instalação, como técnica de acondicionamento térmico (FURTADO et al., 2005), onde há a 

diminuição da temperatura da telha por evaporação da água em contato com a mesma. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. LOCALIZAÇÃO DO AVIÁRIO 

O trabalho foi desenvolvido em uma instalação avícola comercial de frangos de corte, 

pertencente a uma integradora da região, situada no município de Tiradentes, região do 

Campo das Vertentes no Estado de Minas Gerais, cujas coordenadas geográficas são: latitude 

21º 04’ 16’’ Sul e longitude 44º 12’ 58’’ Oeste, altitude de 856 m. A região apresenta clima 

do tipo tropical de altitude com estações bem definidas, com temperatura média anual de 17,1 

ºC e variação média de 20 ºC no verão e 11 ºC no inverno (EPAGRI, 2005). A pesquisa foi 

conduzida durante os meses de julho a outubro de 2015, onde as práticas de manejo das aves 

seguiram as orientações técnicas habitualmente utilizadas pela empresa.  

3.2. DESCRIÇÃO DO AVIÁRIO 

 

A instalação apresenta estilo convencional e continha orientação de seus eixos 

longitudinais no sentido leste-oeste, com dimensões de 100,00 m de comprimento por 14,00 

m de largura e pé-direito de 2,40 m. O piso do galpão era de chão batido, coberto com uma 

cama de serragem bem fina, não reaproveitada de um lote para o outro. Apresentava uma 

cobertura sem lanternim, composta por telhas de amianto bem debilitadas pelo tempo, 

ocasionando goteiras no período chuvoso, além de um beiral de 0,20 m, o que deixava 

vulnerável o interior da instalação (Figura 1). No que se refere às laterais do galpão, apenas 

no lado direito havia arborização não contínua que auxiliava parcialmente na ambiência do 

mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(A) (B) 

Figura 1: (A) Telhado do galpão e (B) Beiral do galpão. 
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As linhas de comedouros eram dispostas longitudinalmente, alterando o tipo de 

comedouro de acordo com a fase de criação do animal (Figuras 2A e 2B). Até os 15 dias de 

idade, foram utilizados comedouros convencionais infantis juntamente com comedouros 

automáticos. Após este período, utilizaram-se, além das linhas de comedouros automáticos, os 

comedouros de tambor. Os bebedouros eram pendulares e dispostos longitudinalmente na 

instalação, regulados de acordo com a altura das aves durante o período de desenvolvimento. 

Dois silos eram utilizados para armazenar a ração, um na entrada do galpão, o qual abastecia 

as linhas de comedouros e o outro disposto dentro da instalação. Havia duas caixas d’água, 

uma com capacidade de 10.000 L, e outra de 1.000 L destinada à diluição de medicamentos, 

dispostas no fundo do galpão, sem proteção contra o sol, que abasteciam os bebedouros por 

gravidade. 

A instalação continha um sistema de ventilação por pressão positiva longitudinal, 

equipada com cortinas laterais externas e, sobre as cortinas fixadas na parte interna do aviário, 

forro de lona plástica. O manejo de cortinas era manual. Os nebulizadores estavam 

inutilizados. Os ventiladores axiais eram dispostos alternadamente, em trios, a cada 20,00 m 

de distância entre trios (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema de aquecimento era a vapor (Figura 3), composto por uma caldeira à lenha, 

localizada centralmente numa sala a esquerda do aviário, com distribuição do calor por tubo 

metálico central de 1,10 m de diâmetro e altura de 0,80 m da cama. Desde tubo saia quatro 

linhas de tubos metálicos de 0,80 m de diâmetro cada, posicionados a 0,50 m da cama, 

distribuídos até certo ponto do galpão, e depois completados com lonas furadas, ajudando, 

assim, na dissipação do calor na fase inicial das aves. 

 

  

(A) (B) 

Figura 2: (A) Disposição dos comedouros e bebedouros e (B) Disposição dos ventiladores. 
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3.3. COLETA DE DADOS 

A coleta dos dados compreendeu o ciclo completo de dois lotes mistos da linhagem 

Cobb, cada um contendo, em média, 18.500 frangos, de criação sucessiva, com duração de 43 

dias de idade no primeiro lote e 47 dias de idade no segundo lote. Todo o processo de 

instalação dos termohigrômetros e do computador para leitura, não interferiu no manejo das 

aves. Essa preocupação foi proposital, pois o objetivo era avaliar a realidade climática do 

aviário em estudo, durante os lotes alojados. 

3.3.1. COLETA MANUAL DOS DADOS  

Foram realizadas aferições diárias às 9 e às 15 horas, durante todo o período de 

produção de cada lote, onde as variáveis temperatura ambiente e umidade relativa foram 

monitorados. Os termohigrômetros digitais da marca Impac
® 

para a leitura das variáveis, 

foram instalados em três pontos equidistantes ao longo do comprimento do galpão, 

posicionados a uma altura de 0,30 m do piso, e outro termômetro do lado de fora da 

instalação. O croqui do aviário (Figura 4) mostra as disposições dos termohigrômetros 

instalados para a aferição dos dados. Consta também, como anexo deste trabalho, um croqui 

mais detalhado do galpão, com todos os equipamentos utilizados no manejo das aves e 

dimensões do aviário (Anexo I). 

 

 

Figura 3: Sistema de aquecimento a vapor do galpão. 
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Além das medições relativas ao ambiente, foi aferida a temperatura corporal de 10 

aves localizadas em torno de cada termohigrômetro instalado dentro do galpão, com o auxílio 

de um termômetro a laser infravermelho de mira laser da marca Minipa, modelo MT-320, 

(Figura 5). 

 

 

3.3.2. COLETA DIGITAL DOS DADOS  

 

Paralelamente, foi instalado um sistema digital de aquisição de dados com quatro 

sensores de temperatura, alocados próximos aos termohigrômetros. Os sensores de 

temperatura utilizado nesta aplicação foi o LM35 da National Semi-conductor (Figura 6). 

T1 T2 T3 

T4 

14,00 m 

67,25 m 
44,60 m 

15,00 m 

54,50 m 

100,00 m 

Legenda: 

T1 – termohigrômetro 01 

T2 – termohigrômetro 02 

T3 – termohigrômetro 03 

T4 – termohigrômetro 04 

 

 Figura 4: Croqui do galpão mostrando o posicionamento dos termohigrômetros. 

Figura 5: Termômetro a laser infravermelho mira laser da marca Minipa, modelo MT-320. 



 

16 

 

Trata-se de um sensor analógico capaz de registrar temperaturas variando de -55 à 150 ºC 

com uma precisão de 0,5 ºC. O sensor é alimentado por tensões que variam de 4 a 30 V. Para 

cada grau Celsius de temperatura o sensor retorna 10 mV no terminal de saída, ou seja 10 

mV/ºC. 

 
Figura 6: Sensor de temperatura LM35 da National Semi-conductor. Identificação dos 

terminais de entrada (externos) e o de saída analógica que vai ligado à placa de aquisição de 

dados. 

O sistema digital de aquisição de dados foi constituído por um programa chamado 

Termômetro03 desenvolvido em linguagem LabVIEW 8.5 (software) e uma placa de 

aquisição de dados (hardware), modelo NI-USB 6221 da National Instruments. O painel 

frontal do programa Termômetro03 é mostrado na Figura 7. 

 
 

Figura 7: Programa Termômetro03 desenvolvido em linguagem LabVIEW 8.5. 
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O painel frontal do programa permite a visualização simultânea de 4 sensores de 

temperatura. A visualização se dá tanto de forma gráfica quanto por meio indicadores 

numéricos posicionado na parte inferior central de cada gráfico. Os parâmetros ai e bi, i = 1 à 

4, localizados abaixo dos respectivos gráficos alteram a curva de ajuste da calibração de cada 

sensor. O programa permite, ainda, ajustar o número de amostras lidas a cada segundo, ativar 

o modo de gravação de dados e o nome dos arquivos a serem salvos. 

A gravação de dados foi realizada durante 24 h por dia. Os arquivos foram salvos no 

formato test_AA-MM-DD_HHMM.lvm, onde AA refere-se aos dois últimos dígitos do ano 

corrente, MM ao mês, DD ao dia, HH à hora e MM ao minuto em que se iniciou a gravação. 

Às 23h59 o programa automaticamente procedia o fechamento e salvamento do arquivo do 

dia corrente e criava o arquivo para o dia seguinte. 

A taxa de amostragem foi ajustada em 0,1 amostras/s, o que resultou em 6 

amostras/min. Em um dia, o programa registrava 8639 amostras em cada sensor de 

temperatura. A temperatura média foi calculada dentro de cada minuto, o que reduziu o 

número de dados para 1440 amostras em cada sensor. A partir das médias de cada sensor 

foram feitos os gráficos de registro de temperatura ao longo do dia. 

O programa, além de promover a interface com o usuário, gerenciava a placa de 

aquisição de dados NI-USB 6221. Esta placa é composta por 16 canais de entrada analógica, 

1 saída analógica, 24 entradas/saídas digitais e se conectava ao computador por meio de uma 

entrada USB (Figura 8). 

 
 

Figura 8: Placa de aquisição de dados NI-USB 6221 da National Instruments com as pontes 

de terminais onde são feitas as conexões com os sensores de temperatura. 
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A pinagem da placa de aquisição de dados é apresentada na Figura 9.  

 

 
 

Figura 9: Pinagem da placa de aquisição NI-USB 6221 (AI = entrada analógica, AO = saída 

analógica, GND = terra, P = entrada/saída digital). 

O esquema de ligação dos sensores à placa de aquisição de dados é apresentado na 

Tabela 2. Observa-se que todos os terminais Vcc dos sensores de temperatura são ligados ao 

pino de alimentação da placa (Pino 96). 

Tabela 2: Esquema de ligação dos sensores de temperatura na placa de aquisição. 

Sensor Canal de Entrada 

Analógica 

Pino 

Vcc 

Pino de 

Entrada 

Pino 

GND 

Sensor 1 Canal 0 Pino 96 Pino 01 Pino 03 

Sensor 2 Canal 1 Pino 96 Pino 04 Pino 06 

Sensor 3 Canal 2 Pino 96 Pino 07 Pino 09 

Sensor 4 Canal 3 Pino 96 Pino 10 Pino 12 
 

   

 

Para cada sensor de temperatura foi ajustada uma equação de reta de forma a proceder 

o ajuste da calibração. Esse ajuste consiste em obter os parâmetros a e b da equação da reta y 

= ax + b para cada sensor. Para fazer a calibração foi utilizado uma fonte fria e uma fonte 

quente. A fonte fria consistiu em uma caixa de isopor com um bloco de gelo dentro. A fonte 

quente consistiu em uma lâmpada de 60 W ligada dentro de uma caixa de papelão. A 

temperatura na fonte fria foi fixada em 6,6 ºC e a temperatura na fonte quente em 32 ºC. Os 

sensores de temperatura foram instalados nessas fontes juntamente com um termômetro 

digital previamente calibrado. A aquisição dos dados dos sensores de temperatura foi 
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realizada durante alguns segundos. Ao mesmo tempo, procedeu-se a leitura do termômetro 

digital. Os ajustes das curvas de calibração são mostrados na Figura 10. 

 

  

  

 

 

A partir das curvas de calibração, obtiveram-se os parâmetros a e b inseridos na 

interface do programa mostrada na Figura 7. Por essas curvas, observa-se que para cada valor 

de tensão lido no sensor, qual o valor de temperatura correspondente. 
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Figura 10. Curvas de calibração para obtenção dos parâmetros a e b da equação da reta de 

ajuste. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. TEMPERATURA EXTERNA NO GALPÃO 

O Gráfico 1 relaciona as variações de temperatura registradas no interior e exterior do 

galpão, pelos quatro termômetros instalados, com 13 dias de alojamento dos animais, no 

período de inverno. 

 

 

 

Observa-se que a variação da temperatura ambiente externa, aferida pelo sensor T4, 

começa com valores mais baixos nas primeiras horas do dia. Ao nascer do sol, por volta das 7 

horas, observa-se um aumento gradativo da temperatura, atingindo seu ponto máximo no 

período entre às 11 até às 16 horas. Logo em seguida, ocorreu um novo decréscimo da 

temperatura. Esse fato mostra que o sistema de aquisição de temperatura apresenta está 

funcionando corretamente.  

Gráfico 1. Dinâmica de variação da temperatura do galpão e do ambiente, no período do inverno.
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O sensor T3 estava localizado numa região do galpão sem a utilização das 

modificações secundárias, pois neste período, o lote ainda não tinha densidade suficiente para 

utilizar toda a extensão do aviário. Isso explica o fato da variação da temperatura nessa região 

acompanhar a variação da temperatura ambiente externa. O mesmo não se observa para os 

sensores T1 e T2, localizados em uma região do galpão com a presença de modificações 

ambientais primárias e secundárias já em funcionamento, por estarem abrigando os frangos. A 

dinâmica de variação de temperatura registrada nos sensores T1 e T2 contrastam com o sensor 

T4, o que evidencia o funcionamento da instalação em manter a temperatura interna constante 

nesta fase, apesar da variação da temperatura externa. Esse controle é fundamental para 

manter a ambiência favorável às aves.  

O Gráfico 2 a seguir retrata a relação entre as variações de temperatura no interior e 

exterior do galpão, com 13 dias de alojamento das aves, no período do verão. 

 

 

Observa-se que a variação de temperatura ambiente, aferida pelo sensor T4, começa 

em valores baixos nas primeiras horas do dia. Ao amanhecer, por volta das 6 h, observa-se um 

aumento gradativo da temperatura atingindo, logo nas primeiras horas de radiação solar, um 

valor consideravelmente elevado. Essa variação da temperatura atinge seu ponto máximo no 

Gráfico 2. Dinâmica de variação da temperatura do galpão e do ambiente, no período do verão.  
 



 

22 

 

período de 10 às 17 h. Logo em seguida, observa-se um decréscimo na temperatura, porém 

não tão acentuado, como no período do inverno.  

Analisando os sensores T1 e T2 localizados no interior do galpão com a presença de 

modificações ambientais primárias e secundárias, observa-se que a variação da temperatura 

destes sensores, comparada a variação da temperatura do sensor T4, posicionado 

externamente, mostra a ineficiência do galpão em manter a temperatura interna constante, 

principalmente no período do dia de maior radiação solar. Esse controle é fundamental para o 

bem estar das aves no interior do galpão, onde essas necessitam de dissipar o calor, alterando 

inclusive seu comportamento, principalmente na redução do consumo de ração, para evitar o 

excesso de calor metabólico (FURLAN, 2006). Tal fato tem suas origens não apenas na 

radiação mais intensa, ocorrida no verão, mas também pela precariedade das instalações, 

principalmente o telhado de amianto, que possui um alto grau de absorção da radiação e uma 

dificuldade em dissipar este calor, conservando assim uma alta temperatura interna no aviário, 

gerando um estresse térmico às aves, mesmo quando a temperatura externa já diminuiu. Além 

disso, houve um manejo incorreto das cortinas, as quais eram mantidas parcialmente fechadas 

no lado direito, no período da tarde, para evitar a entrada dos raios solares dentro do aviário, 

dificultando a ventilação e consequentemente, a troca de calor pelas aves.  

A arborização ao redor do aviário também mostrou-se falha, o que gerava o manejo 

incorreto das cortinas, na expectativa de amenizar a radiação solar nos períodos mais quentes 

do dia. Isso confirma o que foi observado por Welker et al. (2008), onde a carga térmica por 

radiação avaliada foi constatada com seu maior valor de temperatura no período de 11 às 14 h, 

deixando as aves em desconforto térmico. 

 Deste modo, quando analisamos a temperatura ideal, de acordo com Cobb (2008), 

recomenda-se para as aves com 14 dias, uma temperatura entre 27 e 28 ºC. Porém, o aferido 

na instalação foram temperaturas de 30 a 32 ºC, bem superiores a esta faixa considerada como 

ideal. Um fator que pode explicar este descontrole térmico é a deficiência na construção do 

galpão em relação à altura do pé-direito. Segundo Souza et al. (2010), um galpão de 12 a 14 

m de largura necessita de um pé-direito ideal de 4,90 m de altura, otimizando assim as 

condições favoráveis para o bem estar térmico das aves, já que ele possibilita uma melhor 

circulação do ar e, consequentemente, a saída do ar quente com maior eficiência. Contudo, no 

galpão onde se desenvolveu a coleta de dados, seu pé-direito era de 2,40 m, inferior aos 4,90 
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m mencionado como ideal, já que a sua largura era de 14 m, ocasionando assim, uma grande 

dificuldade das aves em dissipar o calor corporal, comprometendo a circulação do ar ao longo 

do galpão. 

4.2. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA INTERNA DO GALPÃO SOBRE AS AVES 

 

 Os gráficos quem seguem, mostram a variação de temperatura média nos 

termohigrômetros instalados no interior do galpão (temperatura ambiente), com a variação da 

temperatura corporal média das aves, durante o lote 01, nos períodos da manhã e tarde, 

durante o inverno. 
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Gráfico 3: Variações de temperatura média nos termohigrômetros internos do galpão (temperatura 

ambiente) e média da temperatura corporal das aves, no lote 01, nos períodos da manhã e tarde. 

 



 

24 

 

Observa-se que a oscilação da temperatura média das aves acompanha a temperatura 

ambiente. O gráfico da manhã mostra que as curvas de variação se iniciam com uma 

temperatura ambiente relativamente agradável às aves nesse período inicial, onde o aceitável é 

em torno de 27 e 30 ºC, para os frangos com até 15 dias (COBB, 2008). Este aumento da 

temperatura do galpão no período inicial refere-se também ao sistema de aquecimento que 

permaneceu em funcionamento até os 18 dias.  

Analisando o gráfico de variação da temperatura na parte da tarde, percebemos que o 

ambiente interno do galpão manteve-se em um patamar aproximadamente constante na maior 

parte dos dias, confirmando a importância do isolamento térmico que a instalação deve 

fornecer às aves, principalmente no período do inverno (CORDEIRO et al., 2010). Após o 

desligamento do sistema de aquecimento, a temperatura no interior do galpão decresceu 

consideravelmente, a ponto de proporcionar temperaturas abaixo da ideal para o conforto 

térmico das aves no período de inverno na parte da manhã. Tal fato acaba resultando em 

alterações metabólicas e comportamentais, gerados pela transferência da energia metabolizada 

para a mantença. Medeiros et al. (2010, apud CASSUCE, 2011) também constataram essas 

alterações quando submeteram as aves ao estresse térmico, observando mudanças 

comportamentais como aglomeração e metabólicas como aumento do consumo de alimento e 

uma alta conversão alimentar. Este fato reforça a importância do controle da temperatura do 

galpão. Em contrapartida, as temperaturas à tarde mantiveram-se ideais aos frangos devido à 

maior incidência da radiação solar neste período (Gráfico 3). 

A melhor compreensão da interação entre as variáveis de temperatura mensuradas é 

observada através do gráfico de dispersão a seguir, o qual revela a correlação existente entre 

as temperaturas ambiente do galpão e a temperatura corporal média das aves, na parte da 

manhã do lote 01, apresentado no Gráfico 4. 
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O índice de correlação entre a temperatura corporal média das aves e a temperatura 

ambiente do galpão revela uma relação aproximadamente linear entre as duas variáveis. 

Assim sendo, o ambiente interno do galpão deve apresentar-se sempre com a temperatura 

ideal para o favorecimento do conforto térmico das aves (BAETA E SOUZA, 2010). 

As curvas de variação da temperatura do lote 02 são apresentadas pelo Gráfico 5, 

comparando a variação da temperatura média nos termohigrômetros internos do galpão 

(temperatura ambiente) com a variação da temperatura corporal média das aves durante os 

períodos da manhã e tarde no verão. 
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Gráfico 4. Dispersão das variáveis mensuradas no termohigrômetro, na parte da manhã, do lote 01. 
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Gráfico 5: Variações de temperatura média nos termohigrômetros internos do galpão (temperatura 

ambiente) e média da temperatura corporal das aves, no lote 02, nos períodos da manhã e tarde. 

 



 

27 

 

Os gráficos revelam a oscilação da temperatura média das aves em acompanhamento à 

temperatura ambiente no galpão. Quando avaliada a curva da temperatura ambiente nos 

termohigrômetros na parte da manhã durante todo o lote, observa-se um aumento 

considerável na temperatura interna do galpão a partir do vigésimo dia de vida das aves. 

Tendo em vista que a média da temperatura para frangos de corte da linhagem Cobb nas fases 

de crescimento e terminação, tem o seu máximo aos 28 ºC no período de crescimento e 18 ºC 

na terminação. Houve períodos de temperaturas ambiente no interior do galpão, superior a 

estes valores tidos como ideais. Este resultado evidencia que a eficiência do galpão em 

dissipar calor, proporcionando um bem estar para as aves, principalmente no período do 

verão, está falha. Tal falha compromete o desempenho produtivo dos animais, pois segundo 

Amaral et al. (2011), a energia metabolizada no consumo de alimento é revertida para a 

dissipação térmica, prejudicando o desempenho produtivo da ave. 

No período da tarde, o gráfico da variação da temperatura nos termohigrômetros 

mostra que a oscilação da ambiência no galpão foi grande, com picos máximos de 

temperatura ambiente chegando aos 38 ºC aos 21 dias de vida (Gráfico 5), o que gera um 

estresse térmico considerável às aves nessa fase de vida. Nota-se, também, algumas 

depressões na curva de variação da temperatura ambiente, acompanhada pela temperatura 

média da ave. Esse fato ocorreu devido às chuvas torrenciais, muito comuns no período de 

verão na região, causando uma queda brusca na temperatura interna do galpão. 

 Nascimento et al. (2011), avaliaram as temperaturas superficiais da pele em frangos de 

corte, em diferentes níveis de temperatura ambiente. Nascimento et al. (2011) constataram 

que as aves estão em conforto térmico quando sua temperatura superficial está na faixa de 35 

– 36 ºC, em alerta de estresse térmico na faixa de 37 – 37,5 ºC e em perigo quando atinge a 

faixa de 38 ºC. Deste modo, quando analisamos os Gráficos 3 e 5, observa-se que as curvas de 

oscilação da temperatura superficial das aves ultrapassaram consideravelmente esses valores 

ideais apresentados na literatura. Além da temperatura corporal das aves esta elevada, 

observou-se uma mudança comportamental nos frangos de corte nos períodos de alta 

temperatura interna do galpão. Os animais permaneciam prostrados, ofegantes, com os bicos e 

asas abertos, mostrando a dificuldade em transferir o calor corporal para o ambiente, 

caracterizando um estresse térmico considerável às aves. O mesmo foi verificado por Borges 

(2003), quando estudando o comportamento das aves em condições de estresse térmico, notou 
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um comportamento característico de redução do metabolismo e das atividades motoras em 

busca de uma menor produção de calor corporal. 

4.3. INFLUÊNCIA DA UMIDADE RELATIVA DO AR DO GALPÃO SOBRE AS AVES 

 

 O Gráfico 6 revela o comportamento da variação da umidade relativa do ar (UR) no 

interior do galpão, sua interação com a temperatura ambiente (TA) e superficial das aves 

(TSA) no período do inverno nas partes da manhã e tarde, mensurados nos termohigrômetros 

posicionados no aviário, no lote 01. 
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Gráfico 6: Variações da umidade relativa do ar com as temperaturas ambiente do galpão e 

superficial das aves nos períodos da manhã e tarde no lote 01. 



 

29 

 

Observa-se que a oscilação da umidade relativa do ar apresenta um comportamento 

inverso à temperatura superficial da ave além de estabelecer uma relação direta com a 

temperatura ambiente. Esse fato, também é característico no período da tarde. Porém, a 

umidade relativa neste período apresenta valores bem baixos, em torno de 30%, fator comum 

no inverno frio e seco, característico da região do Campo das Vertentes (EPAGRI, 2005). 

Corroborando com Menegali et al. (2010), que atribuíram à umidade relativa, a interferência 

no processo de transpiração por via aérea das aves, onde a umidade só acarretaria 

modificações na dissipação do calor corpóreo dos frangos de corte, quando a temperatura 

atingisse 25 ºC.  

 Ao analisar a interação entre a umidade relativa do ar (UR), a temperatura ambiente 

(TA) e temperatura média das aves (TSA), aferidas no lote 02, observou-se uma interação 

entre as variáveis dispostas no Gráfico 7 a seguir, referentes à parte da manhã e tarde. 
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Gráfico 7: Variações entre a umidade relativa do ar com as temperaturas ambiente do galpão e 

superficial das aves, nos períodos da manhã e tarde, no lote 02. 



 

30 

 

 

Nos gráficos do lote 02 (Gráfico 7), onde se desenvolveu a criação dos animais no 

período do verão, observa-se valores elevados de umidade relativa do ar juntamente com 

temperaturas ambientais elevadas, principalmente no período de maior incidência solar 

durante o dia. As constâncias das curvas de umidade relativa na parte da manhã nos 

termohigrômetros mostraram que, durante este período do dia, não houve variações abruptas 

em comparação ao período da tarde, no qual as curvas variaram consideravelmente, tendo 

seus picos máximos explicados pela ocorrência de chuvas torrenciais, muito comuns durante 

esta estação do ano na região do Campo das Vertentes (EPAGRI, 2005).  Observou-se, 

também, que os picos mínimos de umidade relativa eram acompanhados pelo acréscimo da 

temperatura ambiente e da temperatura média da ave, dificultando assim a dissipação de calor 

latente dos animais. Isso vai de acordo com Macari (2007), constatando que a presença de 

gotículas de água no ambiente e, principalmente, sobre a mucosa das aves, facilita a 

dissipação térmica e diminui o estresse térmico. 

 Em suma comparação entre os dois lotes, os valores aferidos de umidade relativa do 

ar, estiveram na faixa ideal, de acordo com o Cobb (2008), onde a umidade varia de 30% a 

70% durante toda a fase de criação. Entretanto, houve picos máximos e mínimos que 

ultrapassaram os valores ditos como ideais. Essas variações mostram que a eficiência interna 

do galpão em controlar a ambiência ideal foi falha, já que o galpão apresentava problemas 

sérios nas instalações. Enumerando algum desses problemas, destaca-se a precariedade do 

telhado, onde no período das chuvas permitia grandes níveis de infiltração da água pluvial, a 

qual adentrava no aviário, molhando toda a cama. O beiral curto, de apenas 0,20 m, também 

contribuiu para a entrada da chuva dentro da instalação, causando assim um aumento 

considerável na umidade relativa, prejudicando a troca de calor das aves, acarretando 

distúrbios metabólicos e comportamentais. 

4.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos todos os fatores que podem interferir na ambiência de galpões de 

frangos de corte, verificamos a importância de uma instalação bem planejada e funcional. 

Assim sendo, o galpão é sem dúvida, o fator de maior interferência na produtividade. Deste 
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modo, a construção de um aviário convencional deve levar em consideração diversos fatores, 

especialmente a ambiência.  

 O primeiro passo na implantação de um aviário é a sustentabilidade. Não há 

necessidade de materiais de alto custo, ou de um investimento exorbitante. A funcionalidade 

da instalação deve sempre ser buscada visando o menor custo possível. Observa-se, portanto, 

a vida útil das matérias primas a serem utilizadas e sua acessibilidade na região, porém a 

preocupação primordial é com materiais que tornem o ambiente interno do galpão agradável. 

Em outras palavras, a utilização, por exemplo, de uma cobertura eficiente na dissipação do 

calor, através de um telhado com baixa absorção térmica, lonas plásticas resistentes e com 

colorações que influenciam no bem estar das aves e arborização externa, ajudará de forma 

precisa na ambientação do aviário. 

 Assim sendo, variáveis ambientais como temperatura, umidade relativa do ar e 

ventilação são de extrema relevância no momento de edificar as instalações para o alojamento 

das aves. A começar pela orientação leste-oeste do mesmo, a mais recomendada, 

principalmente nas regiões de clima tropical e subtropical, por consequência da incidência dos 

raios solares dentro do galpão nos períodos de maior radiação, o que interfere 

consideravelmente na temperatura e umidade interna, gerando respostas fisiológicas e 

comportamentais nas aves. Além da orientação, a escolha adequada do material a ser utilizado 

na construção do telhado ajuda na eficiência térmica do galpão. Coberturas que dificultam a 

dissipação do calor, não devem ser utilizadas, dando preferência para materiais isolantes, 

como telhas coloniais ou outro tipo de cobertura que propicie uma menor absorção da energia 

solar. A literatura recomenda também a pintura externa do telhado, com a cor branca, 

auxiliando a não retenção de calor, como foi observado por Sarmento et al. (2005, apud 

LOPES, 2015). 

 As dimensões do aviário são determinadas em função da densidade de aves a serem 

alojadas no mesmo. Souza et al. (2010) preconiza, como tendência mundial, a construção de 

galpões com 12,00 m de largura por 100,00 m de comprimento, para otimização de 

equipamentos. Onde o pé-direito recomendado é de 4,20 m nas regiões mais quentes e 3,50 m 

nas regiões mais frias. Este fator das dimensões corretas é de suma importância, pois os 

frangos de corte conseguirão dissipar o calor corpóreo provindo do seu metabolismo com 

facilidade, se a ambiência promovida pela instalação for ideal. Além disso, existe a 
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possibilidade da implantação de modificações ambientais que ajudam o controle do bem estar 

térmico no galpão. O sistema de aquecimento nos primeiros dias de vida das aves deve 

proporcionar uma eficiência na manutenção da temperatura ideal a essa fase. Caldeiras e 

campânulas movidas a materiais combustíveis devem sempre ter um cuidado especial, pois 

podem gerar um risco ao aviário, além da emissão de poluentes. Deste modo, torna-se 

interessante visar sempre à sustentabilidade e economia de energia. Um aparato que auxilia 

nesse período é a utilização das cortinas e forros de lona. Materiais isolantes e sem gasto de 

eletricidade, proporcionam um efeito considerável no sistema de aquecimento do aviário. Em 

contra partida, o sistema de refrigeração demanda tecnificações mais eficientes. Modificações 

ambientais secundárias, como ventiladores, aspersores e exaustores demandam um pouco 

mais de investimento, porém podem tornarem-se essenciais. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Valores elevados de temperatura ambiental promoveram uma dificuldade das aves em 

dissipar o calor oriundo do metabolismo corporal. Além disso, a umidade relativa, por sua 

vez, também apresentou uma relação direta com a dissipação térmica das aves, 

comprometendo a evapotranspiração das aves, o que acarretou num comportamento ofegante 

e de prostração dos frangos de corte. 

 O galpão estudado não proporcionou uma ambiência satisfatória durante o período de 

criação dos lotes de frangos de corte, gerando alterações no metabolismo e no comportamento 

dos animais. Isso comprova quão importante é um ambiente térmico ideal para que as aves 

possam expressar seu potencial genético e proporcionem maior lucratividade ao produtor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMARAL, A. G., JUNIOR, T. Y., LIMA, R. R., TEIXEIRA, V. H., SCHIASSI, L. Efeito do 

ambiente de produção sobre frangos de corte sexados criados em galpão convencional. 

Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v. 63, n.3, p. 649-658, Departamento de Engenharia – UFLA, 

Minas Gerais, 2011. 

 

AVICULTURA INDUSTRIAL. Com crescimento de 9,7%, exportações de frango 

colaboram com a balança comercial.Maio, 2016. Atualizado em Maio, 2016. Disponível em 

<http://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/com-crescimento-de-97-exportacoes-de-

frango-colaboram-com-balanca-comercial/20160516-085627-X893> Acesso em: 18 de maio, 

2016. 

 

BAÊTA, F. C.; SOUZA, C. F. Ambiência em edificações rurais – conforto animal. Viçosa: 

UFV, 2010, 246p. 

 

CARVALHO, J. C. C.; BERTECHINI, A. G.; FASSANI, E. J.; RODRIGUES, P. B.; 

PEREIRA, R. A. N. Desempenho e características de carcaça de frangos de corte alimentados 

com dietas à base de milho e farelo de soja suplementadas com complexos enzimáticos. 

Revista Brasileira de Zootecnia. v. 38, n. 2, p. 292-298, 2009. 

 

CASSUCE, D. C. Determinação das faixas de conforto térmico para frangos de corte de 

diferentes idades criados no Brasil. 2011. 103 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) 

– Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Universidade Federal de Viçosa, 

Minas Gerais, 2011. 

 

CORDEIRO, M. B., TINÔCO, I. DE F. F., SILVA, J. N. DA, VIGODERIS, R. B., PINTO, F. 

DE A. DE C., CECON, P. R. Conforto térmico e desempenho de pintinhos de corte 

submetidos a diferentes sistemas de aquecimento no período do inverno. Revista 

Brasileira de Zootecnia. V. 39, n. 1, p. 217-224, 2010. Disponível em: < www.sbz.org.br> 

ISSN: 1806-9290. 



 

35 

 

 

EMBRAPA. Frango de Corte tem Árvore do Conhecimento. Notícia disponível em: 

<http://www.embrapa.br/imprensa/noticias/2013/setembro/1asemana/frango-decorte-tem 

arvore-do-conhecimento/>. Acesso em: 18 de maio de 2016. 

 

EPAGRI. Caracterização geral. Disponível em: <www.epagri.rctsc.br.> Acesso em: 18 de 

maio de 2016. 

 

JENTZSCH, R. Estudo de modelos reduzidos destinados à predição de parâmetros 

térmicos ambientais em instalações agrícolas. 2002, 113p. Tese (Doutorado em Engenharia 

Agrícola) – Universidade Federal de Viçosa, MG, 2002. 

 

LOPES, J.C.O., RIBEIRO, M. N., LIMA, V. B. DE S. Estresse por calor em frangos de 

corte: avicultura, desempenho, infraestrutura, nutrição, temperatura. Nutri Time, 

Revista Eletrônica, v. 12, n. 06, nov./dez. 2015. Disponível em: <www.nutritime.com.br> 

ISSN: 1983-9006. 

 

Manual de Frangos de Corte, linhagem Cobb. Revisão de 2008. Disponível na internet: 

<www.aviculturainteligente.com.br>. Acesso em: 23 de abr., 2016. 

 

MENEGALI, I., BAÊTA, F. DA C., TINÔCO, I. DE F.F.; CORDEIRO, M. B., 

GUIMARÃES, M.C. DE C. Desempenho produtivo de frangos de corte em diferentes 

sistemas de instalações semiclimatizadas no Sul do Brasil. REVENG, v. 18, n. 6, p. 461-

471, Engenharia na Agricultura, Viçosa – Minas Gerais, nov./dez. 2010.  

 

NASCIMENTO, G. R. DO, FERREIRA, D. F., NÄÄS, I. DE A., RODRIGUES, L. H. A. 

Índice Fuzzy e conforto térmico para frangos de corte. Engenharia Agrícola, v. 31, n. 2, p. 

219-229, Jaboticabal, São Paulo, mar./abri., 2011. 

 

OLIVEIRA, P. A. V. et al. Efeito do tipo de telha sobre o acondicionamento ambiental e o 

desempenho de frangos de corte. In: CONFERÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA AVÍCOLA, 1995. Anais... Campinas: Facta, 2006. p.297-298. 



 

36 

 

 

PONCIANO, F. P. Predição do desempenho produtivo e temperatura retal de frangos de 

corte durante os primeiros 21 dias de vida. 2011. 97 f. Dissertação (Mestrado em 

Construções Rurais e Ambiência)– Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, 

Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, 2011. 

 

SOUZA, C. DE F. Instalações para frangos de corte e poedeiras. Área de CRA, 

Departamento de Engenharia Agropecuária, Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, 

2010. 

 

Suplemento de Crescimento e Nutrição para Frangos de Corte, linhagem Cobb. Revisão 

de 2008. Disponível na internet: <cobb-vantress.com>. Acesso em: 10 de mai., 2016. 

 

TINOCO, I. F.F. Sistema de resfriamento adiabático (evaporativo) na criação de frangos 

de corte. Viçosa, UFV, 1988. 92p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – 

Universidade Federal de Viçosa, 1988. 

 

VITORASSO, G.; PEREIRA, D. Análise comparativa do ambiente de aviários de postura 

com diferentes sistemas de acondicionamento. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e 

Ambiental. v. 13, n. 6, p. 788-794, 2009. 

 

WELKER, J. S., ROSA, A. P., MOURA, D.J., MACHADO, L.P., CATELAN, F., 

UTTPATEL, R. Temperatura corporal de frangos de corte em diferentes sistemas de 

climatização. Revista Brasileira de Zootecnia. V. 37, n. 8, p. 1463-1467, 2008. Disponível 

em: < www.sbz.org.br> ISSN: 1806-9290. 

 

 

 

 

 

  

 



 

37 

 

7. ANEXO I 

Croqui mais detalhado das instalações do aviário onde foi conduzido o trabalho, bem como a 

disposição dos termômetros ao longo do galpão. 

 


