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RESUMO

Objetivou-se com este trabalho, analisar as principais características arquitetônicas
e tecnologias empregadas nos aviários para a criação intensiva de frangos de corte na
região de São João del Rei-MG e associá-las a possíveis fatores de risco quanto ao
conforto térmico e bem-estar. Para tal, foi desenvolvido um questionário contendo
requisitos básicos sobre dimensões tecnológicas, operacionais e caracterização detalhada
dos galpões. Os resultados demostraram que os aviários possuem grandes dimensões e
alta densidade de alojamento. Os galpões são localizados no sentido leste-oeste, com bom
afastamento entre eles, estrutura do telhado em amianto, pé direito de 3,0 m, muretas de
até 0,30 m, cortinas em bom estado. Todos continham forro, porém, caixas d’ água são
pouco sombreadas e o paisagismo circundande insuficiente. Faz-se uso de equipamentos
automáticos, e para controle do ambiente, todos contém algum tipo de sistema de
ventilação artificial.

Palavras Chave: aves, bem-estar, conforto térmico
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ABSTRACT

The objective of this work, analyze the main architectural features and technologies
employed in poultry houses for the intensive rearing of broiler chickens in the region of
São João del Rei-Mg and associate them with possible risk factors as thermal comfort and
well- be.

To this end, it developed a questionnaire with basic requirements on

technological dimensions, operational and detailed characterization of the sheds. The
results showed that the aviaries have large and high-density housing. The warehouses are
located in the east-west direction, with good spacing between them, the roof structure in
asbestos ceiling height of 3.0 meters, low walls up to 0.30 meters, curtains in good
condition, all contained lining, however, boxes d 'little shaded water and landscaping
circundande insufficient. Makes use of automated equipment, and environmental control,
all contain some type of artificial ventilation system.

Key words: chicken, welfare, thermal comfort
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1. INTRODUÇÃO

A avicultura brasileira vem se sobressaindo em nosso território e mundialmente
nos últimos anos, destacando-se e atingindo a considerável marca de segundo maior
produtor de carne de frango do mundo. Este dado qualifica o nosso país como local de
grande acervo tecnológico, bem como avanços genéticos, manejo, nutrição e sanidade,
processos estes, fundamentais para o aumento da produtividade. Tal destaque, pode ser
explicado pelo fato da carne de frango apresentar preços mais acessíveis que as demais
carnes, em função da agilidade dos ciclos de produção e pela grande diversidade dos
produtos e subprodutos.
Porém, as instalações são de grande relevância, principalmente em relação ao
conforto animal, dado que, em condições estressantes, a ave não é capaz de responder ao
máximo potencial genético, levando ao comprometimento da produção. Desta forma,
ressalta-se a importância dos materiais construtivos nas granjas, na busca pelo bem-estar
e acondicionamento ideais, para que as aves atinjam a produtividade desejável por meio
de bons índices zootécnicos.
Assim, objetivou-se com o presente trabalho, realizar um levantamento sobre as
principais características dos aviários para a criação de frangos de corte na região de São

João del-Rei, obtenção de informações sobre a funcionalidade do sistema produtivo das
granjas, que fazem uso de instalações avícolas e suas tecnologias, a fim de se conhecer
os principais fatores de risco nas instalações quanto ao bem-estar e conforto térmico dos
animais.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS DO MERCADO AVÍCOLA

O Brasil vem ampliando sua produção avícola ao longo dos anos, numericamente
falando, atingindo valores expressivos no cenário mundial. Em 2014, a produção foi de
12,69 milhões de toneladas produzidas, valores estes superados em 2015, com produção
de 13,14 milhões de toneladas, crescimento de 2,4% de um ano para o outro (ABPA,
2015).
A produção mundial de carne de frango em 2015 foi de 88,010 milhões de
toneladas no total, sendo o maior produtor, os Estados Unidos (17,966 mil/ton), seguido
pelo Brasil (13,146 mil/ton) e China com (13,025 mil/ton), (ABPA, 2016).
Segundo ABPA ( 2003) apud SOCIEDADE NACIONAL DE AGRICULTURA
(2016) entre 1982 e 2010 a pesquisa científica foi responsável por 20,8% do progresso
técnico do setor. Nos anos 70, um frango consumia 2,2 kg de ração durante 54 dias para
atingir 1,8 kg no abate. De acordo com dados, em média, cada frango abatido no Brasil
consumiu 1,8 kg de ração durante 43 dias para atingir 2,5 kg.
A comercialização de carne de frango em território nacional atingiu 67,7%,
restando 32,3% destinados à exportação. O consumo per capita foi de 43,25 kg/hab.
Foram exportadas 4.304,1 milhões de toneladas de carne de frango em 2015, sendo que
Paraná e Santa Catarina, contribuiram com 35,7 e 23,30%, respectivamente (ABPA,
2016).
Apesar das perspectivas negativas da economia brasileira em 2015, entre janeiro
e agosto, as exportações de frango de corte subiram 5,5%. Já o faturamento do setor
cresceu 25% nos oito primeiros meses de 2015, em comparação com o mesmo período
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do ano anterior. O cenário positivo certamente continuará no primeiro semestre de 2016,
de acordo com (ABPA, 2016).
Em relação as projeções para o setor, o crescimento anual projetado para o
consumo de carne de frango é de 2,8% no período de 2014/15 a 2024/25, significando
um aumento de 32,1% no consumo nos próximos 10 anos. A projeção de consumo para
2025 é de 11,9 milhões de toneladas de carne de frango. Supondo a população total
projetada pelo IBGE em 218,3 milhões de pessoas, o consumo será de 54,7 kg/hab/ano,
(MAPA, 2016).

2.2 CONFORTO TÉRMICO PARA FRANGOS DE CORTE

Dentre os fatores do ambiente, os térmicos são os que afetam mais diretamente a
ave, pois comprometem sua função vital mais significativa, que é a manutenção de sua
homeotermia (MENEGALI et al. 2009).
As instalações avícolas brasileiras, em sua maioria, são caracterizadas como
instalações abertas e sem ambiente controlado (DAMASCENO et al. 2010).
O ambiente que envolve os animais compreende todos os elementos físicos,
químicos, biológicos, sociais e climáticos que influenciam o seu desenvolvimento e
crescimento. Para o mesmo autor, o animal homeotermo, como é o caso das aves, a
temperatura do ambiente a que se encontra exposto, tem papel decisivo sobre todas as
suas respostas fisiológicas, permitindo ou não que a produtividade máxima obtida pela
espécie seja atingida. Um animal homeotermo alojado em ambiente onde a temperatura
se encontra fora da zona de conforto necessita desviar energia de produção para buscar a
manutenção da homeotermia, considerada a função basal mais importante e prioritária
Cassuce (2011).

16

Para determinada faixa de temperatura efetiva ambiental, a ave mantém constante
a temperatura corporal, com mínimo esforço dos mecanismos termorregulatórios. É a
chamada zona de conforto térmico (ZCT) ou de termoneutralidade, em que não há
sensação de frio ou de calor e o desempenho animal em qualquer atividade é otimizado
(ABREU & ABREU, 2004).
A zona de termoneutralidade é limitada em ambos os extremos pela temperatura
crítica inferior (TCI) e temperatura crítica superior (TCS), sendo esta zona de conforto
térmico dependente de diversos fatores, sendo alguns ligados ao animal - como peso,
idade, estado fisiológico, tamanho do grupo, nível de alimentação e genética - e outros
ligados ao ambiente - como a temperatura, velocidade do vento, umidade relativa do ar,
tipo de piso.
Quando a temperatura ambiente encontra-se abaixo da temperatura de conforto, o
animal precisa produzir calor corporal para manter-se em equilíbrio térmico, e quando a
temperatura ambiente encontra-se acima da zona de conforto térmico, há necessidade de
perder calor para o ambiente. Em ambos os casos haverá maior demanda de energia para
manutenção térmica, ou energia de mantença, diminuindo o aporte energético para as
funções produtivas. Abaixo da TCI, o animal não consegue aporte de energia térmica
suficiente para compensar as perdas, e acima de TCS, o organismo é incapaz de impedir
a elevação de sua temperatura interna, ocorrendo hipotermia ou hipertermia
respectivamente (BRIDI, 2010).
Em ambientes adequados o frango de corte pode expressar seus potenciais de
produção. Dessa forma, necessita-se de faixas de temperatura e umidade relativa do ar
adequada para as fases de criação: inicial (1 a 21 dias de idade), crescimento (22 a 35 dias
de idade) e final (36 a 42 dias de idade) (CASSUCE, 2011).
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As médias de temperaturas ambientes consideradas confortáveis para frangos de
corte são na primeira semana de 32 a 35ºC, na segunda semana de 29 a 32ºC, na terceira
semana, de 26 a 29ºC, na quarta semana de 23 a 26ºC, na quinta semana de 20 a 23ºC, e
na sexta e sétima semana 20ºC (EMBRAPA, 2010).
A ave é um animal que possui maior adaptação em ambientes frios, pois sua
capacidade de reter calor é mais eficiente comparada à capacidade de dissipar calor. Para
Furlan (2006), baixas temperaturas, podem melhorar o ganho de peso, mas à custa de
elevada conversão alimentar. Porém, a exposição a baixas temperaturas compromete a
formação do sistema termo regulatório ocasionando o desenvolvimento de doenças dos
sistemas respiratório, prejudicando o desenvolvimento e a produtividade das aves
principalmente durante o período inicial de vida dos pintinhos (CORDEIRO et al. 2011).
A exposição ao calor causa drástica queda nos índices zootécnicos das aves e que
parte das perdas se deve à diminuição do consumo alimentar. Outra parcela ocorre devido
aos efeitos diretos do calor no metabolismo das aves (SOUZA, 2008). De acordo com
Brossi et al. (2009) em ambientes quentes, devido à baixa capacidade de perda calórica,
o frango desenvolve hipertermia e, consequentemente, reduz o consumo de alimento. Em
estudo feito por Siqueira (2006) houve redução linear de 32,4 g no consumo de ração de
frangos de corte, para cada unidade de temperatura acrescida no período de 21 a 42 dias
de idade.
Segundo Oliveira et al. (2006), as altas temperaturas também influenciaram
negativamente os pesos absolutos de coxa, sobrecoxa e peito, prejudicando o desempenho
e o rendimento desse cortes com maior valor agregado.
Para Nascimento et al. (2012) apud Ávalo (2014),

estão altamente

correlacionadas temperatura e a umidade relativa do ar, uma vez que, em temperaturas
muito elevadas (acima de 35 ºC), o principal meio de dissipação de calor das aves é a
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evaporação, que depende da umidade relativa do ar. Então, quanto maior a umidade
relativa do ar, mais dificuldade a ave têm de dissipar calor interno pelas vias aéreas, o que
leva ao aumento da frequência respiratória. Todo esse processo que a ave realiza no
sentido de manutenção da homeotermia promove modificações fisiológicas que podem
comprometer seu desempenho, como por exemplo, aumento da temperatura retal em
situação de elevação da temperatura do ar e da umidade relativa.
As aves que são submetidas à temperatura ambiental cíclica elevada, de 38ºC até
40ºC durante o período de uma hora, possuem maiores médias de frequência respiratória.
Os valores foram aferidos pela avaliação visual, considerando-se o número de vezes em
que as aves inspiravam ar durante um minuto (MARCHINI et al. 2007).
Na tentativa de resolver questões de ambiência, atualmente, os aviários são
aparelhados com equipamentos de climatização tais como: exaustores, nebulizadores,
sistemas de aquecimento de biomassa, infravermelho ou a gás, painéis de controle, nos
quais são programadas a temperatura e a umidade do ar para cada idade dos frangos, além
de cortinado, forração (FUNCK & FONSECA, 2008).

2.3 INSTALAÇÕES PARA FRANGO DE CORTE X BEM-ESTAR

O microclima dentro das instalações avícolas é influenciado por inúmeras
variáveis, destacando-se o número de aves alojadas por área, tipo de edificação, forma,
paisagismo circundante e materiais de construção. O material de cobertura, por compor a
única estrutura física do projeto responsável pelo controle térmico da radiação, apresenta
grau de importância relevante, já que as instalações avícolas brasileiras são
predominantemente abertas e as cortinas laterais são fracas e, na realidade, indesejáveis
ao controle térmico de verão, uma vez que obstruem a ventilação natural (SARAZ et al.
2010).
19

2.3.1 Orientação dos galpões

Os fatores construtivos mais importantes de uma edificação em criação intensiva
são a orientação das edificações e o material utilizado na construção da cobertura (NÃÃS,
2005).
Com relação ao eixo longitudinal do aviário em climas quentes deve ser orientado
na direção leste-oeste, o qual propicia às aves melhor conforto térmico. Isso ocorre com
o intuito de que a superfície exposta a oeste seja a menor possível, evitando-se
sobreaquecimento pela forte insolação nas longas tardes de verão. Isso irá minimizar a
incidência direta do sol sobre os animais através das laterais da instalação, já que o
movimento aparente do sol se dará sobre a cumeeira durante todo o dia (SARAZ et al.
2010).
Estudos recentes, realizados por Welker et al. (2008), que avaliaram a influência
da orientação das instalações na carga térmica de radiação (CTR) e na temperatura média
corporal (TMC), comprovaram que o modelo que apresentou melhor comportamento foi
aquele cuja orientação estava orientada no sentido leste-oeste comparado com aquela
orientada no sentido norte-sul.

2.3.2 Distância entre galpões

O afastamento entre aviários deve ser suficiente para que uns não atuem como
barreira à ventilação natural aos outros (AVILA et al. 2007). Esse afastamento deve ser
10 vezes a altura do pé-direito da construção ou, no mínimo, 30 m entre si, sendo que do
segundo aviário em diante o afastamento deverá ser de 20 a 25 vezes essa altura. Nem
sempre será possível atender a essa recomendação por razões relativas à área disponível,
20

topografia ou fluxograma de trabalho, mas deve-se, ao máximo, tentar se aproximar dessa
situação. Na pior das hipóteses, devem-se possibilitar afastamentos entre galpões de no
mínimo 35 a 40 m. (SARAZ et al. 2010).
A distância entre galpões do mesmo núcleo deverá ser de pelo menos o dobro da
largura do galpão e de 500 m de outro estabelecimento de aves comerciais de corte
(EMBRAPA, 2006).

2.3.3 Dimensionamento dos galpões

A largura do galpão possui grande influência no condicionamento térmico interior
e em seu custo, existindo tendência mundial de se projetarem galpões de 10 a 12 m de
largura e comprimento de 100 a 125 m, com vistas a otimizar o uso de equipamentos
automáticos (bebedouros e comedouros) Furtado et al. (2005).

2.3.4 Altura de pé-direito

O pé-direito do aviário pode ser estabelecido em função da largura adotada, de
forma que os dois parâmetros em conjunto favoreçam a ventilação natural no interior do
aviário com condicionamento térmico natural. Quanto maior for o pé-direito da
instalação, menor é a carga térmica recebida pelas aves (MENDES et al. 2004). O mesmo
deve apresentar altura mínima de 3 metros, podendo-se fazer uso de estrutura prémoldada de concreto, metálica ou de madeira (AVILA et al. 2007). Quando os galpões
forem climatizados ou semi-climatizados (galpões abertos) o uso do pé-direito de 2,5 m
pode ser possível para diminuir a quantidade do volume de ar a ser renovado diminuindo
de forma significativa a quantidade de equipamentos e custo com tais equipamentos
(TINÔCO, 2005).
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2.3.5 Beiral

O comprimento do beiral tem grande relevância na construção de um moderno
aviário, uma vez que este detalhe construtivo opera sobre um dos temas mais discutidos
na avicultura, a incidência de radiação solar no interior do galpão, o que afeta diretamente
no condicionamento térmico no interior da instalação. Para regiões de clima quente, ele
se torna mais importante, devendo ser projetados de forma que evite a penetração de
chuvas, ventos e raios solares, admitindo-se projeções de 1,2 a 2,5 m, em ambas as faces,
norte e sul, do telhado. Nesse sentido, os beirais devem estar de acordo com o que indica
o cálculo de inclinação solar para cada região (RESENDE et al. 2008) além do aumento
da área sombreada e contra ventos indesejáveis, conforme Santos (2015).

2.3.6 Muretas

A mureta deve ter a menor altura possível, aproximadamente 0,2 m, permitindo a
entrada do ar no nível das aves, evitando a entrada de água de chuva e que a cama seja
arremessada para fora do aviário (MENDES et al. 2004). Já para Avila et al. (2007),
recomendam o uso de mureta de 0,30 metros com a parte superior chanfrada, para facilitar
a limpeza e não permitir o empoleiramento de aves.
2.3.7 Material de cobertura

A alta incidência de radiação solar sobre a cobertura das instalações avícolas é um
dos principais causadores do estresse térmico nos aviários. O grande desafio para
avicultura no Brasil é o desenvolvimento de tecnologias de baixo custo que proporcionem
às aves condições ambientais favoráveis para que estas possam expressar todo o seu
potencial genético, uma vez que materiais isolantes são relativamente caros conforme
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(MACHADO et al. 2012) e (LOPES, 2015). Visto que a escolha do material de cobertura
da instalação normalmente se dá pelo preço inicial do investimento e não pelo referencial
de ambiência que aquele material pode, futuramente, proporcionar às aves (RABELLO,
2008) apud (VALADARES, 2015).
A cobertura ideal para as condições brasileiras deve apresentar grande capacidade
de reflexão, ter considerável capacidade de isolamento e retardo térmico (BAÊTA, 2010)
já que o telhado pode ser considerado o elemento construtivo mais importante em uma
instalação avícola, quanto ao controle da radiação solar incidente (NÃÃS et al. 2010).
Durante muitos anos no Brasil, o principal tipo de material de cobertura utilizado
nos aviários brasileiros foram as telhas de cimento amianto (CASTRO, 2012). Isto
ocorreu em função das mesmas apresentarem baixo custo da instalação e facilidade de
limpeza dos telhados e rapidez na construção. Estes tipos de telhas, atualmente estão
sendo gradualmente substituídas pelas telhas de fibrocimento. Para SARMENTO et al.
(2005), as telhas mais utilizadas em galpões avícolas são as de alumínio, cerâmica e de
amianto, sendo que esta última apresenta altos valores de temperatura superficial ao sol,
mas a pintura externa com cores claras auxilia na redução da temperatura e, a associação
de uma adequada ventilação auxilia a remoção do vapor d’água contido no ar e do excesso
do calor proveniente do metabolismo animal e das outras fontes radiantes.
Cézar (2012) constatou que galpão pintado com tinta reflexiva apresentou
menores valores de temperatura, comparado à galpões sem pintura na cobertura, e os
animais criados no galpão pintado com tinta reflexiva na cobertura obtiveram menores
frequências respiratórias, e menores valores de umidade da cama.
A combinação de cores que proporciona melhor resultado, em termos de melhoria
do conforto térmico é a cor branca, na face superior das telhas, e preta, na face inferior da
cobertura. Embora a superfície negra possua efeitos indesejáveis tais como maior
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temperatura de superfície, maior emissividade e absorvidade, tem a vantagem de possuir
baixa refletividade. Assim a carga térmica de radiação sobre os animais torna-se menor
(DAMASCENO et al. 2010). No entanto, Passini et al. (2013), ao avaliarem a intervenção
ambiental na cobertura sobre índices de conforto para aves de corte, perceberam que
apenas a utilização de pintura não é eficiente.
2.3.8 Bebedouros

Os bebedouros devem ser instalados igualmente por todo aviário. Em razão da sua
praticidade os mais utilizados são os bebedouros pendulares, que podem facilmente
desperdiçar água se usado incorretamente. À medida que se aumenta a importância da
qualidade da carcaça no abatedouro, bebedouros tipo nipple com copos, passam a ser
mais bem aproveitados (APPLEBY et al. 2010) apud (WEB ARTIGOS, 2011). Ainda
segundo os mesmos autores, a altura dos bebedouros deve ser diariamente ajustada, para
que esteja ao nível dos olhos dos frangos. O nível da água nos bebedouros deve ser
regulado, para que não haja desperdício da água.
A água de bebida deve possuir características microbiológicas e organolépticas
próprias para o consumo. O sistema de armazenamento e distribuição da água deve ser
protegido do sol direto, evitando assim o aquecimento da mesma, garantido qualidade e
quantidade suficientes (UBABEF, 2008).
Para a quantidade dos bebedouros, a HFAC (2008) apud Figueira (2013)
recomenda um bebedouro do tipo pendular para cada 100 frangos, um tipo nipple para
cada 20 frangos e um tipo taça para cada 28 frangos.

2.3.9 Comedouros
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A regulagem dos comedouros, deve ser realizada a cada três dias. Recomenda-se
que a borda superior do comedouro calhe com o dorso das aves. Geralmente a ração
deverá ocupar 1/3 dos comedouros para que não haja desperdícios (ROLL et al. 2010)
apud Web artigos (2011).
Segundo Oie (2013) os animais devem ter acesso a alimento e água suficiente,
com as adequações referentes à idade, necessidade e densidade, com a finalidade de
manter a saúde e a produção e evitar fome e sede prolongadas, desnutrição ou
desidratação.
O número de aves deve ser inferior ou igual ao máximo especificado pelo
fabricante do bebedouro e do comedouro, sendo que as aves não devem andar mais do
que 15 m para ter acesso às essas fontes, segundo (AHA, 2012). Para a HFAC (2008)
apud Figueira (2013), essa distância não deve ser superior a 4 m.
Os comedouros manuais, além de ocuparem maior espaço, exigem limpeza mais
frequente e podem causar estresse nas aves (FURTADO et al. 2005).
Em estudo, Sevegnani et al. (2005) analisaram imagens comportamentais das aves
em estresse térmico quanto ao tempo de consumo de ração e água e concluíram que as
aves diminuíram o tempo no comedouro, conforme o avanço da idade e também em
condição de estresse térmico.

2.4 MODIFICAÇÕES AMBIENTAIS PRIMÁRIAS

Modificações ambientais primárias são aquelas de simples execução e que
permitem proteger o animal durante períodos de clima extremamente quente ou
extremamente frio, ajudando-o a aumentar ou reduzir sua perda de calor corporal
(FERREIRA, 2007).
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O acondicionamento natural consiste na escolha e na utilização racional de
técnicas e materiais de construção, além de outros meios naturais eficientes para obter
0condições confortáveis no ambiente, a colocação de vegetação é uma boa modificação,
assim como, a correta colocação das entradas e saídas de ar na construção, facilitando a
ventilação (GIAROLA, 2015).

2.4.1 Quebra-vento e vegetação circundante
Quebra-ventos são dispositivos naturais ou artiﬁciais, destinados a deter ou, pelo
menos, diminuir a ação dos ventos fortes sobre os aviários.
Os ventos podem ocasionar colapso nas estruturas das instalações, ou ainda,
ataque de pragas e doenças, erosão eólica e dessecação do solo. Assim, a utilização de
barreira vegetal é importante na proteção da própria instalação e dos animais. Dessa
forma, a barreira vegetal deve estar localizada do lado em que o vento sopra. Sua altura
deve ter no máximo 15 m e estar localizada a uma distância da construção entre 2h a 5h,
sendo h a altura da planta adulta, devido possíveis problemas ocasionados pelo seu
sistema radicular e no caso de queda, conforme (SANTOS, 2015).
Os quebra-ventos em sua maioria são naturais, constituídos por ﬁleiras de
vegetação. A porosidade de 15 a 30% promove melhor proteção do vento no lado do
sotavento do que quebra-ventos sólidos, ou com alta porosidade. A espécie vegetal
escolhida deve conter as seguintes características:

ser permeável, ereta, ﬂexível,

resistente ao vento e pouco sujeita ao ataque de pragas e doenças, de folhas perenes e de
sistema radicular pouco competitivo e adaptada as condições climáticas da região. As
espécies mais utilizadas têm sido grupamentos de Grevillea robusta na parte central e
Euphorbia tirucalli (arbusto) nas ﬁlas exteriores e nas regiões áridas e semi–áridas, as
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acácias e algumas espécies de eucalipto no núcleo central e Lamarix spp. na periferia
(ABREU & ABREU, 2012).
A contribuição das árvores como protetoras contra a radiação solar é significativa,
já que as árvores e outros vegetais refletem, absorvem e transmitem radiação e, por meio
da fotossíntese, também fixam energia, influenciando nas condições ambientais, (ALVEZ
et al. 2004) apud Guimarães (2007).
O emprego de árvores altas pode produzir micro clima ameno nas instalações pela
projeção da sombra sobre o telhado. As árvores nesse caso, preferencialmente
caducifólias (que perdem as suas folhas no inverno), devem ser mantidas desgalhadas na
região do tronco, preservando a copa. Dessa forma, a ventilação natural não ﬁca
prejudicada. Para essa ﬁnalidade, devem ser plantadas nas faces norte e oeste do aviário.
Além disso, deve-se fazer limpeza constante das calhas para evitar o entupimento com
folhas e galhos, conforme (ABREU & ABREU, 2012).

2.4.2 Ventilação natural

A qualidade do ambiente aéreo está relacionada à presença de odores, altas
concentrações de gases, poeira e patógenos (CASEY et al. 2006).
A ventilação natural permite controle da pureza do ar, provendo a instalação de
oxigênio, eliminando amônia, CO2 e outros gases nocivos, excesso de umidade e odores
(ventilação higiênica), possibilitando também, dentro de certos limites, controlar a
temperatura e o umidade do ar nos ambientes habitados (ventilação térmica), de tal forma
que o ar expelido, quente e úmido, seja substituído e, assim, aumente, a perda calorífica
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por convecção (MENDES, 2004) e Lima (2011). Assim, o sistema de ventilação deve ter
uma capacidade de renovação de, pelo menos, 12,5% do volume de ar do pavilhão para
reduzir o risco de níveis perigosos de gases (EFSA, 2012) apud Campos (2015).
Considerando o bem-estar animal, a Hfac (2006) estabeleceu para a exposição
contínua de frangos de corte que a concentração de NH3 deve ser inferior a 10 ppm e não
deve exceder 25 ppm a concentração, CO deve ser inferior a 10 ppm e não exceder a 50
ppm a concentração e CO2 não deve ser inferior a 3.000 ppm e não exceder 5.000 ppm.

2.4.3 Cortinas

As cortinas têm a função de evitar a entrada de água da chuva, frios e correntes de
ar (SANTOS et al. 2009). As mesmas devem ser instaladas nas laterais pelo lado de fora,
devendo ser fixadas para possibilitar ventilação diferenciada para condição de inverno e
verão. Nos primeiros dias de vida das aves, é comum o uso de sobre cortinas em regiões
frias para auxiliar a cortina propriamente dita. A sobre cortina deve ser fixada na parte
interna do aviário, de tal forma que sobreponha à tela, evitando a entrada de correntes de
ar e que dificultem a perda de calor durante este período (PAULA et al. 2012). É também
prática comum reservar 2/3, a partir do centro às extremidades do aviário, para alojamento
dos pintos, que são separados com divisórias de lona com o objetivo de diminuir o volume
de ar a ser aquecido. Tal prática tem se mostrado econômica, permitindo a retenção de
calor emitido pelos sistemas de aquecimento, redução da mortalidade por ascite e
desuniformidade do lote.
Para Vercellino et al. (2013) a cortina de cor azul confere melhor ambiente térmico
para frangos de corte quando comparado as cores preta e amarela. Diferindo dos estudos
realizados pela Embrapa (2008) onde os melhores resultados para o conforto térmico das
aves estão associados ao uso de programa de luz contínuo e cortina amarela. ABREU
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(2006) realizaram estudo para a avaliação da cor da cortina (amarela e azul), aliada a
programas de luz (quase contínuo e intermitente) para aviários. Os autores constataram
melhores índices zootécnicos (peso vivo e conversão alimentar) para os aviários dotados
de cortina de coloração amarela com programa de luz quase contínuo.

2.4.4 Forro

O forro atua como barreira física à radiação transmitida pela cobertura ao interior
do aviário, por permitir a formação de camada de ar junto à cobertura e contribuir na
redução da transferência de calor para as aves. Pesquisas apontam que as condições de
conforto térmico em aviários com uso de forro na altura do pé-direito reduzem os efeitos
do estresse térmico nas aves (ABREU & ABREU, 2011).
Os materiais isolantes inorgânicos (fibra de vidro, lã de rocha, espuma de
polietileno e espuma de poliuretano) apresentaram altos índices de toxidades para os
humanos, os quais podem ser prejudiciais para as aves. Uma das alternativas no
isolamento térmico de aviários é a utilização de forros de polietileno, isolando
termicamente o ambiente interno do aviário e possibilitando melhor condições de
conforto térmico (ABREU et al. 2007).
2.5 MODIFICAÇÕES AMBIENTAIS SECUNDÁRIAS

Modificações ambientais secundárias correspondem ao manejo do microambiente
interno das instalações do sistema de confinamento parcial ou total. Geralmente envolvem
alto nível de sofisticação, segundo Ferreira (2007).

2.5.1 Sistema de ventilação por pressão negativa
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No sistema de ventilação por pressão negativa o ar é succionado por exaustores
de dentro para fora, criando um vácuo parcial no interior da construção. (SARAZ et al. &
BAÊTA e SOUZA, 2010).
É cada vez mais frequente o uso de sistemas por pressão negativa, tanto na
construção de aviários novos ou mesmo na atualização dos aviários antigos, Bichara,
(2009). Supõe-se que todas as explorações futuras utilizem dessa tecnologia, porém ainda
é predominante o uso de instalações abertas, sem ambiente controlado. As vantagens
associadas a este tipo de sistema são, maior conforto térmico, controle da luminosidade,
possibilidade de construção de aviários mais largos, maior aproveitamento do terreno,
aumento da capacidade dos aviários e melhores respostas de desempenho. A eficiência
desde processo depende de uma boa vedação do aviário, evitando perdas de ar, Embrapa
(2003). Porém, é um sistema totalmente dependente de energia elétrica, contém alto custo
de implantação, e maior concentração de gases que acarretam em doenças respiratórias e
ocorrência de síndromes, segundo o mesmo autor.

2.5.2 Sistema de ventilação por pressão positiva

No sistema de ventilação com pressão positiva o ar externo é forçado, para dentro
da instalação por meio de ventiladores. Esse sistema é o mais comum nos aviários de
construção aberta, podendo ser de dois tipos: em modos túnel e lateral (SARAZ et al. &
BAÊTA e SOUZA, 2010).
Para Czarick (2006) apud Lima (2011) a performance dos ventiladores em um
sistema tipo túnel é dependente de fatores relacionados ao próprio equipamento, ou seja,
muita atenção deve ser dada ao volume de ar a ser renovado pelo ventilador, a sua taxa
de ventilação e sua eficiência energética. As vantagens relacionam ao menor custo de
implantação e menores concentrações de gases, que se dá pelo sistema ser aberto. Dentre
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as desvantagens deste sistema, pode-se citar: fluxo de ar fica de difícil controle devido a
interferência da ventilação natural, que varia de intensidade e direção, prejudicando o
sistema (EMBRAPA, 2003); além de ventilação desuniforme no aviário; sistema de maior
custo com mão-de-obra; e desempenho inferior se comparado com o sistema de
ventilação por pressão negativa.

2.5.3 Sistema de resfriamento evaporativo

Em conjunto com a ventilação do tipo túnel, os painéis evaporativos e/ou sistemas
de nebulização são instalados para reduzir a temperatura no galpão (COBB, 2008).
Segundo Carvalho et al. (2009) o uso de sistema de resfriamento evaporativo reduz a
temperatura de bulbo seco do ar em até 11°C.
Para Damasceno et al. (2007) quando não há problemas com a saturação do ar
pela umidade no interior dos aviários, pode-se utilizar o sistema de resfriamento
evaporativo, que pode ser obtido por meio de sistemas de nebulização (baixa e alta
pressão), ou, forçando a passagem de ar através de um material poroso umedecido por
um sistema de ventilação, permitindo que o ar não saturado do ambiente entre em contato
com a água em temperatura mais baixa, ocorrendo então a troca de calor entre o ar e a
água.
O sistema tem a vantagem de resfriar o ar, quando em contato com painéis de
material umedecido (placas de celulose), amenizando e diminuindo a temperatura interna
dos galpões. Porém, tais materiais podem apresentar problemas por serem de baixa
durabilidade, dificuldade de aquisição, vulneráveis e de custo elevado (VIANA, et al.
2015).
2.5.4 Nebulização
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O uso do nebulizador em conjunto com o ventilador, evita a concentração de
umidade no ambiente e na cama do aviário e ainda, dissipa grande quantidade de calor do
ambiente. No entanto, o uso do nebulizador sem a ventilação forçada poderá provocar
aumento da umidade local, o que é contra indicado por razões sanitárias (VIGODERIS et
al. 2010).
O manejo sincronizado do sistema de ventilação e nebulização mostra-se
insuficiente para controlar os altos níveis de estresse nas aves quando o clima se encontra
em temperatura elevadas (BUENO & ROSSI, 2006).
A nebulização possui vantagem por assegurar evaporação mais rápida e evita que
a pulverização ocorra em um único lugar, molhando a cama, (SOUZA, 2016).
2.5.5 Caldeiras á gás e/ou a lenha

As campânulas tradicionais a gás utilizam tanto o gás natural quanto o gás
liquefeito de petróleo. Possuem um queimador de gás, em que o calor é transmitido ás
aves por radiação, condução e convecção com fluxo direcionado para baixo. Conforme
como são instaladas a pouca altura do chão, podem ocasionar uma distribuição não
uniforme da temperatura em seu raio de ação. Devido a essa baixa altura da instalação,
os gases provenientes da combustão se acumulam abaixo da campânula, podendo
prejudicar o aparelho respiratório dos pintainhos, Abreu (2003).
Os aquecedores a lenha constituíram um dos primeiros métodos utilizados para o
aquecimento de aves. O calor é transmitido às aves, principalmente por meio de condução
e convecção, através do ar (ABREU, 2003)
Segundo os mesmos autores, o uso de lenha como fonte de calor em uma
campânula ou fornalha, nem sempre produz temperatura constante no interior de aviários.
Muitas vezes esta temperatura excede o necessário, e a manutenção do sistema requer
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muita mão-de-obra. Como a combustão geralmente não é completa, devem ser providos
de filtros nas entradas de ar com o objetivo de minimizar a passagem de gases tóxicos,
principalmente CO2, para o interior do aviário.
Ferreira (2004)

apud Santos (2008) estudou fornalhas a carvão vegetal e

constatou a viabilidade técnica e econômica do sistema em razão de não haver
comprometimentos dos índices zootécnicos e da qualidade do ar no interior do aviário.
Foram verificados os gases CO2, CO e NH3, em concentrações não prejudiciais às aves e
aos trabalhadores.
2.5.6 Tambores artesanais a lenha

Os tambores de irradiação à lenha são utilizados no sul do país, onde a demanda
por aquecimento dos aviários pode ser maior que no sudeste e outras regiões do país, para
suplementar o aquecimento proporcionado pelas campânulas a gás. Esse sistema consiste
em dois tanques de óleo vazios soldados em série, produzidos artesanalmente. Tem a
função de amenizar as condições ambientais no inverno rigoroso, provendo calor
suplementar ao gerado em campânulas a gás e não propriamente atender as exigências
térmicas das aves (ABREU, 2003).
Santos (2008), em pesquisa realizada na região de Barbacena-MG com frangos de
corte da raça Cobb, dos 7 aos 17 dias de idade, com sistemas de aquecimento central a
gás e lenha, concluiu que, apesar dos valores de desempenho produtivo encontrados
serem muito próximos, em geral houve uma indicação de que o sistema de aquecimento
à lenha proporcionou um fator de produção de 1,17% maior em relação ao aquecimento
a gás no período estudado de 10 dias.
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2.6 EFEITO DA DENSIDADE DE ALOJAMENTO E DA QUALIDADE DA
CAMA SOBRE O CONFORTO E BEM-ESTAR DAS AVES

2.6.1 Densidade de alojamento

A alta densidade é entendida como colocação de mais aves por m², podendo ao
final da produção chegar até 40 kg de carne/m². Considera-se alta taxa de alojamento de
15 a 18 aves/m² em galpões com climatização menos avançada ou comedouros e
bebedouros manuais e de 18 a 22 aves/m² em galpões com climatização, comedouros e
bebedouros automáticos (TINÔCO, 2004 apud GOPINGER, 2013).
A alta densidade em um sistema de criação é uma alternativa para viabilizar
economicamente a produção, pois, apesar de gerar frangos com menor peso ao abate, em
virtude do menor consumo de alimento, pode promover aumento da remuneração aos
produtores, pois a produção de carne por área é maior (ALBUQUERQUE, 2006 apud
GOPINGER, 2013).
O aumento da densidade populacional propicia algumas desvantagens, como a
pior qualidade da carcaça, a alteração da ordem social e uma piora nas condições
atmosféricas do galpão Moreira et al. (2004). Segundo os mesmos autores, na ausência
de equipamentos que melhorem o conforto e a adaptabilidade das aves, os índices de
produtividade tendem a piorar devido ao estresse calórico imposto nas aves.
De acordo com Fawc (1992) apud Figueira (2013), a quarta liberdade é a de
expressar seu comportamento normal o que, pelo protocolo, é conseguido mediante
densidade de alojamento, o mesmo preconiza como sendo recomendada a densidade
máxima de 39 kg/m², visando também à redução de produção de calor no interior do
galpão (UBABEF, 2008).
Dados experimentais de Owada et al. (2007), recomendam uma densidade ideal
para melhor bem-estar de 13 a 15 aves/m². Uma forma prática de avaliar a densidade e o
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bem-estar, segundo Voogd (2008), é que as aves precisam de uma “zona de fuga”, tendo
espaço suficiente para fugir até um metro da pessoa que está avaliando. Quando não for
possível, significa que o galpão está cheio demais.
Exceder a densidade de 30,00 kg/m² acarreta em problemas de bem-estar e saúde,
mesmo com sistema de ventilação adequado (MANNING et al. 2007).
2.6.2 Qualidade da cama
É considerada “cama” todo material distribuído nas instalações que sirva de leito
aos animais, responsável por receber excreções, restos de ração, penas, entre outros. É
constituída por material absorvente, geralmente maravalha de madeira, capins ou palhas.
Sua função é controlar níveis de umidade, produção de pó, volatilização da amônia e
prevenir a proliferação de insetos (Alphitobius diaperinus, também conhecido como
“cascudinho”), o que proporciona condições ideais para que as aves expressem seus
comportamentos naturais (MELLO, 2012). Além do isolamento térmico e diluição de
excretas, conforme (COBB, 2008).
Quanto aos tipos de cama a serem utilizados, pode-se fazer uso de maravalha,
serragem, casca de arroz, sabugo de milho triturado, amendoim e café e palhas de cultura
(OLIVEIRA, 2014).
(GARCIA et al. 2010) recomendam uma umidade de cama como sendo ideal
entre 20 a 25%, e constataram que camas com elevada umidade causa lesões e camas
muito secas determinam a desidratação dos pintos e, ainda predispõe a doenças
respiratórias.
Além da limpeza e desinfecção de todo o galpão quando for efetuada a troca do
material de cama, também é recomendado um intervalo entre lotes de no mínimo 10 dias,
chamado de vazio sanitário (UBABEF, 2008). A prática dos sistemas “todos dentro/todos
fora”, ao invés de criações de ciclo contínuo, facilita a prática dos procedimentos de
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higiene e desinfecção, e tem como objetivo prevenir as doenças e seus efeitos adversos
na produtividade (FIGUEIRA, 2013).
Todas as aves mantidas em confinamento deverão a todo o tempo ter acesso a uma
cama ou a uma área bem drenada onde possam ficar e descansar. Sobre o aproveitamento
da cama, a mesma não deverá ser reaproveitada, pois poderá proporcionar riscos de
contaminação de doenças e de reinfestação de parasitas (FILHO & SILVA, 2004).
Nas fases de crescimento e engorda, deverá dar atenção especial às condições da
cama, uma vez que a umidade excessiva poderá diminuir sua qualidade e causar
problemas de saúde ás aves, segundo os mesmos autores.
De acordo com (MELLO, 2012), o reaproveitamento da cama por até quatro vezes
consecutivas, realizado por grande parte dos produtores de frangos de corte, favorece o
aumento da umidade e da compactação, o que dificulta a difusão da umidade e faz com
que as aves tenham contato direto com as próprias fezes, contribuindo para a maior
ocorrência de contaminações e lesões, mesmo que sejam utilizadas baixas densidades de
criação nos galpões.

3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado em granjas de criação de frangos de corte
pertencentes a uma empresa integradora, na mesoregião de São João del-Rei, em Minas
Gerais, nos municípios de São João del-Rei, com latitude de 21° 08’ 00” S e longitude
de 44° 15’ 40” O, Prados, com latitude de 21° 03’ 27” S e longitude de 44° 04’ 47” O,
Coronel Xavier Chaves com latitude de 21° 01’ 26” S e longitude de 44° 13’ 22” O, Lagoa
Dourada, com latitude de 20° 54’ 50” S e longitude de 44° 04’ 40” O, e Dores de Campos
com latitude de 21° 06’ 32” S e longitude de 44° 01’ 22” O, totalizando uma área de
2.476,097 km². O clima em todos os municípios é caracterizado como tropical de altitude,
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típico de áreas mais elevadas, e caracterizado por temperaturas amenas, variando entre
18 e 26°C.
A pesquisa e o levantamento das informações foram realizados entre os meses de
março e abril de 2016. Foram visitadas 24 granjas de frangos de corte, totalizando 30
galpões. Destes, 26 eram galpões convencionais, onde alguns apresentavam alto índice
de tecnificação, com uso de bebedouros tipo nipple, comedouros automáticos e exautores
para renovação do ar, e 4 galpões Dark House (totalmente vedados durante todo o período
de criação), onde a maioria estava concentrada no município de Prados (43,33%),
seguido de Coronel Xavier Chaves (33,33%), São João del-Rei com 16,67%, e demais
municípios com 6,67%.
Para a coleta das informações, foi desenvolvido um questionário, contendo dados
relativos às características das instalações visitadas. O referido questionário, abrangeu
requisitos básicos sobre dimensões tecnológicas e operacionais, bem como caracterização
minuciosa sobre os galpões. Os dados levantados foram: distâncias das granjas ao
abatedouro, intervalo de desinfecção dos aviários, reutilização da cama e funcionamento
da apanha das aves. Sobre formato e estrutura dos galpões, os questionamentos foram:
número de galpões por granja, distância entre galpões, número de aves/galpão, densidade
de aves, paisagismo circundante, comprimento e largura dos galpões, orientação, mureta,
beiral e pé direito, tipo de telhado e forro, sistema de aquecimento, tipos de comedouros
e bebedouros, ventiladores, nebulizadores e aspersores, condições das cortinas, condições
da caixa d’água, arredores dos galpões.
Para a análise da tipologia dos aviários e apresentação dos resultados, os dados
foram analisados por meio da análise descritiva, comparando-se os dados observados com
os dados da literatura.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Caracterização dos galpões
Segundo a TABELA 1, a maioria das granjas continham apenas 1 galpão (80%),
o restante possuía 2 galpões por granja (20%) e não foram encontradas granjas com 3 ou
mais galpões.
TABELA 1 – Representatividade, em % do número de galpões por granja, da quantidade de
frangos alojados e da densidade de frangos por metro quadrado.
Galpões

Alojamento por

por granja

granja

Q–

Densidade de alojamento

%

Q - quantidade

%

D (n°aves/m²)

%

Q=1

80

Q ≤ 19.000

16,67

D ≤ 14

6,67

Q=2

20

19.000<Q≤25.000

20,00

14 < D ≤ 16

60

Q≥3

0

25.000 <Q≤35.000

26,67

D > 16

33,33

.......

.......

Q > 35.000

36,67

.......

.......

Total

100

quantidade

100

100

Observando os dados sobre a capacidade de alojamento de animais por granja,
nota-se que a maioria aloja acima de 35.000 aves (36,67%), seguindo de alojamento
acima de 25.000 aves até 35.000 aves (26,67%), e de quantidade entre 19.000 até 25.000
(20%). Isso caracteriza galpões com grande capacidade de alojamento, necessitando de
instalações que sejam funcionais e que atentem ao conforto térmico e bem-estar dos
frangos.
Quanto a densidade de alojamento, observou-se que somente 6,67% das granjas
fazem uso de densidade populacional menor que 14 aves/m², desta forma, a maioria das
granjas (60%), utiliza densidade entre 15 e 16 aves/m², e que 33,33% delas trabalham
com densidade acima de 16 aves/m², sendo estas, climatizadas. Estes resultados
demonstram uma tendência cada vez maior ao aumento da densidade dos galpões,
tornando-se fora dos padrões considerados para o bem-estar das aves. Segundo Owada et
al. (2007), a densidade ideal para melhor bem-estar dos animais é de 13 a 15 aves/m².
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Acima dessas quantidades, pode proporcionar desvantagens, que segundo Moreira et al.
(2004) piora na qualidade da carcaça, alteração da ordem social e piores condições
atmosféricas do galpão, proporcionando queda dos índices de produtividade devido ao
estresse térmico imposto às aves. Os aviários dark house, permitem uma maior densidade
de aves por m² de galpão. Modelos de galpões encontrados na União Européia alojam 39
kg/m² (ALVES, 2016), aproximadamente 15,6 aves alojadas por m². Na pesquisa, a
densidade de alojamento em galpões convencionais se assemelha a densidade dos galpões
dark house europeus. Este fato, mostra o quanto as granjas da mesorregião de São João
del Rei estão trabalhando com alto número de aves por metro quadrado. Além de
investimentos em equipamentos, para proporcionar o conforto térmico ideal que as aves
exigem, garantindo o rendimento e produtividade da atividade.
Para (CARVALHO, 2012), o sistema de criação de frangos em alta densidade tem
um rendimento produtivo de até 40 kg de carne/m².
De acordo com a TABELA 2 abaixo, os galpões com largura acima de 13 m
predominaram nas granjas (86%), os demais, com largura de 8 a 10 m e 10 a 13 m
representaram junto 14%.
TABELA 2 - Representatividade, em %, dos dados coletados sobre a largura,
comprimento e distância entre os galpões
Largura
(L)

Comprimento

Distância entre galpões

(C)

(D)

L (m)

%

C (m)

%

D (m)

%

8 ≤ L ≤ 10

7

C ≤ 100

20

D ≤ 70

33

10<L≤13

7

100 < C ≤ 125

33,33

D > 70

67

L > 13

86

> 125

46,67

........

Total

100

100

........

100

Os resultados diferem da literatura, onde a recomendação mundial de projeções
de galpões é 12 m de largura, segundo (BAÊTA E SOUZA, 2010). Pórem, se houver
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equipamentos capazes de proporcionar condicionamento adequado para as aves, a largura
e o comprimento não interferem no desempenho dos mesmos.
Os galpões com comprimento acima de 125 m predominaram (46,67%), seguido
de valores próximos, entre 100 e 125 m (33%), e a minoria dos galpões com
comprimentos inferiores a 100 m (20%). Por serem galpões com grandes comprimentos,
maiores também serão as dificuldades quanto ao controle do ambiente, além de uma
maior atenção na distribuição de comedouros e bebedouros, para que não haja
comprometimento da alimentação e consumo de água das aves. Os galpões visitados
apresentam distribuição correta de equipamentos, onde não existia a necessidade de
grandes locomoções por parte das aves para chegarem à ração e à água de bebida.
Portanto, a largura e o comprimento não irterferem negativamente no acesso das aves.
4.2 Distância entre galpões
Com relação à distância entre os galpões, a maioria mantinha distância acima de
70 m (67%) e inferior ou igual a 70 m (33%). Tais resultados, comparados com a literatura
estão dentro dos limites aceitáveis. Conforme Albanez (2000) citado por Resende et al.
(2008), a distância mínima entre os galpões deve ser de 30 m, e em casos de lotes com
aves de diferentes idades por galpão, essa distância deve ser, no mínimo, de 50 m.
Para aproveitar a ventilação natural deve-se respeitar a distância entre galpões de
mesma idade, que deve ser de 20 a 25 vezes a altura dos galpões. No entanto, na pior das
hipóteses, devido a questões relacionadas a indisponibilidade de área recomenda-se
utilizar uma distância mínima de 35 a 40 m (RABELLO, 2008).
4.3 Orientação dos galpões
Os galpões em sua maioria, estão orientados no sentido leste-oeste (86,67%),
seguidos por galpões no sentido norte-sul (13,34%). Tais resultados, coincidem com a
tendência universal proposta (NAVAS, 2014); (RESENDE et al. 2008) e (GUIMARÃES,
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2009) e (SARAS et al. 2010), onde a orientação leste-oeste minimiza a incidência direta
de sol sobre os animais através das laterais da instalação, proporcionando condição de
conforto térmico às aves. Já em relação aos galpões localizados no sentido norte-sul, não
apresentavam beirais grandes, nem paisagismo circundante, as quais seriam condições
ideiais a fim de barrar e amenizar a radiação incidente, já que nas épocas mais quentes do
ano, os frangos tendem a sofrer com estresse térmico por calor.
4.4 Material de cobertura
Quanto ao material utilizado para a construção do telhado, observou-se que a
maioria é construída a base de telha de cimento amianto (93,34%), totalizando 28 galpões
dos 30 visitados, restando apenas 2 galpões construídos por aluzinco (6,67%). As telhas
amianto, são as mais utilizadas pelo preço mais acessível e manejo fácil, porém, elas
aquecem mais as instalações. Por conta disto, é aconselhável pintá-las de branco na face
superior e de preto na face inferior da cobertura, para aumentar a reflexão e amenizar os
efeitos da incidência de raios solares. As telhas de alumínio são mais resistentes a
corrosão em relação a outras telhas metálicas, além de menos quentes, com elevado poder
de reflexão térmica, alta condutividade, fácil manuseio comparando com as telhas de
amianto, porém, são mais caras que as telhas de amianto, mais susceptíveis a danos por
granizo e ventos, e oxidam com o tempo.
Os telhados na maioria dos galpões apresentaram-se limpos e com a parte exterior
pintada com cores claras (73,34%), os demais mostraram-se sujos (26,68%). Resultados
similares aos de Conceição et al. (2008) afirmaram que o uso de pintura com tinta branca
em telhados de amianto, reduz a temperatura interna das instalações.
Todos os galpões visitados continham forro de ráfia sob a cobertura, sendo este
do mesmo material das cortinas e a grande maioria em bom estado de conservação.
Resultados coincidiram com Santos et al. (2002). Abreu et al. (2007) e que relataram a
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importância do uso do forro na redução do estresse térmico dentro dos galpões.
(OLIVEIRA et al. 2000) constataram que a utilização de forro permite aumentar a
densidade de criação de frangos de corte e melhorar o desempenho das aves.
Sobre as alturas das muretas (TABELA 3), identificou-se que 46,67% dos galpões
apresentaram alturas entre de 30 e 70 m e que 40% dos galpões com alturas entre 20 e 30
m. Já os galpões Dark House não possuem mureta. Estes números coincidem com estudos
feitos por Ávila et al. (2007) que recomendam o uso de mureta de 0,30 metros com a parte
superior chanfrada, para facilitar a limpeza e não permitir o empoleiramento de aves.
Porém, estes dados estão em desacordo com (TINÔCO, 1998) e (RESENDE et al. 2008)
que relataram que a mureta deve ter a menor altura possível, aproximadamente 0,2 m,
permitindo a entrada do ar no nível das aves, evitando a entrada de água de chuva e que
a cama seja arremessada para fora do aviário. A altura da mureta apresentava variação
mais significativa quando se tratava de galpões mais antigos, possuindo alturas superiores
aos galpões mais novos.
TABELA 3 – Representatividade, em %, dos dados coletados sobre alturas da mureta e
do pé direito e comprimento dos galpões
Altura da

Comprimento do

mureta

beiral

Altura do pé-direito

M – cm

%

B – cm

%

H – metro

%

20 <M ≤ 30

40

B ≤ 0,80

50

H < 3,0

46,66

30 <M ≤ 70

46,67

0,80 <B≤ 100

43,33

H > 3,0

20

Não tem

13,33

B > 100

6,67

H = 3,0

33,34

Total

100

100

100

Em relação aos beirais, a maioria das instalações continha comprimento inferior a
0,80 cm (50%), seguido por 43,33% com comprimentos entre 0,80 a 100 m, e acima de
100 m, apenas 6,67% dos galpões, valores estes, diferentes dos estudos de Tinôco (1996)
que relatam que os beirais para regiões de clima quente são importantes para evitar
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penetração de chuvas, ventos e raios solares, sendo recomendados que sejam entre 1,2 a
2,5 m e medidas inferiores também as recomendados por Damasceno et al. (2010) que
sugerem intervalos entre 1,5 e 2,0 m.
O pé-direito mais frequente foi inferior a 3 m (46,66%), igual a 3 m (33,34%) e
acima dos 3 metros, somente galpões mais antigos (20%), valores estes, aceitos por
Furtado el al. (2005). Segundo Tinôco (1995) apud Guimarães (2009) e Abreu (2003)
quanto maior o pé-direito da instalação, menor é a carga térmica recebida pelas aves.
Ávila et al. (2007) recomenda pé direito mínimo de 3 m, mesma altura recomendada por
(SILVA, 2013) e Furtado et. al (2005) para galpões com 10 a 12 m de largura e 50 a 120
m de comprimento. No caso dos galpões visitados, o pé direito não acompanhou a largura,
fato que pode ser explicado, por serem galpões com alto nível tecnológico e conterem
muitos equipamentos de acondicionamento térmico. (TINÔCO, 2005) Se tratando de
galpões climatizados ou semi-climatizados, para diminuir a quantidade de ar a ser
renovado e reduzir equipamentos e custos, optam por pé direito de 2,5 m.
4.5 Fontes de aquecimento
Foi constatado que a maior parte das propriedades faz uso de fontes de
aquecimento à lenha (93,33%), seguida de gás (6,67%) (VIGODERIS, 2006);
(MENEGALI et al. 2009) afirmaram que a queima de combustíveis abrangem todos os
sistemas tradicionais de aquecimento do ar ambiente interno a um galpão, porém, tais
queimas provocam emissão de gases nocivos. Segundo (EMBRAPA, 2004), o
aquecimento a lenha não produz temperatura constante no interior da instalação, podendo
exceder em determinados locais, gerando estresse térmico por calor nas aves. O ar tendo
menos O2 e associado ao crescimento rápido das aves pode favorecer o surgimento da
ascite (ROSÁRIO et al. 2004). Conforme estudo feito por (SANTOS, 2008), comparando

43

os sistemas à lenha e a gás, os valores de desempenho produtivo são próximos, porém
existe uma tendência do aquecimento à lenha ser mais eficiente.
4.6 Ventilação artificial
Todos os galpões continham algum tipo de sistema de ventilação artificial, como
ventiladores, nebulizadores e/ou exaustores. Fato que coincide com estudos realizados
por (CARVALHO et al. 2004) ressaltando a importância de modificações artificiais no
controle do ambiente dentro das instalações. A presença das modificações ambientais
podem ser explicadas por se tratar de sistemas de criação de alta densidade, e pela
necessidade de proporcionar conforto térmico aos frangos e renovação e qualidade do ar.
O número médio de ventiladores por galpão foi de 26 para pressão positiva e, em média,
13 exaustores por galpão para pressão negativa (variando de 12 a 14).

4.7 Comedouros
Os principais tipos de comedouros utilizados foram do tipo automáticos (83,34%),
seguido do comedouro manual (16,67%). A idade dos mesmos, em sua maioria variaram
de 4 a 7 anos de uso (40%), seguido de idade acima dos 8 anos (33,34%), e por fim, entre
1 a 3 anos de uso (26,67%). Os comedouros manuais além de ocupar maior espaço,
exigem limpeza mais frequente e podem causar estresse nas aves, segundo ( FURTADO
et al. 2005) o que pode explicar a preferência pelos automáticos.
4.8 Bebedouros
Em relação aos bebedouros, predomina o tipo nipple (66,67%). O restante foi do
tipo pendular (33,34%). O bebedouro tipo nipple é vantajoso por oferecer às aves água
limpa, cama seca, menor contaminação, economia de mão-de-obra e melhor conversão
alimentar. Suas desvantagens associam-se a custos mais altos de implantação e menor
ganho de peso. Os bebedouros pendulares são muito utilizados em sistemas
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convencionais de criação, por serem equipamentos de fácil instalação e manejo, além de
exigirem pouca manutenção e ser de preço acessível. Porém, tendencioso à contaminação,
tornando-se necessária limpeza frequente, o que eleva os custos com mão-de-obra
(AVISITE, 2012). As idades dos bebedouros prevaleceram em um intervalo de 3 a 7 anos
de uso (43,34%), seguido com idade acima dos 8 anos (33,34%), e por fim, idade entre 1
a 3 anos (23,34%).
4.9 Cortinas
Em relação as condições das cortinas, a maioria apresentavam-se em boas
condições, estando inteiras e limpas (66,67%) totalizando 26 dos 30 galpões visitados,
sendo o restante compostos por cortinas com pequenos/grandes furos e sujas (20,01%).
O bom estado das cortinas, evita a entrada de água da chuva, frio e correntes de ar, em
revisão feita por (SANTOS et al. 2009).
4.9.1 Fonte de água
A maioria das caixas d’água não continham sombreamento adequado (53,34%), o
restante continha algum tipo de sombreamento. De maneira geral, as caixas d’água foram
instaladas entre árvores (46,67%). Normalmente a temperatura da água tende a se
assemelhar a temperatura do ambiente. Isto deve ser uma preocupação constante de
manejo, pois se o ambiente está quente a água deverá estar fria. A água quente não é
consumida pelas aves. Recomenda-se que a água dos reservatórios possua temperaturas
mais baixas que a água do encanamento, próximas de 8 a 10°C, para que esta chegue aos
bebedouros na temperatura adequada para o consumo acontecer de forma eficiente.
Segundo a recomendação de (KRABBE, 2013), a água de bebida deve sempre estar entre
20 a 24°C, o que sob condições práticas de campo, nem sempre ocorre, especialmente no
verão. Abioja et al (2011) apud Barbosa (2013) ao compararem o efeito do consumo de
água à temperatura ambiente (29,5º C) e água gelada (8°C) em frangos de corte,
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concluíram que houve um aumento significativo no ganho de peso semanal, no ganho de
peso total e no peso vivo final das aves que consumiram água gelada.
4.9.2 Condições entorno dos galpões
Nos arredores dos galpões visitados, 50% estavam roçados, seguidos dos roçados
e semi-arborizados (33,34%), logo, com pequena representatividade, de roçados e
arborizados (10%), e a minoria, contendo mato e sujeira (6,67%), como demonstrado na
Tabela 4.

TABELA 4 - Situação dos arredores dos galpões avaliados
Entorno dos galpões
Mato

Percentagem (%)
6,67

Não roçado e não arborizado

0

Roçado

50

Roçado e semi-arborizado

33,34

Roçado e arborizado

10

Esta baixa percentagem em relação a arborização ao entorno dos galpões, está em
desacordo com Abreu (2003); Alvez et al. (2004) & Rodrigues (2004) citados por
Carvalho (2014) que relataram sua importância como barreiras protetoras contra a
radiação solar e produzir microclima ameno nas instalações, provendo bem-estar e
conforto as aves, tanto para instalações em diferentes orientações, leste-oeste e norte-sul.
Além de auxiliar no sombreamento do galpão, a arborização corta correntes de vento
excessivas em determinadas épocas do ano (CRAVO 2014). Silva e Nããs (1998) apud
(LIMA, 2011) estudando a influência da arborização no desempenho térmico de aviários,
concluíram que a redução da temperatura interna dos aviários foi de aproximadamente
10,3%.
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Em relação a dimensão operacional, a maioria dos galpões estão localizados de 1
a 25 km de distância do abatedouro (80%), os demais, apresentam distância superiores
aos 25 km (20%). Dados estes importantes, com base nos prejuízos decorrentes do
transporte ao abatedouro, principalmente índices de mortalidade, já que a taxa de
mortalidade é maior em animais que viajam por períodos mais longos, onde os fatores
estressantes são: estresse térmico devido à elevada temperatura e umidade, estresse pelo
frio devido à alta velocidade do veículo de transporte e umidade, estresse social,
decorrente da alta lotação nas caixas, vibração, aceleração e barulho (REOLON, 2011).
O transporte pode comprometer o bem-estar e a qualidade da carne. Desta forma, o
planejamento antecipado do tempo de viagem é vital para poder adequar a distância do
aviário até o abatedouro com as condições climáticas ((PAI, 2015). Longas distâncias não
podem ser associadas com períodos mais quentes do dia, pois as aves seriam submetidas
a um calor excessivo por mais tempo. As chuvas também devem ser consideradas, pois
estradas que não são pavimentadas podem ficar intransitáveis.
4.9.3 Higiene dos galpões
Todos os galpões realizam a desinfecção a cada retirada de lote de frangos,
realizando limpeza de todos os equipamentos, respeitando o período recomendado pela
empresa integradora de 15 dias de vazio sanitário. Este procedimento é recomendado por
Kuana (2009) apud Figueira (2013), sobre a prática dos sistemas “todos dentro/todos
fora”, onde tal prática é obrigatória, evita contaminação e disseminação de doenças de
um lote para o outro.
A prática de reutilização de cama é feita em 50% dos galpões avaliados, sendo
realizada, geralmente uma vez. Os outros 50% não reutilizam a cama. O processo é feito
todo dentro do galpão, com a retirada das aves, as penas são queimadas com lança
chamas, então a cama é triturada com o uso de um batedor. Em seguida, é amontoada e
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umidecida, permanecendo por no mínimo 7 dias. Logo, a mesma é esparramada
novamente por todo o galpão. Tal prática é citada por Previato (2009) contribuindo para
controle microbiológico e do inseto Alphitobius diaperinus (cascudinho). Porém, a
reutilização está em desacordo com estudos feitos por Filho e Silva (2004), por
proporcionar riscos de contaminação por agentes patogênicos. Além disso, a cama
reutilizada apresenta valores mais baixos de velocidade do ar, afetando o conforto térmico
e contribuindo para uma maior concentração de gases poluentes (MIRAGLIOTTA,
2005).
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização da pesquisa, foi observado que as granjas de frangos de corte
da região de São João del Rei são modernas e bem estruturadas, sendo sempre possível
melhorar com medidas simples e objetivas para não comprometer o conforto e o bemestar das aves, com a introdução de paisagismo circundante no entorno das instalações e
os cuidados em manter as caixas d’água sempre protegidas da radiação. Porém, erros de
manejo podem inferferir negativamente nos resultados produtivos das mesmas, como
manejo de cortina feitos de forma equivocada, queima de lenha excessiva, que
compromete a qualidade do ar dentro do galpão, além da quantidade de ventiladores
insuficientes, principalmente no final do ciclo de produção. Sugere-se uma integração
maior entre integradora e integrados, afim de proporcionar conhecimentos mais
aprofundados sobre manejo, mutrição e bem-estar.

6. CONCLUSÃO

Os aviários da região de São João del-Rei, MG, possuem predominantemente
grandes dimensões e alta densidade de alojamento, caracterizando-se como avicultura
industrial tecnificada.
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A maioria dos galpões estão locados no sentido leste-oeste, com bom afastamento
entre eles, onde um galpão não interfere na ventilação natural do outro. Predominam
telhados de amianto, contudo, por se tratar de galpões bem tecnificados, a telha não
prejudica o desempenho das aves. O pé-direito menor que 3 metros é satisfatório por
proporcionar menos volume de ar a ser renovado nas instalações, somado a abundância
de sistemas de refrigeração, promovendo condições ideias de criação. As muretas
possuem alturas consideradas ideais, de 0,30 m a 0,70 m, o que não promove o
comprometimento da ventilação na altura dos níveis das aves. Todos os galpões contém
forros e cortinas em bom estado. As granjas realizam o vazio sanitário a cada retirada de
lotes, e a reutilização de cama é prática comum. Porém, os beirais curtos e paisagismo
circundante são insuficientes.
Predomiram galpões aquecidos a lenha, com uso de equipamentos automáticos. E
no controle do ambiente, todos os galpões continham algum tipo de sistema de ventilação
artificial.
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8. ANEXOS

Questionário
Dados de localização
1.Granja no __________
2.Localização:___________________________________________________________
3.Município:____________________________________________________________

Caracterização do galpão
11. No de galpões: ___________________
12. Distância entre galpões: _____________metros
13. Tamanho dos aviários: _____________ m2, __________ no aves
_____________ m2, __________ no aves
_____________ m2, __________ no aves
14. Possui paisagismo circundante? ( ) Não ( ) Sim ( ) De um lado ( ) Dois lados
15. Tamanho dos aviários: Comprimento______ m, Largura _____m, No aves/m2______
16. Orientação do galpão: ( ) Leste-oeste ( ) Norte-Sul
17. Altura das paredes lateriais: ___________
18. Tipo de telhado: __________________
19. Manutenção do telhado: ( ) Limpo
( ) Sujo
20. Possui forro? ( ) Sim ( ) Não Tipo? ________________________________
21. Altura do pé-direito: __________m
22. Largura do beiral: ___________cm
23. Tipo de aquecimento: ( ) Gás ( ) Lenha ( ) Energia elétrica
24. Refrigeração: Ventiladores ( ) Sim ( ) Não Quantos? ____________
Nebulizadores: ( ) Sim ( ) Não Quantos? ____________
Asperssores ( ) Sim ( ) Não Quantos? ____________
25. Tipo de comedouros: ( ) Automáticos ( ) Semi-automáticos ( ) Manuais
26. Idade média dos comedouros:( ) 1-2 ( ) 3-4 ( ) 5-6 ( ) 7-8 ( ) 9-10 ( ) + de
10 anos
27.Tipo de bebedouros: ( ) Nipple ( ) Pendular ( ) Calha ( ) Copo pressão ( )
Outros_______________
28. Idade média dos bebedouros:( ) 1-2 ( ) 3-4 ( )5-6 ( ) 7-8 ( ) 9-10 ( ) + de 10
anos
29. Cortinas: ( ) em pedaços ( ) grandes furos ( ) pequenos furos ( ) inteira/suja
( ) inteira/limpa
30. Condições da caixa d’água: ( ) Com sombreamento ( ) Sem sombreamento
31. Arredores: ( ) mato/sujeira ( ) não roçado/não arborizado ( ) roçado ( )
roçado/semi-arborizado ( ) roçado/arborizado
Dimensão operacional
32. Distância do abatedouro: ______________________ km
34. Desinfecção do aviário: ( ) Nunca ( ) Após cada lote ( ) 1 a 2 vezes/ano
35. Reutiliza a cama? ( ) Não ( ) Sim Quantas vezes? __________
36. Destino da cama do aviário: __________________
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(B)

(A)

Figura 1: (A) Densidade de aves em galpão convencional e (B) Vazio sanitário.

(A)

(B)

Figura 2: (A) Forro no galpão e (B) Mureta ao nível das aves.

(A)

Figura 3: (A) Beiral curto em galpão convencional.
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(A)

(B)

Figura 4: (A) Aquecimento a lenha e (B) Comedouro automático.

(B)

(A)

Figura 5: (A) Caixa d’ aguá exposta ao sol e (B) Galpão sem paisagismo circundante.

(A)

Figura 6: (A) Bebedouro tipo pendular.
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