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RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho realizar um estudo a fim de analisar o ambiente 

térmico de galpões reduzidos para aves, utilizando-se telhas de PVC e de fibra vegetal, 

comparando-as com as telhas convencionais de fibrocimento e de cerâmica. Para a 

determinação do ambiente térmico interno dos quatro modelos reduzidos e do ambiente 

externo, foram registradas as temperaturas e a umidade relativa durante dez dias com o 

auxílio do termômetro de globo negro alternativo confeccionado para o experimento. 

Simultaneamente, foi instalado um sistema digital de aquisição de dados para leitura de cinco 

sensores de temperatura e coletadas as temperaturas superficiais nas faces interna e externa 

das coberturas com auxílio de um termômetro de infravermelho digital. Após a análise dos 

dados e cálculo do Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU), concluiu-se que as 

quatro diferentes coberturas apresentam valores de ITGU considerados ideais para aves, no 

entanto, a cobertura com telha de cerâmica apresentou o melhor isolamento térmico e a 

cobertura de telha de fibra vegetal demostrou o pior isolamento. Comparando-se as telhas 

ecológicas (PVC e fibra vegetal), a cobertura de telha de PVC apresentou resultado mais 

satisfatório.  
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ABSTRACT 

This experiment had as objective to carry out a study to analyze the thermal 

environment of reduced sheds for birds, using PVC and vegetal fiber tiles, comparing them 

with conventional asbestos cement and ceramics tiles. For the determination of the internal 

thermal environment of the four reduced models and the external environment, temperatures 

and relative humidity were recorded for ten days with the aid of the alternative black globe 

thermometer made for the experiment. Simultaneously, a digital data acquisition system was 

installed to read five temperature sensors and the surface temperatures were collected on the 

inner and outer faces of the covers using a digital infrared thermometer. After the analysis 

of the data and calculation of the Globe and Humidity Temperature Index (ITGU), it was 

concluded that the four different coverages present ITGU values considered ideal for birds, 

however, ceramics roofing presented the best insulation Thermal insulation and roofing of 

vegetable fiber showed the worst insulation. Comparing the ecological tiles (PVC and 

vegetal fiber), the PVC tile cover presented a more satisfactory result.  

 

 

 

Key words: poultry farming, animal welfare, ecological cover 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor avícola brasileiro desempenha papel importante e considerável no 

agronegócio nacional, apresentando boas condições de manejo, nutrição, sanidade e bem-

estar das aves (ARANDA, 2017).  

As aves são animais homeotérmicos, cuja característica é a possibilidade de manter 

sua temperatura corporal constante. Para isso, o ambiente deve lhe oferecer temperatura 

ambiente e umidade do ar dentro dos limites da zona de conforto com a fase de crescimento 

e condições ambientais locais (COBB-VANTRESS, 2008). 

As condições climáticas do Brasil, associadas as instalações mal planejadas ditam a 

zona de conforto térmico (ZCT), os quais variam ao longo da vida produtiva do animal. Esta 

ZCT pode variar, respectivamente, de 16 a 33ºC e de 30 a 70% de umidade relativa, alterando 

os valores de acordo com o ambiente térmico e a produtividade desses animais (DANTAS, 

2017). De acordo com Fiorelli et al. (2009), as instalações têm por objetivo fornecer conforto 

aos animais, devendo ser planejadas e construídas com a finalidade principal de diminuir a 

ação direta do clima, que pode agir negativamente sobre os animais.  

Dentre os componentes construtivos o telhado se destaca como elemento que pode 

reduzir significativamente o incremento térmico no interior das instalações e promover o 

conforto térmico dos animais (FAGHIH & BAHADORI, 2009). Diversos tipos de materiais 

de cobertura podem promover a redução de até 30% da carga térmica radiante (BAÊTA & 

SOUZA, 2010). Segundo Wray & Akbari (2008), os materiais refletivos à radiação solar 

proporcionam a redução da transferência de energia térmica pelo telhado, já que a cobertura 

sob o calor é tido como coletor de energia.  

Com o intuito de reduzir gastos de construção e se utilizar materiais de menor 

impacto ambiental, estão disponíveis no mercado telhas alternativas fabricadas de PVC e 

fibra vegetal com betume denominadas ONDULINE. O setor avícola pode-se utilizar desses 

materiais na cobertura das instalações para aves, mantendo-lhes competitivos no mercado 

nacional e internacional e possibilitando um melhor acondicionamento térmico às aves. 

O referente estudo visou analisar o ambiente térmico de galpões reduzidos, 

utilizando-se telhas de PVC e de fibra vegetal, comparando-as com as telhas convencionais 

de fibrocimento e de cerâmica. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Poucos países no mundo têm a vocação que o Brasil naturalmente alcançou para ser 

reconhecido internacionalmente como “Celeiro do Mundo”. Dono de campos extensos de 

grãos, com terras férteis e um clima altamente favorável, o Brasil assumiu para si a 

responsabilidade como parceiro na segurança alimentar de diversos países pelo mundo 

(ABPA, 2017). 

É um desafio dos produtores encontrar recursos e novas tecnologias para resolver 

esse problema. Mas isso vem sendo alcançado, graças ao desenvolvimento científico 

brasileiro, sobretudo, voltado para a produção agropecuária. Além do lucro, esse 

desenvolvimento também visa o aumento da produtividade e a sustentabilidade ambiental 

(BRANCO, 2017). 

Os ambientes de confinamento devem estar adequados aos fatores climáticos para 

que a criação alcance conforto suficiente para se desenvolverem de modo a serem 

categorizados como produção de alto valor para o mercado. Na maioria dos sistemas de 

produção de aves, no Brasil, os fatores climáticos, ou seja, o ambiente para produção e bem-

estar das aves, nem sempre é compatível com as necessidades fisiológicas das mesmas. O 

micro clima gerado dentro de uma instalação é definido pela combinação de elementos como 

as variáveis termodinâmicas do ar ambiente, chuva, luz, som, poluição, densidade animal, 

equipamentos e manejo. Os fatores stressores do ambiente podem estar também vinculados, 

velocidade do ar, temperatura radiante, disponibilidade de água e umidade da cama 

(SOUZA, 2017). 

 

2.1. O cenário da produção de aves para o mercado brasileiro 

A produção avícola atual, tanto no Brasil, como em outros países cresceu bastante 

nos últimos anos devido aos avanços da engenharia genética, a produção de rações 

balanceadas de acordo com as exigências nutricionais das aves e o uso de instalações 

adequadas para a criação. Os ambientes construídos adequadamente, a partir das condições 

de temperatura e clima é o que propiciam uma melhor adequação dos animais e 

consequentemente, seu desenvolvimento (CASSUCE, 2011). A posição no mercado 

internacional também determina as condições de desenvolvimento da produção (COSTA, 

2015), pois o valor das exportações é o que determina em muito as necessidades de 

desenvolvimento das condições tecnológicas e de produção. 



14 

 

O setor de frangos de corte começa a se desenvolver a partir de 1940. Até então era 

uma atividade artesanal e de pouca relevância econômica. A Segunda Guerra Mundial teve 

um papel fundamental no desenvolvimento da avicultura, pois os países envolvidos na guerra 

ao redirecionarem a produção de carnes vermelhas para os soldados em combate se viram 

obrigados a produzir carnes alternativas para o consumo imediato da população. Estes países 

deram início, portanto, a uma grande revolução na produção de carne de frango ao 

desenvolverem pesquisas de novas linhagens e fórmulas de rações, além de medicamentos 

específicos para a avicultura. Este conjunto de mudanças foi responsável pela constituição 

de um moderno setor avícola capaz de uma produção regular em grande escala e com índices 

elevados de produtividade (COSTA, 2015). 

Durante o período de 1960 a 2010 houve, também, um expressivo aumento das 

exportações mundiais de carne de frango. Segundo dados do USDA (2013), a taxa média de 

exportações de carne de frango aumentaram 5.182 %, enquanto as exportações de outras 

carnes aumentaram 1.182 %. A carne de frango aumentou sua participação relativa no 

comércio internacional, enquanto as carnes bovinas e suínas apresentaram decréscimos 

significativos, de tal forma que, já em 2010, a carne de frango se tornou a principal carne 

comercializada no mundo. No entanto, apesar da produção de carne de frango para 

exportação ter crescido significativamente nas últimas décadas, a maior parte da produção 

ainda é direcionada para os mercados internos (COSTA, 2015). 

Mesmo com a atual crise econômica enfrentada pelo país, a produção de frango 

ainda é uma das mais altas, pois o consumo do produto alcança índices consideráveis pela 

população brasileira (ABPA, 2016).  

Com tal panorama, o desenvolvimento de tecnologias voltadas à produção aviária 

ganhou um salto de qualidade que se manteve em alto nível pelos anos seguintes até o 

momento atual (BNDES, 1995). 

 

2.2. Ambiente na produção aviária 

Para a produção aviária, o ambiente é de importância fundamental, já que as 

condições do local são necessárias para que o produto alcance os resultados pretendidos 

pelos criadores e pelo mercado. Segundo Baêta & Souza (2010), os animais se desenvolvem 

melhor de acordo com fatores como temperatura, clima, umidade do ar, entre outros, a fim 

de alcançarem a produção como se exige. O conceito de “ambiência”, ou seja, a influência 

do ambiente sobre a produção é determinante para se alcançar resultados positivos ou 
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negativos referentes ao mercado interno e externo, seja em qualquer gênero de produção 

(MACARI, 2001).  

Para encarar esses desafios, os profissionais devem se atentar para quatro pontos 

balizadores, a saber: conhecimento da fisiologia da ave, diagnóstico bioclimático da 

microrregião de produção ou implantação de novos sistemas, aplicação dos conceitos 

básicos da ambiência e detalhamento da tipificação dos sistemas (LIMA, 2017). 

A produção aviária remete diretamente ao conforto dos animais, ou seja, as 

condições do ambiente precisam estar de acordo com tal fator (SILVA & SILVA, 1998), 

para que o desenvolvimento da produção alcance o melhor resultado. A qualidade da carne, 

por exemplo, em muito é decorrente do comportamento dos animais em confinamento 

(DAWKINS, 1999).  

Jurkschat et al. (1989) e outros autores estabeleceram parâmetros de criação que vem 

sendo adotados, como as faixas de temperatura, umidade relativa e ITGU (Índice de 

Temperatura de Globo e Umidade) consideradas ideais para frangos de corte, visando maior 

desempenho produtivo (Tabela 1). Estas faixas de temperatura têm norteado os produtores 

em um melhor manejo de criação com emprego de sistemas de acondicionamento térmico 

para as condições climáticas no Brasil (CASSUCE, 2011). 

 

Tabela 1: Valores ideais de Temperatura (T°C), Umidade Relativa (UR) e Índice de temperatura 

de globo negro e umidade (ITGU) em função da idade das aves. 

Idade (semanas) T°C UR (%) ITGU ao nível das aves 

1 34 – 32 60 - 70 80 – 86 

2 32 – 28 60 - 70 76 – 80 

3 28 – 26 60 - 70 65 – 77 

4 26 – 24 60 - 70 65 – 77 

5 18 – 24 60 - 70 65 – 77 

6 18 – 23 60 - 70 65 – 77 

7 15 – 23 60 - 70 65 – 77 

Fonte: Adaptado de FREEMAN, 1956 e JURKSCHAT et al., 1989; MISSON, 1976; MACARI, 

FURLAN e GONZALES, 2002; ABREU; ABREU, 2001; TEIXEIRA, 1983; PIASENTIN, 

1984; ABREU, 1994; MEDEIROS et al., 2005. 

 

Buffington et al. (1981) afirmam que o índice mais preciso para se medir o conforto 

térmico para animais é o Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU), que é 

calculado a partir da temperatura de globo negro. O valor absoluto do ITGU engloba os 

efeitos da temperatura de bulbo seco, da velocidade do ar, da umidade e da radiação. 
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Souza et al. (2002), conduziram um experimento o qual um dos objetivos era avaliar 

o material utilizado para a confecção de termômetros de globo negro e a temperatura dos 

mesmos comparada com o instrumento padrão. Concluíram que o globo de plástico mostrou 

correlação satisfatória com o de cobre, com base no Índice de Temperatura de Globo e 

Umidade e na Carga Térmica de Radiação, índices usados como parâmetros comparativos. 

O espaço é fundamental para o confinamento da produção, pois, quanto maior o 

local melhores as condições para o desenvolvimento dos animais. O resultado da produção 

em condições favoráveis é o melhor possível, pois, quanto mais espaço e condições 

climáticas, a qualidade dos animais e consequentemente, do produto final para o consumo é 

superior (MACARI, 1998). 

Na ausência de vento, o frango perde calor para o ar através do que chamamos de 

convecção natural. O ar em torno do frango fica mais quente, portanto menos denso. Uma 

pluma de ar quente sobe do frango em direção ao telhado e é substituída por ar mais frio que 

se encontra na proximidade do frango. A instalação de exaustores dá então ao produtor um 

grau de liberdade que não teria sem os mesmos aumentando o intervalo de temperatura em 

que é possível criar frangos com conforto ótimo (BIANCHI, 2017). 

Na produção avícola, existem efeitos positivos e negativos, de acordo com as 

condições ambientais fornecidas pelos criadores. Ambientes em que a temperatura é mais 

alta, tanto natural, quanto provocada por fatores artificiais (iluminação, espaço) causam uma 

diminuição na alimentação dos animais, conferindo baixo peso e resultados negativos. Já as 

temperaturas mais brandas estimulam o consumo de alimento por parte dos animais, 

aumentando a produção (CASSUCE, 2011).  

Segundo Medeiros (2010, apud CASSUCE 2011), as aves, submetidas a estresse 

térmico por calor, diminuem o consumo de ração afim de reduzir o calor metabólico e, 

consequentemente, tem o ganho de peso prejudicado. Esse comportamento pode ser 

observado quando as aves se dispersam, ou abrem as asas para maior dissipação do calor 

corporal, aumentam a temperatura retal e da superfície corpórea. As aves também param de 

se movimentar, ficam ofegantes, com os bicos abertos, e aumentam a frequência respiratória 

chegando a 130 respirações/min, na tentativa de dissipar o calor de forma latente, o que pode 

acarretar alterações do equilíbrio ácido-básico e aumento do pH no sangue. 

Temperaturas ambientais elevadas alteram a atividade do sistema neuroendócrino de 

aves, o que resulta na ativação do eixo hipotalâmico-pituitária-adrenal (HPA) e elevação da 

concentração de corticosterona no plasma (GARRIGA et al., 2006; STAR et al. 2008; 

QUINTEIRO-FILHO et al. 2010). Em temperaturas baixas, as aves ativam através do centro 
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termorregulador, localizado no sistema nervoso central, processos fisiológicos afim de manter o 

calor do corpo, como vasoconstrição, redução da frequência respiratória, elevação da taxa 

metabólica, maior isolamento da pele com ereção dos pelos e produção de calor através da 

ocorrência de tremor muscular e arrepio (MEDEIROS,2001). 

Segundo Anunciação (2017), a ventilação é o principal mecanismo controlador das 

condições climáticas nos aviários, decisões simples como ligar ou desligar exaustores são 

essenciais e escolhas erradas podem ser as causas de pouco ganho de peso, doenças e, em 

casos extremos, a morte das aves. 

Junto à temperatura do ambiente, a umidade, velocidade e qualidade do ar são 

importantes para a qualidade da produção. São fatores advindos da natureza que devem ser 

observados pelo criador/produtor, já que em nosso país existem diferentes variações 

climáticas.  

A climatização do ambiente é um dos principais fatores que caracterizam a 

ambiência sugerida pelos especialistas. Quando não há condições climáticas naturais 

favoráveis à produção, deve-se usar de recursos tecnológicos para alcançar os resultados, 

tais como, construção de equipamentos de ventilação e resfriamento, exaustores de ar e 

iluminação artificial, tanto para sua função primaz, quanto para a temperatura (NÃÃS, 

2001). 

 

2.3. O comportamento fisiológico na produção 

É precisa uma indagação acerca de como caracterizar um conceito de 

“comportamento” em animais destinados ao consumo humano. No caso da produção aviária, 

o comportamento pode ser entendido como o resultado da produção, ou seja, a qualidade ou 

não alcançada ao longo de todos os momentos do processo de criação. O controle de doenças, 

o aumento de peso e qualidade da carne são resultados almejados que caracterizam o 

comportamento dos animais (SILVA, 2015).  

O principal elemento determinante no comportamento da produção é a temperatura 

do ambiente de confinamento. É um fator puramente científico, pois a temperatura ambiente 

é determinada pela temperatura dos corpos e do ar, determinando assim a menor ou maior 

dissipação de calor no local (LIMA, 2009). Isso também é determinado pelo comportamento 

do animal, pois quando as aves estão sob estresse extremo, tende-se a aumentar a temperatura 

de seus corpos, devido à agitação. Com isso, se alimentam menos, consumindo, entretanto, 

mais água. Mas para amenizar o calor do ambiente, as aves contam com o mecanismo natural 

da vasodilatação e transpiração (FEDDE, 1998).  
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De acordo com Kondo (2003) e outros autores, devem ser observados índices 

zootécnicos para calcular e avaliar o estresse das aves sob determinadas temperaturas 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2: Dados de desempenho semanal de frangos de corte da linhagem Cobb quando 

criados em condições de conforto térmico para machos. 

Idade 

(semanas) 

Peso (g) Ganho de peso 

médio (g) 

Conversão 

alimentar 

acumulada (kg) 

Consumo de 

ração diário (g) 

1 158 22,5 0,842 - 

2 421 30,7 1,053 62 

3 864 41,1 1,247 110 

4 1459 52,1 1,425 167 

5 2139 61,1 1,573 198 

6 2829 67,4 1,702 207 

 Fonte: Adaptado de Manual Cobb (2010). 

 

De acordo com Rocha (2008), melhorar o bem-estar das aves de produção é uma 

meta para os próximos anos, já que é crescente a demanda pelos produtos de origem animal 

produzidos sem agredirem o meio-ambiente ou o animal. A temperatura do ambiente quando 

desregulada provoca o estresse das aves, comprometendo a qualidade do produto final. Os 

frangos de corte, quanto mais sofrem por essas condições, menos garantem a qualidade na 

carne para o consumo humano (ARCILA, 2014).  

Segundo Rocha (2008), no Brasil, as preocupações com o bem-estar animal 

crescem paralelamente ao desenvolvimento socioeconômico, mudando o perfil dos 

consumidores. Estes estão cada vez mais preocupados com a qualidade do produto, a 

segurança do alimento e o respeito ao meio ambiente e ao animal. A discussão sobre o bem-

estar na avicultura industrial é muito ampla e possui dois entraves principais. O primeiro é a 

dificuldade de associar o mínimo custo aos elevados padrões de bem-estar das aves. O 

segundo é a dificuldade em estabelecer parâmetros científicos para avaliar o bem-estar.  

Por essa razão, os produtores devem investir constantemente em tecnologias e mão-

de-obra especializada para que situações como essas sejam contornadas e os resultados 

pretendidos, alcançados. Não só tecnologia é necessária, pois em nada se alcançará se não 

existirem técnicos especializados para calcular os dados e interpretá-los em ações voltadas 

aos objetivos pretendidos pelos criadores. 
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2.4. Conforto na produção aviária: modelos de coberturas 

Para que os ambientes estejam adequados às condições exigidas, os produtores 

fazem uso de recursos variados como as coberturas dos mesmos, que podem ser em linhas 

gerais de duas modalidades: convencionais e ecológicas.  

Segundo Bueno & Labaki (2017), com a intensificação da produção na avicultura 

brasileira, o emprego de aviários com sistema de pressão negativa está cada vez mais 

frequente, onde o controle do ambiente interno favorece a produtividade dos lotes de frangos 

de corte. Um ponto que vem chamando a atenção da avicultura industrial é em relação à 

influência que uma determinada cor de cortina utilizada nos aviários possui sobre as aves, 

pois não se sabe ao certo qual o impacto causado nas questões relacionadas ao bem-estar 

destas.  

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as diferentes cores dos sistemas de 

vedação (cortinas), com o intuito de verificar qual luminosidade é a ideal para os sistemas 

de criação comercial de frangos de corte em relação ao bem-estar, ambiência e 

produtividade. 

Uma cobertura adequada deve possuir temperaturas amenas com alto poder de 

reflexão dos raios solares, de modo que a parte inferior, ou seja, o ambiente de confinamento 

esteja sob temperaturas mais baixas (BAÊTA, 1997). Os telhados em galpões, por exemplo, 

é um dos principais causadores do estresse nas aves, devido ao aumento da temperatura dos 

ambientes. Isso obriga os criadores a adotarem materiais alternativos e a baixo custo para 

garantirem bons resultados na produção. 

De acordo com Abreu (2017), o telhado recebe a radiação do sol emitindo-a, tanto 

para cima, como para o interior do aviário. Nas regiões tropicais a intensidade de radiação é 

alta em quase todo o ano, e é comum verificar desconforto das aves devido ao calor mesmo 

durante épocas mais frescas do ano, devido à grande emissão de radiação do telhado para o 

interior do aviário. O mais recomendável é escolher para o telhado, material com grande 

resistência térmica, como o sapé ou a telha cerâmica.  

Contudo, por comodidade e economia é comum o emprego de telhas de 

fibrocimento, que é material de baixo conforto para as aves. O telhado pode ser de telhas de 

fibrocimento, que são de fácil colocação e necessitam de menor quantidade de 

madeiramento, desde que recebam material para melhorar a sua eficiência térmica como, 

isolantes, pinturas refletoras, aspersão no telhado. Para regiões quentes, utilizar telhas com 

isolamento térmico, como o poliuretano, telhas cerâmicas ou telhas de fibrocimento pintadas 

com tinta acrílica branca. Em termos de conforto térmico a telha de cerâmica ainda é a mais 
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indicada. Devem ser evitadas as telhas de alumínio ou zinco, devido ao barulho provocado 

durante o período chuvoso. Também deve-se evitar as telhas de fibrocimento com 4 mm de 

espessura, pois fornecem menor conforto para as aves. O material ideal para a cobertura deve 

ter alta refletividade solar e alta emissividade térmica na superfície superior e baixa 

refletividade solar e emissividade térmica na superfície inferior (ROSSI, 2017). 

Dentre os modelos de coberturas convencionais mais utilizados, temos as telhas de 

cerâmica. São utilizadas pela maioria dos produtores e garantem segurança contra as 

intempéries, por serem resistentes. Também são utilizadas coberturas de fibrocimento, um 

material mais resistente e de menor custo. Contudo, o material não proporciona conforto 

adequado aos animais em locais onde a temperatura é mais elevada (ROSSI, 2017).  

Os materiais dos fechamentos variam em densidade e porosidade. Os mais porosos 

normalmente apresentam elevada resistência térmica em razão da baixa condutividade 

térmica do ar contido em seus vazios. Dessa forma, quanto menor a densidade do material e 

maior o número de seus poros, menor sua condutividade térmica e, consequentemente, maior 

o poder de isolamento (CARDOSO, 2011). 

As telhas de cerâmica são melhores para essas regiões, já que proporcionam 

temperaturas mais amenas para os ambientes de confinamento das aves. Mas por serem mais 

caras na implementação, não são tão utilizadas na maioria das instalações. De acordo com 

Nããs (2017), embora as telhas cerâmicas apresentem melhor desempenho térmico, a 

cobertura executada com telhas onduladas de cimento-amianto apresenta custo de 

construção inferior àquela executada com telhas cerâmicas, devido, principalmente, à 

estrutura de suporte ser mais leve e a menor quantidade de mão-de-obra empregada, sendo 

também de mais rápida execução e apresentando maior facilidade de limpeza, justificando a 

preferência desse tipo de cobertura pelos avicultores. 

Ainda sobre a utilização das telhas e coberturas feitas em cerâmica, conforme 

Cardoso (2011), uma cobertura ideal continua sendo o grande desafio dos sistemas 

construtivos. Na produção animal, as coberturas de telha de cerâmica ainda são as que têm 

propiciado melhores condições térmicas ambientais, contudo, devido à estrutura de 

sustentação que requerem, normalmente de madeira, sua utilização tem se mostrado inviável 

do ponto de vista econômico e ambiental. Desta forma, o desafio continua no sentido da 

identificação de telhados mais eficientes, em que a cobertura seja capaz de apresentar um 

bom desempenho térmico e que a estrutura de sustentação seja simplificada, redundando 

num conjunto de baixo custo. 
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As telhas de PVC (PVC modificado/acrilato) são outra opção popular recém-

chegadas ao Brasil. Elas agregam ao telhado as características que já são próprias deste 

material, como a capacidade de isolamento térmico e acústico, a não propagação de chamas 

e a durabilidade. As telhas de PVC pesam o equivalente a 15% do peso das telhas cerâmicas 

e propiciam uma queda de 17% no nível de ruído da construção. Podem ainda ser utilizadas 

como complemento de coberturas de fibrocimento onduladas, permitindo melhoras nas 

condições de iluminação natural. Por enquanto tem pouca difusão na zona rural (PAGANI, 

2017). 

Já na modalidade ecológica, temos algumas opções que garantem bons resultados 

aos produtores, como as coberturas feitas a partir de garrafas pet e embalagens para produtos 

“longa vida”, como leite e sucos. Como são muito comuns na sociedade atual, o custo de 

produção é baixo e além dos benefícios ao ambiente de confinamento, ajudam na 

preservação do meio ambiente em geral, já que são produtos obtidos pela reciclagem 

(SOUZA, 2017). 

De acordo com o consultor, que desenvolve uma pesquisas nessa área, revela que as 

principais matérias-primas utilizadas na geração desta energia “limpa” são os resíduos de 

madeiras, resíduos industriais (processadores de alimentos), resíduos da indústria 

sucroalcooleira e culturas específicas como o capim-elefante e a mamona (REDAÇÃO 

AVICULTURA INDUSTRIAL, 2017). 

De acordo com Araújo (2008), as coberturas feitas com materiais vegetais são mais 

duráveis e refletem mais os raios solares, provocando uma temperatura amena nos ambientes 

de produção. Outra característica que facilita sua utilização é o fato de que os materiais são 

atóxicos, ou seja, não provocam prejuízos à saúde dos animais, dos produtores, nem mal ao 

meio ambiente.  

Cravo (2014) apresenta outros materiais que podem ser utilizados, considerando 

que a agroindústria brasileira gera quantidades significativas de resíduos, sendo esses 

utilizados, em sua maioria, para geração de energia, a produção de forro ecológico a base de 

partículas de fibra da casca do coco verde e de casca de amendoim pode ser uma alternativa 

para agregar valor aos resíduos e, ao mesmo tempo, contribuir com a redução da temperatura 

interna de aviários. 

Uma alternativa utilizada por alguns criadores é a biomassa, a partir de resíduos 

agrícolas ou industriais, isto é, reciclando materiais que em primeira instância seriam 

desprezados. É uma prática que traz benefícios e baixo custo, como explica Monteiro (2017), 

e, na busca por maior competitividade, reduzindo os custos com energia e visando promover 
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o equilíbrio econômico e ambiental, é possível adequarmos os sistemas de aquecimento dos 

berços aviários, com maior eficiência energética, economia e conscientização ambiental, 

substituindo os sistemas que atualmente fazem uso de combustíveis fósseis para geração de 

energia. 

A reciclagem é um recurso bastante utilizado, pois acarreta bons resultados aos 

produtores. Reciclar pneus para aproveitar a borracha, materiais plásticos e metálicos para 

se tornarem em telhas, são recursos válidos para se obter um ambiente com temperaturas 

moderadas. E é o momento ideal para tal investimento, como afirma a ABPA (2017). 

 

2.5. Modelos Reduzidos 

Utilizar modelos reduzidos para a contenção de despesas é uma prática comum 

entre os pesquisadores de aves de corte. Tais modelos possibilitam também contornar 

problemas voltados à temperatura e ventilação, o que em circunstâncias normais (modelos 

de grande porte) inviabilizariam a produção (CARVALHO, 2009).  

Segundo Almeida (2011), os modelos reduzidos propiciam a avaliação do 

comportamento térmico do projeto oferecendo vantagens como o baixo custo do material, mão 

de obra e tempo de construção.  

Em pesquisa realizada por Jentzsch et al. (2013), os autores testaram em um galpão 

comercial de frangos de corte e três modelos reduzidos construídos em diferentes escalas 

(1:4, 1:8 e 1:12) a validade das relações propostas e determinaram, também, a escala de 

redução ideal para este tipo de experimento, os mesmos concluíram que é possível predizer 

as condições térmicas ambientais em um protótipo, a partir de modelos reduzidos em até 12 

vezes. 

Os resultados positivos alcançados por aqueles que utilizam modelos reduzidos 

podem ser resumidos em quatro pilares. Primeiro, o projeto é construído a partir das 

observações empíricas do ambiente. Segundo, os modelos permitem um manuseio mais 

simples por meio dos pesquisadores. Terceiro, os custos de recursos e tempo são menores 

em relação aos modelos maiores. E finalmente, o quarto pilar permite que todos os recursos 

gastos sejam compreendidos pelos responsáveis, isto é, resultam num ambiente com melhor 

planejamento (MORAES, 1999). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental do Departamento de Zootecnia 

da Universidade Federal de São João del-Rei, localizado no Campus Tancredo de Almeida 

Neves em São João del-Rei - MG, nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017. 

Segundo o IBGE, a latitude do município é 21° 08’ 08” S e longitude 44° 15’ 42” W. A 

classificação do clima é Cwa (clima temperado úmido com inverno seco e verão quente), 

com pluviosidade média anual de 1468 mm.  

A área do experimento foi inicialmente limpa. Os modelos reduzidos foram 

posicionados em terreno plano, em local sem sombreamento durante o dia (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Área escolhida para o experimento 

 

Para a execução do experimento foram construídos quatro modelos reduzidos de 

galpões avícolas, geometricamente similares, em escala reduzida de 1:10, estabelecida com 

base na relação entre dimensões reais e reproduzidas na estação experimental (MURPHY, 

1950; MORAES, 1999, 2001a,b). Com o auxílio de uma bússola (Figura 2), os modelos 

foram posicionados no sentido leste-oeste, não alinhados e distanciados 4,0 m um do outro 

utilizando-se uma trena. 
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Figura 2 - Orientação do galpão reduzido com bússola 

 

Para a construção dos modelos reduzidos utilizou-se chapas de compensado de 

espessura 10 mm. As faces leste e oeste tiveram um fechamento opaco e a pintura foi 

realizada com três demãos de tinta acrílica branca, solúvel em água, aplicada na parte externa 

e interna dos modelos. 

As dimensões dos modelos foram de 1,29 m de comprimento, 1,00 m de largura, 0,90 

m de altura e beiral de 0,20 m, sendo que a inclinação das coberturas foi de 30º, de acordo 

com (VIGODERIS, 2007), que recomenda inclinações de telhado entre 20° e 30° para 

instalações avícolas. 

Os tratamentos utilizados no experimento são descritos no quadro 1. 

 

Quadro 1 - Descrição dos tratamentos utilizados no estudo 

Tratamento Descrição 

C1 Modelo reduzido com cobertura de telha de cerâmica, com 30% de 

inclinação, 0,90 m de altura, 1,29 m de comprimento, 1,0 m de largura e 

pé direito de 0,61 m. 

C2 Modelo reduzido com cobertura de telha de fibrocimento, com 30% de 

inclinação, 0,90 m de altura, 1,29 m de comprimento, 1,0 m de largura e 

pé direito de 0,61 m. 

C3 Modelo reduzido com cobertura de telha de PVC (PVC 

modificado/acrilato), com 30% de inclinação, 0,90 m de altura, 1,29 m de 

comprimento, 1,0 m de largura e pé direito de 0,61 m. 

C4 Modelo reduzido com cobertura de telha de fibra vegetal ONDULINE, 

com 30% de inclinação, 0,90 m de altura, 1,29 m de comprimento, 1,0 m 

de largura e pé direito de 0,61 m. 
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Sendo, C1 (telha de cerâmica); C2 (telha de fibrocimento); C3 (telha de PVC) e C4 

(telha de fibra vegetal ONDULINE). 

 

3.1. Telhas de cerâmica 

 

As telhas de cerâmica utilizadas foram da marca INCA. No total utilizou-se 64 telhas, 

sendo 4 destinadas a cumeeira (Figura 3). As telhas foram compradas em lojas de construção 

na cidade de São João del-Rei, sendo R$ 1,69 o valor unitário das telhas e R$ 1,59 das 

cumeeiras. 

 
Figura 3 - Modelo reduzido com telha de cerâmica 

 

3.2. Telhas de fibrocimento  

 

As telhas de fibrocimento utilizadas no experimento foram da marca CONFIBRA 

com espessura de 5 mm (Figura 4). No total foram utilizadas 2 telhas, e 1 cumeeira. As telhas 

foram compradas pelo valor de R$ 28,90 cada. 
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Figura 4 - Modelo reduzido com telha de fibrocimento 

 

 

3.3. Telhas de PVC 

Para o experimento utilizou-se duas telhas da marca PreconVC modelo Minionda 

(1,8 m de comprimento, 0,91 m de largura e 1,30 mm de espessura cada) e duas cumeeiras 

centrais (0,9 m x 0,34 m cada) na cor cerâmica (Figura 5). As telhas e cumeeiras foram 

cortadas para atender as dimensões do telhado do modelo reduzido. Em cada extremidade 

do galpão haviam 0,245 m de beiral (Figura 6). O valor unitário da telha de PVC é R$ 50,85, 

e o da cumeeira R$14,00. 

 

Figura 5 - Telha de PVC PreconVC Minionda 

Fonte: PreconVC (2015) 
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Figura 6 - Modelo reduzido com telha de PVC PreconVC 

 

 

 

3.4. Telhas ecológicas de fibra vegetal ONDULINE 

 

Foram utilizadas duas telhas e uma cumeeira ONDULINE Clássica (Figura 7) na cor 

vermelha. As mesmas foram cortadas para se adequar ao tamanho do telhado do modelo 

reduzido, já que suas dimensões de fábrica são 2 m de comprimento, 0,95 m de largura e 3 

mm de espessura, mantendo 0,25 m de beiral para cada extremidade do galpão (Figura 8). 

Cada telha de fibra vegetal ONDULINE na cor vermelha é comercializada pelo valor de R$ 

55,90, e a cumeeira por R$ 51,90. 

 

 

 
Figura 7 - Telha de Fibra Vegetal ONDULINE Clássica 

Fonte: Onduline 
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Figura 8 - Modelo reduzido com telha de fibra vegetal ONDULINE 

 

 

 

3.5. Termômetro de globo negro alternativo 

 

A temperatura média radiante é uma variável ambiental de relevância para avaliação 

das condições de conforto térmico em ambientes internos. Esta temperatura pode ser obtida 

com auxílio do termômetro de globo negro, que consiste numa esfera oca de cobre, com 

dimensões padronizadas e pintada externamente na cor preta fosca. No interior deste arranjo 

é inserido um termômetro de mercúrio ou algum outro tipo de sensor de temperatura (OMAR 

et al., 2010).  

Para este trabalho utilizou-se um globo negro alternativo, confeccionado de material 

plástico (polietileno de alta densidade), a partir de luminárias globo esféricas da marca Cipra, 

tamanho pequeno, nas dimensões: 14,4 cm de altura, 14,0 cm de diâmetro e 8,5 cm de bocal 

(Figura 9).    
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Figura 9 - Luminária globo esférica 

 

Inicialmente, a luminária foi cortada ao meio (Figura 10a) e a parte com o bocal 

desprezada, a outra metade teve a borda lixada para nivelamento (Figura 10b). 

 

         
(a)                                                                                      (b) 

Figura 10 - Corte da luminária e nivelamento da borda 

 

 

Com o auxílio de fita isolante, uniu-se duas metades formando-se um globo (Figura 

11a), posteriormente foram feitos dois ofícios no topo, um maior para introduzir o 

termômetro e outro menor onde encaixou-se um gancho o qual serviria para pendura-lo 

(Figura 11b). 
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                          (a)                                                                                 (b) 

Figura 11 - União das duas metades do globo e orifícios no topo 

 

Em seguida, o globo foi pintado externamente com tinta spray na cor preto fosco 

(Figura 12a), após a tinta já seca, o termohigrômetro da marca Impac® (Figura 13) foi 

posicionado de forma que o sensor permanecesse no centro do globo (Figura 12b). 

 

      
                                           (a)                                                                      (b) 

Figura 12 - Pintura do globo e posicionamento do termômetro 
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Figura 13 - Termohigrômetro 

Fonte: Impac.com.br 

 

No total foram utilizadas 10 luminárias e 5 termohigrômetros para a fabricação de 5 

globos negro (Figura 14). 

 
Figura 14 - Termômetro de globo negro alternativo 

 

Para a determinação do ambiente térmico interno dos modelos foram registradas a 

umidade relativa (UR) e as temperaturas com o auxílio do termômetro de globo negro 

alternativo. Os mesmos foram instalados dentro de cada modelo reduzido a 30 cm da altura 

do piso, de forma similar ao centro geométrico das aves. Para determinar o ambiente externo, 

um termômetro de globo negro foi posicionado no centro da área do experimento. 
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A escala de medição de temperatura do termohigrômetro utilizado dentro do globo 

negro varia de -10°C a +60°C. A medição de umidade relativa do ar varia de 10% a 

99%(IMPAC®).  

As medições foram realizadas durante dez dias, às 10 h e às 16 h (horário de verão). 

Os dias válidos para a coleta de dados deveriam estar ensolarados e sem nuvens. 

O Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) foi calculado utilizando a 

equação de Buffington (1981), considerada a mais adequada para avaliar o ambiente térmico 

em que os animais estão expostos por combinar maior número de fatores climáticos, sendo 

estes radiação, temperatura, umidade relativa e velocidade do ar.  

 

ITGU = Tgn + 0,36 Tpo + 41,5            

Em que: 

Tgn = temperatura de globo negro, em °C; 

Tpo = temperatura do ponto de orvalho, em °C 

 

Concomitantemente, foi instalado um sistema digital de aquisição de dados para 

leitura de cinco sensores de temperatura. Os sensores foram instalados acoplados aos globos 

negro (Figura 15), sendo previamente calibrados em freezer e estufa.  

Os sensores foram instalados no centro geométrico de cada modelo reduzido, a 0,3 

m do piso, correspondente ao centro de massa das aves (WELKER et al., 2008; 

DAMASCENO et al., 2010).  

 

 
Figura 15 - Sensor de temperatura acoplado ao globo negro alternativo 
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O sensor de temperatura utilizado no experimento foi o LM35 da National 

Semiconductor (Figura 16). Trata-se de um sensor analógico capaz de registrar temperaturas 

variando de -55 a 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 (ºC) de temperatura o sensor retorna 10 mV 

no terminal de saída, ou seja, 10 mV/ºC (NATIONAL SEMICONDUCTOR, 2000). 

 

 

Figura 16 - Sensor de temperatura LM35 da National Semiconductors. Identificação dos terminais de entrada 

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

Fonte: Adaptado de Instituto Digital 

 

O sistema digital de aquisição de dados é constituído por um programa desenvolvido 

em linguagem LabVIEW 8.5 (software) e uma placa de aquisição de dados (hardware), 

modelo NI-USB 6221 da National Instruments (NATIONAL INSTRUMENTS, 2014).  

O painel frontal do programa de leitura dos sensores desenvolvido em LabVIEW8.5 

é mostrado na figura 17. 
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Figura 17 - Programa desenvolvido em linguagem LabVIEW 8.5 

 

 

No painel do programa é possível monitorar até cinco sensores de temperatura. A 

visualização se dá de forma gráfica e por meio de indicadores numéricos posicionados na 

parte inferior central de cada gráfico. Os parâmetros ai e bi, i = 1 a 5, localizados abaixo dos 

respectivos gráficos alteram a curva de ajuste da calibração de cada sensor. Pode-se também, 

ajustar o número de amostras lidas a cada segundo, ativar o modo de gravação de dados e o 

nome dos arquivos a serem salvos. 

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 inicia a gravação. Às 23h59 o programa automaticamente fecha e salva 

o arquivo do dia em curso e cria o arquivo para o dia subsequente. A gravação de dados foi 

realizada 24h por dia. 

A taxa de amostragem foi ajustada em 0,1 amostras/s, o que resulta em seis 

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 era composta por 16 canais de entrada 

analógica, 1 saída analógica, 24 entradas/saídas digitais e se conecta ao computador por meio 

de uma entrada USB (NATIONAL INSTRUMENTS, 2014). (Figura 18). 
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Figura 18 - Placa de aquisição de dados NI-USB 6221 da National Instruments com as pontes de terminais 

em verde onde são feitas as conexões com os sensores de temperatura 

Fonte: Engineering Electronics Shop 

 

Na figura 19 observa- se a pinagem da placa de aquisição de dados. 

 
Figura 19 - Pinagem da placa de aquisição NI-USB 6221 (AI = entrada analógica, AO = saída analógica, 

GND = terra, P = entrada/saída digital) 

Fonte: National Instruments 
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O esquema de ligação dos sensores à placa de aquisição de dados é apresentado no 

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

pino de alimentação da placa (Pino 96). 

 

Quadro 2 - Esquema de ligação dos sensores de temperatura na placa de aquisição 

 
 

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

ao ajuste da calibração. Esse ajuste consistiu em obter os parâmetros a e b da equação da 

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

fonte quente. A fonte fria consistiu em um freezer com termômetro digital. A fonte quente 

consistiu em uma estufa com controle digital. A temperatura na fonte fria foi fixada em 1,4 

ºC e a temperatura na fonte quente em 38,2 ºC. Os sensores de temperatura foram instalados 

nessas fontes juntamente com um termômetro digital previamente calibrado. A aquisição 

dos dados dos sensores de temperatura foram feitas durante alguns segundos. Ao mesmo 

tempo, procedeu-se a leitura do termômetro digital. Os ajustes das curvas de calibração são 

mostrados na figura 20: 
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Figura 20 - Curvas de calibração para obtenção dos parâmetros a e b da equação da reta de ajuste 

 

 

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

do programa mostrada na figura 20. 

Com o auxílio de um termômetro de infravermelho digital com mira laser, modelo 

MT-320, da marca Minipa (Figura 21) com medidas de máximo e mínimo, faixas de medição 

de –20 ~ 400ºC, foram coletadas as temperaturas superficiais das coberturas em três pontos 

(OLIVEIRA et al., 2005), na superfície interna e externa das mesmas. Posteriormente, 

calculou-se a média de temperatura em cada horário de coleta nos três pontos.  

 
Figura 21 - Termômetro Infravermelho Digital com Laser MT-320 Minipa 

Fonte: AgrotamA 
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As variáveis ambientais dos modelos foram analisadas por meio da análise descritiva, 

comparando os dados observados com os dados da literatura. As médias e os gráficos foram 

executados através do programa Microsoft Office Excel. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com o gráfico 1, observa-se que a cobertura de telha de cerâmica (C1) 

apresentou o melhor isolamento térmico. A cobertura de telha de fibra vegetal ONDULINE 

(C4) apresenta o pior isolamento térmico, comparando-as com a variação da temperatura do 

ambiente externo (C5) e com as demais coberturas utilizadas no experimento. 

 

 
Gráfico 1 - Variação de temperatura dos modelos de cobertura C1, C2, C3, C4 e do ambiente 

externo (C5). 

 

As telhas de cerâmica apresentam como característica principal, e diferencial em 

relação às demais, a plasticidade, no momento da fabricação suas partículas em contato com 

a água se unem de maneira mais efetiva, conferindo a esse material um isolamento mais 

uniforme e isolamento térmico mais eficaz, como mostrado no gráfico 1 (SOUZA SANTOS, 

1989). 

De acordo com Givoni (1981), as telhas de cerâmica de cor vermelha favorecem o 

controle da radiação solar na superfície das mesmas, a radiação solar absorvida se converte 

em energia térmica, calor. 

A figura 22 apresenta o gráfico da dinâmica de variação da temperatura das 

coberturas C1 (cerâmica) e C2 (fibrocimento) juntamente com a variação da temperatura 

ambiente (C5).  
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 Figura 22 - Variação de temperatura, dividida em períodos, comparando os modelos C1 e 

C2, e o ambiente externo (C5). 

 

Para facilitar o entendimento da figura 22, a mesma foi dividida em períodos 

denominados período 1 (P1), período 2 (P2) e período 3 (P3) correspondentes as horas do 

dia. P1 varia de 0h às 7h30, P2 varia de 7h30 às 18h e P3 corresponde ao horário das 18h à 

0h. O limite desses períodos corresponde ao exato instante em que as curvas de C1 e C2 se 

cruzam em resposta à temperatura ambiente.  

Em P1 observa-se que a temperatura interna da cobertura de telha de cerâmica (C1) 

e da cobertura de telha de fibrocimento (C2) apresentam bastante similaridade em resposta 

à temperatura ambiental externa. 

Em P2, quando a temperatura ambiente está em elevação, C2 apresenta um aumento 

maior quando comparada a C1 indicando que C2 esquenta mais quando há aumento na 

temperatura ambiental. 

Em estudo conduzido por Sevegnani et al. (1994), os autores também observaram 

que a telha de cerâmica apresentou melhores resultados quanto ao isolamento térmico 

comparando-a com a de fibrocimento.  

De acordo com Cardoso (2014), o fato da telha de fibrocimento ser mais espessa e 

com ondulações maiores, resultando numa maior resistência térmica pode explicar o fato 

dessa cobertura de demorar mais que as outras para resfriar ao final do dia. 
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Em P3, se inicia a queda da temperatura externa. Assim, ocorre também uma 

redução na temperatura interna de ambas as coberturas, porém, a cobertura C1 perde calor 

mais lentamente em comparação a C2. 

Já a figura 23 apresenta o gráfico da dinâmica de variação da temperatura das 

coberturas C1 (cerâmica) e C3 (PVC) juntamente com a variação da temperatura ambiente 

(C5). Neste caso, a figura foi dividida em quatro períodos, os quais representam o momento 

em que a temperatura interna de ambas as coberturas respondem a variação da temperatura 

do ambiente externo (C5). 

 
Figura 23 - Variação de temperatura, dividida em períodos, comparando os modelos C1 e 

C3, e o ambiente externo (C5). 

 

Em P1, momento em que a temperatura ambiente está mais baixa, observa-se que a 

temperatura interna da cobertura de telha de PVC (C3) é menor que a temperatura interna da 

cobertura de telha de cerâmica (C1). Isso indica que a perda de calor para o meio externo é 

menor na instalação com a telha de cerâmica. 

À partir das 8h, a temperatura do ambiente externo começa a se elevar, alterando a 

resposta das coberturas até que na transição de P1 para P2 ocorre uma inversão das curvas 

C1 e C3. Neste caso, observa-se que a cobertura de telha de PVC (C3) apresenta um pior 

isolamento térmico, indicando que quando a temperatura externa aumenta a cobertura de 

PVC esquenta mais.  

Das 14h às 17h15 (P3), o comportamento de ambas as coberturas é similar. 
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Em P4, a temperatura ambiente começa a cair e a temperatura interna de ambas as 

coberturas também reduz. Porém, observa-se o mesmo comportamento visto em P1: a 

cobertura de telha de PVC (C3) perde calor mais rapidamente, enquanto a C1 mantêm a 

temperatura por mais tempo, indicando um melhor conforto térmico quando comparada a 

C3. 

 

 
Figura 24 - Variação de temperatura, dividida em períodos, comparando os modelos C1 e 

C4, e o ambiente externo (C5). 

 

A figura 24 apresenta o gráfico da dinâmica de variação da temperatura das 

coberturas C1 (cerâmica) e C4 (fibra vegetal ONDULINE) juntamente com a variação da 

temperatura ambiente (C5). 

Das 0h às 7h30 (P1), o comportamento de ambas as coberturas é análogo. 

Em P2, em resposta a elevação da temperatura ambiente, C4 apresenta maior 

temperatura interna em comparação à C1. Em alguns trechos de P2, a cobertura de telha de 

fibra vegetal ONDULINE (C4) apresenta temperatura superior à registrada no ambiente 

externo, indicando pouca eficiência no isolamento térmico. 

Com o intuito de analisar de forma mais específica as coberturas ecológicas 

utilizadas no experimento, a figura 25 apresenta o gráfico da dinâmica de variação da 

temperatura das coberturas C3 (PVC) e C4 (fibra vegetal ONDULINE) juntamente com a 

variação da temperatura ambiente (C5). 
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Figura 25 - Variação de temperatura, dividida em períodos, comparando os modelos C3 e 

C4, e o ambiente externo (C5). 

 

Observa-se que no período 1 (P1) que corresponde ao horário das 0h às 8h, a 

temperatura interna do modelo reduzido cuja cobertura era de telha de fibra vegetal 

ONDULINE (C4) se mostra superior quando comparada a cobertura C3 (PVC) e a 

temperatura registrada no ambiente externo (C5). Isso indica que a cobertura C4 perde calor 

de forma mais lenta em resposta a queda de temperatura no ambiente externo (C5). 

Em P2, a temperatura no ambiente externo se eleva e em decorrência disso ocorre 

também o aumento na temperatura interna de ambas as coberturas. Porém, a cobertura C3 

apresenta menor temperatura interna mostrando-se mais eficiente no isolamento térmico, 

quando comparada a C4. 

Em P3, as temperaturas internas das coberturas C3 e C4 reduzem de forma natural 

em resposta a queda de temperatura ambiente (C5). 

A figura 26 apresenta os gráficos de dispersão da resposta de cada uma das 

coberturas à variação da temperatura ambiente. 
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Figura 26 - Resposta das coberturas C1 (cerâmica), C2 (fibrocimento), C3 (PVC) e C4 

(fibra vegetal ONDULINE) à variação da temperatura ambiente (C5). 

 

Em cada gráfico são apresentados os respectivos coeficientes de determinação (R2) 

bem como a equação da reta de regressão linear (y = ax + b, onde a é o coeficiente angular 

e b, o coeficiente linear) que melhor se ajusta aos dados. O coeficiente de determinação é 

um indicador da qualidade do ajuste da reta de regressão. A partir deste coeficiente, obtém-

se o coeficiente de correlação (R) que indica o grau de associação entre duas variáveis. O 

coeficiente angular a da reta de regressão é outro parâmetro a ser considerado. Quanto mais 

próximo de 1, ou quanto mais próximo de 45º for a inclinação da reta, maior é a associação 

linear entre as variáveis dependente e independente. Os valores de R e os ângulos de 

inclinação da reta de regressão, obtidos pelo arco-tangente do coeficiente angular, são 

apresentados na tabela 3: 

 

Tabela 3: Coeficiente de determinação e coeficiente de relação linear da temperatura das 

coberturas em resposta à variação da temperatura ambiente com os respectivos coeficientes 

angulares e ângulo de inclinação da reta de regressão. 

Variáveis R2 R a arctg(a) 

C1  C5 0,9344 0,97 0,6955 34,8º 

C2  C5 0,9787 0,99 0,8589 40,7º 

C3  C5 0,9488 0,97 0,7512 36,9º 

C4  C5 0,9812 0,99 0,8724 41,1º 
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Em todos os casos, observa-se uma correlação positiva, ou seja, a um aumento da 

temperatura ambiente, corresponde um aumento na temperatura da cobertura. As coberturas 

C2 (telha de fibrocimento) e C4 (telha de fibra vegetal ONDULINE) mostram-se mais 

sensíveis à temperatura ambiente, o que reflete em um coeficiente de correlação de 99% de 

C2 e C4 contra 97% de C1 (telha de cerâmica) e C3 (telha de PVC). Os coeficientes 

angulares dos ajustes de regressão de C2 e C4 estão mais próximos de 1 do que os 

coeficientes angulares dos ajustes de C1 e C3. Isso equivale a dizer que a inclinação da reta 

do modelo de regressão está mais próxima de 45º no ajuste de C2 e C4. Essa inclinação em 

C1 foi de 34,8º, exatamente a cobertura que melhor isolou o galpão da temperatura ambiente. 

A resposta da cobertura de C1 a um aumento de temperatura é menor comparativamente às 

outras coberturas, confirmando o que fora registrado no gráfico 1 apresentado. 

Na tabela 4 são apresentadas as variações nas temperaturas ao longo do período de 

coleta dos dados para a pesquisa.  

 
Tabela 4: Valores médios de Temperatura (T°C) do ar, Temperatura máxima (T°C máx) e 

Temperatura mínima (T°C mín) obtidos nos diferentes horários de coleta. 

Tratamentos Horários 

                10h                                                                          16h 

Temperatura do ar (°C) 

T°C média   T°C máx     T°C mín                   T°C média   T°C máx     T°C mín 

C1 28,05            33,16         18,86                       33,09           34,62        18,86 

C2 30,61            33,71         19,03                       33,20           35,72        19,03 

C3 29,43            34,35         18,00                       33,43           36,20        18,09 

C4    31,06            34,32         18,74                       33,56           37,38        18,65 

 

Analisando o período da manhã (10h), observa-se uma variação de temperatura 

média entre 28 – 31°C entre as quatro diferentes coberturas utilizadas, sendo a C1 (telha de 

cerâmica) a que apresentou a menor temperatura, e a C4 (telha de fibra vegetal ONDULINE) 

a mais elevada. Já no período da tarde (16h), todas as coberturas apresentaram temperaturas 

semelhantes, em torno de 33°C.  Segundo Peralta (2006), as telhas de cerâmica absorvem 

menos calor e assim apresentam temperaturas mais amenas.  

Em se tratando de temperatura máxima, o tratamento C3 (PVC) apresentou maior 

valor no período da manhã, e o C4 (telha de fibra vegetal ONDULINE) à tarde. Comparando 

com os valores de temperatura ideais descritos em literatura (Tabela 1), observa-se que no 

período da tarde todos os tratamentos apresentam temperatura máxima acima das 

consideradas dentro da zona de conforto térmico. 

  Baêta & Souza (1997) e Tinôco (2001) consideraram ambiente confortável aquele 

com temperaturas entre 18 a 28°C, diferente dos valores de temperatura máxima obtidos no 
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experimento no período das 16h, e relatam que frangos mantidos em situação de estresse por 

calor aumentam seus gastos energéticos para dissipação de calor e manutenção da 

homeotermia. Estima-se que para cada grama de água evaporada por ofegação durante o 

estresse por calor, são necessárias 550 calorias (FURLAN & MACARI, 2002). 

Em estudo conduzido por Quinteiro-Filho et al. (2010) os autores demonstraram que 

frangos de corte submetidos ao estresse por calor (31 e 36°C, durante 10 horas diárias), dos 

35 aos 42 dias de idade, reduziram a ingestão de alimentos e o ganho de peso, entretanto, 

apenas as aves submetidas a 36°C, apresentaram aumento na conversão alimentar e aumento 

da mortalidade. A redução no ganho de peso corporal ocorre porque as aves diminuem o 

consumo de alimento a fim de diminuir a produção de calor para manutenção da temperatura 

corporal. Dependendo da magnitude e da duração do estresse por calor sofrido pelas aves, 

pode ocorrer desde pequena redução no apetite e no crescimento, até a morte (MACARI et 

al., 2004). 

Nos períodos da manhã e tarde, a variação da média da temperatura mínima foi de 

18 – 19°C entres os tratamentos. 

Desta forma, o período vespertino apresenta menores condições para o 

desenvolvimento da produção. Independente do material utilizado na cobertura, as 

temperaturas registradas representaram valores mais altos que os recomendados, o que leva 

a entender que os períodos matinal e noturno são os mais favoráveis para a criação dos 

animais. Entretanto, as aves permanecem alojadas nos galpões durante todo o período de 

criação, assim, é necessário adotar-se manejos estratégicos para climatizar o ambiente e 

torna-lo favorável à criação. 

Segundo Nããs et al. (2001), climatizar é adaptar o ambiente interno da construção às 

condições ideais de alojamento da ave, tendo sempre como parâmetro de referência às 

condições exteriores. São considerados, portanto, sistemas de climatização, aqueles que 

utilizam equipamentos de ventilação, exaustão, nebulização e painéis de resfriamento 

adiabático.  

Os valores observados nos períodos da manhã e tarde mantiveram uma média, 

mesmo com materiais diferentes, o que representa a proximidade na composição dos 

mesmos em relação à quantidade de radiação solar absorvida e distribuição do calor pelo 

ambiente. Há materiais que produzem mais calor e outros em menor quantidade, bem como 

a condutividade de energia (FEIJÓ, 2017). 

Os valores médios de umidade relativa obtidos nos diferentes horários de coleta são 

apresentados na tabela 5.  
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Tabela 5: Valores médios de Umidade Relativa (UR) obtidos nos diferentes horários de 

coleta. 

Tratamentos Horários 

     10h                                                               16h 

UR (%) 

UR média   UR máx    UR mín                   UR média   UR máx    UR mín 

C1 72,7            72,6           72,6                             49,4          48,8           48,8 

C2 71,4            71,2           71,1                             55,1          54,8           54,8 

C3 84,0            84,0           84,0                             59,4          59,2           59,2 

C4    67,5            67,1            67,1                            51,9          51,2           51,2 

 

De acordo com os valores de umidade relativa (%) considerados ideais para aves 

(Tabela 1), o tratamento C4 foi o único que apresentou valor de UR aceitável, no período da 

manhã. Segundo Matos & Baêta (1997), as telhas produzidas com fibras vegetais apresentam 

um índice de umidade aprovado para a criação das aves. A composição natural do material 

permite que se crie um ambiente favorável, já que há a menor quantidade de materiais 

artificiais, mais favorável para a manutenção das condições de umidade de acordo com as 

informações anotadas na pesquisa. 

Os resíduos de fibras utilizados na fabricação das telhas, tais como madeira e sisal, 

por exemplo, auxiliam no reforço dos componentes derivados de cerâmica e cimento. A 

impermeabilização dessas telhas, com o auxílio de uma camada de betume, uma resina 

especial contra os raios UV solares (FEIJÓ, 2017). 

Às 16h, a média da UR encontrada foi menor que a mínima considerada ideal, 60%, 

em todos os tratamentos. De acordo com os autores Baêta & Souza (1997) e Tinôco et al. 

(2004), os dois elementos meteorológicos temperatura e umidade são altamente 

correlacionados ao conforto térmico animal, uma vez que, em temperaturas muito elevadas, 

o principal meio de dissipação de calor das aves é a evaporação, que depende da umidade 

relativa do ar. 

Valores de umidade relativa do ar muito abaixo do recomendado podem causar 

desidratação das mucosas dos pintinhos nas primeiras semanas de vida e aumentar os riscos 

de doenças cardíacas e pulmonares no futuro (BAIÃO et al., 1998). 

Em condições de umidade relativa elevadas, como verificadas nos modelos com 

coberturas C1, C2 e C3 às 10h, Tinôco (1998) recomenda o uso da ventilação para eliminar 

o excesso de umidade do ambiente e da cama, provenientes da água liberada pela respiração 

das aves e dos dejetos, permitir a renovação do ar e eliminar odores. 
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O aumento da temperatura é o que determina a exigência de mudanças na 

construção e manutenção dos ambientes, tarefa essa dos produtores. A umidade tende a se 

manter de acordo com o clima e as condições ambientais do local em que os criadouros estão 

construídos (GOMES et al., 2017). 

Observa-se na tabela 6 os valores médios de temperatura superficial interna e 

externa dos tratamentos nos diferentes horários de coleta, dados mensurados com o auxílio 

de um termômetro de infravermelho digital com mira laser. O tratamento C4 (telha de fibra 

vegetal ONDULINE) apresentou os maiores valores de temperatura superficial interna do 

telhado nos horários de 10h e 16h, seguido da telha de fibrocimento (C2), telha de cerâmica 

(C1) e telha de PVC (C3).  

O material dessas telhas, por ser natural e orgânico, é responsável por uma absorção 

maior do calor e distribuição do mesmo pela superfície da cobertura. Não há um acúmulo 

em um único ponto do material, já que a distribuição das fibras e a mesma composição 

permite que a energia térmica se espalhe, ampliando o calor, mas mantendo-o de maneira 

homogênea. Mantém-se a temperatura alta nas superfícies compostas pelas fibras vegetais, 

comprovando a característica desses materiais naturais. Com o passar das horas, a média de 

temperatura permanece alta, alterando os valores de acordo com o aumento ou diminuição 

da temperatura ambiente.  

Houve diferença numérica da temperatura superficial externa de cada material 

(Tabela 6), observa-se a diminuição da temperatura nas telhas de cerâmica no período da 

tarde (16h). Isso porque a cerâmica além de absorver o calor, também retém a umidade do 

ar, resfriando-se naturalmente com o passar das horas e de acordo com a mudança da 

temperatura ambiente. 

 

Tabela 6: Valores médios de temperatura superficial (°C) interna (TSI) e externa (TSE) 

dos tratamentos nos diferentes horários de coleta. 

Tratamentos Horários 

 10h                                                   16h 

TSI                            TSE                      TSI                         TSE 

C1 33,14                          46,51                   37,51                       42,07 

C2 38,54                          52,71                   38,17                       44,21 

C3 32,55                          45,07                   36,71                       43,93 

C4 51,31                          58,44                   46,04                       48,92 
 

Mais uma vez, as telhas de fibras vegetais representaram os maiores valores, nesse 

caso, referentes à temperatura interna e externa da cobertura. São condições térmicas que 

exigem mais ventilação para conter o alto calor produzido por essas coberturas, tanto no 

período matinal, quanto no vespertino.  
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O uso de materiais naturais permite um gasto mais baixo por parte dos produtores, 

mas isso deve ser observado quando as telhas estão montadas na cobertura. Como absorvem 

mais calor, levam à necessidade de que o ambiente seja adaptado a elas. O resfriamento e 

arejamento dos ambientes devem ser trabalhados na construção dos mesmos para que as 

telhas não venham a comprometer a criação dos animais a partir de uma temperatura alta 

demais (FEIJÓ, 2017). 

De acordo com os dados de literatura citados na tabela 1, as quatro diferentes 

coberturas apresentam nos diferentes horários (Tabela 7), valor de ITGU considerados ideais 

para as aves em diferentes idades. 

 

Tabela 7: Valores médios do Índice de Temperatura de Globo negro e Umidade (ITGU) para 

os diferentes tratamentos e ambiente externo registrados nos diferentes horários de coleta. 

Tratamentos Horários 

 ITGU 

                       10h                                    16h  

C1                       77,90                                 81,61 

C2                       80,64                                 82,80 

C3                       80,54                                 83,48 

C4                       80,71                                 82,78 

Ambiente externo                       86,33                                 85,25 
 

Porém, dentre os tratamentos, o C1 apresenta menor valor para esse índice, 

indicando que é a cobertura que melhor oferece conforto térmico as aves, o que corrobora 

com Chatuba (2017), que afirma que as telhas de cerâmica ao serem expostas diretamente 

aos raios solares e demais intempéries, e impermeabilizadas adequadamente são 

recomendáveis para prolongar a vida útil do ambiente, e consequentemente, melhoram a 

produção dos animais.  

Ghelfi Filho et al. (1991), Moura et al. (1991), estudaram diferentes materiais de 

cobertura ao longo das quatro estações do ano, analisaram telhas de cerâmica, fibrocimento 

e térmicas, chegando à conclusão de que as telhas de cerâmica apresentam os melhores 

índices de conforto, seguidas das telhas térmicas e de fibrocimento. 

Em estudo coordenado por Cardoso (2014), utilizando-se modelos reduzidos de 

instalações avícolas com coberturas de telha de cerâmica, fibrocimento e PVC através de 

ITGU e carga térmica radiante (CTR), obteve que, após período de 14 h, a telha de cerâmica 

sempre obteve melhores resultados, proporcionando um ambiente com melhores condições 

de temperatura. 

Às 16h, o modelo reduzido o qual a cobertura era de telha de PVC (C3) apresentou 

o maior valor para ITGU, assemelhando-se com o encontrado por Cardoso (2014), que 
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observou que a telha de PVC apresentou maior valor de ITGU na faixa de horário entre 11h 

e 14h, comparando-a com as telhas de cerâmica e fibrocimento. 

Os tratamentos C2, C3 e C4 apresentam valores de ITGU fora dos recomendados 

para aves a partir das 2 semanas de idade. Conforme Castro (2012), uma maneira de diminuir 

o ITGU em instalações onde utiliza-se telhas de fibrocimento seria pintando-as de branco. 

Desde modo, a refletividade desse material aumenta, favorecendo uma menor absorção de 

energia térmica, tornando o comportamento similar ao das telhas de cerâmica, que possuem 

menor capacidade de transmissão de calor. 

Teixeira (1983) concluiu em seu experimento que ambientes cujos valores de ITGU 

variaram entre 65,0 e 77,0, não afetaram o desempenho dos frangos de corte. Moraes et al. 

(1999) analisando o conforto térmico em modelos reduzidos de galpões avícolas, para 

diferentes coberturas, durante o verão, na região de Viçosa-MG, observou que o limite 

máximo tolerado sem estresse para frangos de corte com mais de três semanas de idade para 

o ITGU é de 76. 
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5. CONCLUSÃO  

A cobertura de telha de cerâmica têm maior eficiência como isolante térmico 

quando comparada as demais coberturas utilizadas no experimento. 

 Dentre as coberturas ecológicas (PVC e fibra vegetal ONDULINE), as telhas de 

PVC apresentam melhores condições de conforto térmico em galpões avícolas. 

Os dados analisados mostraram também que há similaridade entre as telhas de 

cerâmica e PVC, bem como entre as telhas de fibrocimento e fibra vegetal.  

Sugere-se a avaliação da viabilidade econômica de cada material de cobertura 

utilizado no experimento para a escolha da melhor opção, bem com, a realização de testes 

em condições de temperaturas mais elevadas. 
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