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RESUMO 

 

O experimento foi conduzido em galpão comercial com 21.000 frangos de corte, 

machos, da linhagem Cobb, com o objetivo de caracterizar a variabilidade do 

ambiente térmico de um galpão de frangos e verificar se as respostas fisiológicas 

e o comportamento das aves são influenciados pelo mesmo. Os tratamentos 

consistiram de cinco seções (S1, S2, S3, S4 e S5) ao longo do galpão, de 25 m 

de comprimento cada, definidas em ordem crescente a partir da entrada de ar. 

Em cada seção foram colocados seis pontos de coleta de dados climáticos, que 

registraram a temperatura e a umidade relativa do ar no período de 21 a 45 dias 

de vida das aves. Para avaliação das respostas fisiológicas foram colhidos dados 

de temperatura da superfície do animal, frequência respiratória e peso corporal 

aos 23, 27, 32, 36 e 41 dias de idade das aves. A mortalidade foi registrada 

diariamente no período de 22 a 42 dias de vida das aves. A análise do 

comportamento das aves constituiu em identificar e registrar as respostas 

comportamentais de frangos de corte frente ao ambiente térmico. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos 

(seções ao longo do galpão), seis repetições para as variáveis do ambiente 

térmico, cinco repetições para as variáveis das respostas fisiológicas colhidas aos 

23, 27 e 32 dias de idade das aves e três repetições para as variáveis das 

respostas fisiológicas colhidas aos 36 e 41 dias de idade das aves. O ambiente 

térmico variou ao longo do galpão em todos os dias de coleta no mínimo em um 

dos horários estudados.  A frequência respiratória variou significativamente na 

idade de 23 e 27 dias, sendo que os tratamentos S4 e S5 apresentaram os 

maiores valores. Houve diferença significativa para a temperatura superficial das 

aves variando com a idade e a área corporal analisada, sendo que os maiores 

valores foram mensuradas nas patas dos animais. O peso corporal das aves foi 

influenciado na idade de 41 dias, sendo que o mesmo reduziu ao longo das 

seções do galpão. Conclui-se que à medida que o ar percorre o galpão, as 

condições ambientais se tornam desfavoráveis e influenciam as respostas 

fisiológicas, o comportamento e o desempenho produtivo das aves. 

 

Palavras-chave: avicultura, conforto térmico, microclima, termorregulação 
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ABSTRACT 

 

The experiment was conducted in a barn with 21,000 Cobb male broilers, in order 

to characterize the variability of the thermal environment in a broiler barn and 

verify if the physiological responses and behavior are influenced by it. The 

treatments consisted of five 25 m-long sections (S1, S2, S3, S4 and S5) along the 

hall, set in ascending order from the air intake. Six points of weather data 

collection were placed in each section, to record temperature and relative humidity 

during the period from 21 to 45 days of life of the birds. To evaluate the 

physiological data, surface temperature, respiratory rate and body weight were 

collected from the animals at 23, 27, 32, 36 and 41 days of age. Mortality was 

recorded daily from 22 to 42 days of age. The behavior of the birds was to 

identified and recorded regarding the responses of broilers to the thermal 

environment. The experimental design was completely randomized, with five 

treatments (sections along the barn) six replications for the thermal environment 

variables, five replications for the physiological variables collected at 23, 27 and 32 

days of age and three replications for the physiological variables collected at 36 

and 41 days of age. The thermal environment, varied all over the barn every day in 

at least one of the periods studied. Respiratory rate varied significantly at the age 

of 23 and 27 days treatments S4 and S5 showed the highest values. There was 

significant difference in the surface temperature of birds, varying according to age 

and body surface area analyzed, and the highest values were measured on the 

animals’ paws. Birds’ body weight was influenced at the age of 41 days, and it 

decreased along the sections of the barn. We concluded that as the air travels 

through the barn, the environmental conditions become unfavorable and affect 

physiological responses, behavior and productive performance. 

 

Keywords: microclimate, poultry, thermal comfort, thermoregulation 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentro do contexto da avicultura moderna, muitas pesquisas mostram 

a influência direta do ambiente de criação como um dos principais fatores que 

afetam o desenvolvimento e o crescimento animal. Segundo TINÔCO (2001) 

dentre os fatores ambientais, os térmicos, representados por temperatura do ar, 

umidade relativa do ar, radiação térmica e movimentação do ar são aqueles que 

mais afetam diretamente as aves, pois comprometem a função vital mais 

importante: a manutenção da homeotermia. 

A atual tendência de automação e modernização das instalações e 

equipamentos da cadeia produtiva de frangos de corte não tem garantido ainda 

que os animais possam expressar suas melhores características produtivas. Isso 

ocorre devido à importância que o ambiente de criação tem para o 

desenvolvimento e crescimento do animal. 

Considerando que as linhagens de frangos de corte modernas são 

caracterizadas pelo acelerado desenvolvimento corporal, pelo alto potencial de 

deposição de carne e que a deposição protéica tem alto custo energético, 

gerando grande quantidade de calor metabólico, é necessário um eficaz controle 

do ambiente das instalações (SIQUEIRA et al., 2007). 

O balanço entre os mecanismos de produção e perda de calor faz com 

que a temperatura corporal da ave permaneça constante, sendo regulada por 

meio de mecanismos fisiológicos e comportamentais, sempre que o centro 

termorregulador detecta variações do ambiente térmico, ou seja, da temperatura 

do ar, umidade relativa, velocidade do ar e da intensidade de radiação solar. 

A variação do ambiente térmico dentro da instalação ocorre em função 

do balanço de calor entre todos os elementos presentes no meio. À medida que o 

ar se distancia do local de entrada se torna cada vez mais desfavorável devido ao 

acúmulo de calor proveniente dos animais, da cama/piso, dos equipamentos, da 

instalação dentre outros elementos. Assim em um mesmo galpão de produção 

podem existir condições térmicas diferentes para um mesmo lote dificultando a 

homogeneidade do mesmo. 

Entre as respostas fisiológicas compensatórias das aves, quando 

expostas ao calor, inclui-se a vasodilatação periférica, resultando em um aumento 
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na perda de calor não evaporativo. Assim, para aumentar as trocas de calor com 

o ambiente, as aves se agacham, mantém as asas afastadas do corpo, a fim de 

aumentar ao máximo a área de superfície corporal, e também aumentam o fluxo 

de calor para as regiões periféricas do corpo que não possuem cobertura de 

penas (FURLAN & MACARI, 2002). 

Segundo BORGES et al. (2003) outra resposta fisiológica das aves é o 

aumento da frequência respiratória com o objetivo de aumentar a perda de calor 

pelos mecanismos evaporativos nas vias respiratórias. Esse mecanismo de 

ofegação das aves é um dos meios mais eficientes de dissipar o calor em 

condições de estresse térmico, porém essa forma de troca de calor pode gerar 

quadros indesejáveis como a alcalose respiratória. 

Em condições de desconforto as aves alteram ainda o comportamento 

para auxiliar na manutenção da temperatura corporal dentro de limites normais. 

Segundo CAMPOS (2000) ajustes de comportamento podem ocorrer rapidamente 

e a um custo menor do que ajustes fisiológicos, em frangos de corte o autor 

destaca os atos de espojar, explorar e arrepiar penas, prostrar, sentar, abrir asas, 

ingerir água e alimento.  

Nesse contexto, e considerando a importância do conforto térmico 

ambiental na criação de aves, objetivou-se investigar a variabilidade do ambiente 

térmico em galpões de frangos de corte independente do sistema de 

acondicionamento térmico utilizado, e sua influência nas respostas fisiológicas e 

no comportamento das aves. 



  3 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Ambiente térmico 

 

 O ambiente que envolve os animais de produção compreende todos os 

elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que influenciam o 

desenvolvimento e o crescimento animal. O fato de que os principais animais de 

produção são homeotermos, ou seja, possuem a capacidade de manterem a 

temperatura interna do corpo, aproximadamente constante, embora ocorra 

variação da temperatura do ar, faz com que o ambiente térmico seja um dos 

principais fatores responsáveis pelo sucesso ou fracasso da produção animal. 

 O estresse térmico é responsável por grandes perdas de rendimento 

nos lotes de frangos de corte, como consequência há o aumento de mortalidade e 

conversão alimentar, e também diminuição do peso corporal, e as consequências 

se agravam quando as condições estressantes ocorrem na fase final. 

Dentre os fatores ambientais, os fatores térmicos, representados por 

temperatura do ar, umidade relativa do ar, radiação térmica e movimentação do ar 

são aqueles que afetam mais diretamente a ave, pois comprometem a função vital 

mais importante: a manutenção da homeotermia (TINÔCO, 2001). 

A temperatura é o mais importante elemento meteorológico que influi 

diretamente para o conforto térmico e funcionamento geral dos processos 

fisiológicos, por envolver a superfície corporal dos animais, afeta diretamente a 

velocidade das reações que ocorrem no organismo e influencia diretamente a 

produção animal. Existem limites para o intervalo de temperaturas para os quais 

os animais podem manter sua homeotermia.  

Os animais homeotérmicos possuem uma zona de termoneutralidade, 

ou seja, uma faixa de temperatura ambiente em que o animal não precisa produzir 

ou perder calor corporal e seu metabolismo é mínimo (HAFEZ, 1973; CURTIS, 

1983). A zona de termoneutralidade ou zona de conforto térmico representada na 

Figura 1 é limitada em ambos os extremos pela temperatura inferior (TI) e 

temperatura superior (TS).  

 



  4 

Hipotermia HipertermiaHomeotermia
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termoneutralidade

TITCI TCSTS

Temperatura corporal

 

FIGURA 1 – Representação esquemática da zona de termoneutralidade ou zona 

de conforto térmico (Adaptado de HAFEZ, 1973) 

 

 

Existe ainda uma zona de temperatura ambiental em que o animal 

consegue manter a sua homeotermia, entretanto, o animal necessitará de ajustes 

fisiológicos para manter a temperatura corporal constante. Essa faixa de 

temperatura é limitada em ambos os extremos pela temperatura crítica inferior 

(TCI) e temperatura crítica superior (TCS). 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. 

Segundo SWENSON & REECE (1996) a zona de conforto térmico é 

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 do ar, velocidade do vento e 

umidade relativa do ar. 

Quando a temperatura ambiente encontra-se abaixo da temperatura de 

conforto, o animal precisa produzir calor corporal (termogênese), e quando a 

temperatura ambiente encontra-se acima da zona de conforto térmico, o animal 

precisa perder calor (termólise) para o ambiente. Ambos os casos irão utilizar a 

energia de mantença para gerar ou dissipar calor, diminuindo a energia que seria 

utilizada para a produção (FURLAN & MACARI, 2002). 
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A umidade relativa do ar em conjunto com a temperatura ambiente 

possui papel importante na dissipação de calor pelos animais. O ar atmosférico é 

uma mistura de ar seco e vapor d’água, para uma dada condição de temperatura 

e pressão, essa mistura tem capacidade de conter uma quantidade de vapor 

d’água. 

Normalmente, o ar encontra-se com umidade relativa inferior a 100% e, 

portanto, apto a absorver mais vapor d’água. Para que haja essa absorção, é 

necessário que a água passe da fase líquida para vapor, essa mudança de fase 

demanda uma quantidade de energia que é retirada do ar, resfriando-o (SIMÕES 

MOREIRA, 1999). 

A umidade relativa do ar dentro de um galpão é função da temperatura 

ambiente, do fluxo de vapor d’água que entra no galpão pelo sistema de 

ventilação e da quantidade de vapor d’água proveniente dos frangos e da cama. A 

alta umidade relativa do ar favorece o aparecimento de camas úmidas, 

emplastadas e aumento de amônia no ambiente e ainda diminui a capacidade das 

aves em dissipar calor para o ambiente. 

De acordo com COSTA (2005), dá-se o nome de ventilação ao 

processo de movimentação/renovação do ar de um recinto, que tem o objetivo de 

controlar a pureza e o deslocamento do ar em um ambiente fechado. 

A renovação do ar em um galpão avícola é de extrema importância 

devido não somente ao ambiente térmico mas também a concentração de gases 

e poeiras acumulados no interior da instalação. NÄÄS et al. (2007) estudando a 

ambiência aérea em galpões avícolas identificou o terço final do galpão onde se 

realizava a exaustão do ar que percorria toda a instalação, como o local que 

apresentou maiores concentrações de gás amônia. 

Segundo MOURA (2001), a velocidade do ar pode ser utilizada com 

eficiência para se adequar as condições ambientais de produção em clima tropical 

às condições de conforto térmico requeridas das aves. Porém é preciso ter 

cautela quanto ao aumento da velocidade do ar dentro de galpões avícolas acima 

dos valores recomendados para a idade das aves. Uma das maneiras mais 

eficientes de utilizar a ventilação na produção de aves é associando o 

resfriamento evaporativo, pois além da renovação do ar ocorre redução efetiva da 
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temperatura ambiente pela evaporação das gotículas de água geradas pelo 

sistema de resfriamento. 

Para que a produção de frangos de corte seja mais bem sucedida é 

necessário não somente a modernização das instalações e equipamentos, mais 

sim o correto manejo do sistema, de forma a possibilitar a uniformidade do 

ambiente ao longo de um galpão. Segundo GATES et al. (1998) o controle do 

microclima de uma instalação é uma ferramenta capaz de otimizar a produção, 

porém na literatura são mínimos os relatos da existência de pontos ou áreas 

críticas dentro de um galpão de frangos de corte. 

Em um instalação para criação avícola, independente do sistema de 

climatização instalado, existe diferença entre as condições do ar que entra em 

uma extremidade do galpão e que sai por outra, após ter percorrido toda a 

extensão do galpão. Isso se deve ao fato dos mecanismos de troca de calor que 

ocorrem entre o ar, os animais, as instalações, o piso/cama e os demais 

equipamentos. Existem na literatura fórmulas para estimar a colaboração de cada 

um desses componentes, porém, por se tratarem de variáveis não estáticas se 

torna impossível quantificar as variações ambientais ao longo de um galpão 

(McARTUR, 1991; XIN et al., 2001; AERTS et al., 2003). 

No caso de instalações para frangos de corte, existe uma tendência de 

se projetar galpões com 12 m de largura por 125 m de comprimento, com vistas a 

otimizar o uso dos equipamentos, e coincidentemente essas medidas são 

compatíveis com grande parte do clima brasileiro (TINÔCO, 2001). Independente 

do sistema de climatização instalado os animais tendem a procurar dentro do 

galpão as áreas que podem propiciar maior conforto, isso pode ser confirmado 

com o adensamento das aves em alguns pontos, o que dificulta a homogeneidade 

do ambiente térmico ao longo do galpão. 

O uso de divisórias é uma forma de evitar a migração interna no galpão 

na procura de um melhor ambiente causando a má distribuição das aves no 

galpão e consequente perda de desempenho. Utilizando o comportamento das 

aves como indicativo da variabilidade do ambiente se faz necessário a 

investigação do quanto essa diferença ambiental atinge o desempenho dos 

animais. 



  7 

MIRAGLIOTTA et al. (2006) avaliando as condições do ambiente 

interno em galpões com ventilação do tipo túnel, concluíram que as posições mais 

desfavoráveis dentro do galpão variaram conforme a variável estudada 

temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, mas que no seu estudo 

conjunto, agrupando as três variáveis, as posições mais centrais no galpão, 

apresentaram melhores condições bioclimáticas de produção quando comparadas 

às extremidades. 

FARIA et al. (2008) investigando a variabilidade espacial do microclima 

de um galpão de confinamento de bovinos de leite, concluíram que o sistema de 

climatização instalado não propiciou a homoneização do ambiente em que os 

animais estavam submetidos e MILES et al. (2008) também encontraram 

diferença no ambiente térmico e concentração de gases, ao longo de um galpão, 

porém para frangos de corte. Ambos os autores concluíram que o uso da 

geoestatistica e a construção de mapas do ambiente podem auxiliar no manejo 

adequado do sistema e dos animais. 

 

 

2.2 A ave e o ambiente 

 

Para que as aves estejam em conforto térmico dentro de uma 

instalação é preciso que o balanço térmico seja nulo, ou seja, o calor produzido 

pelo organismo animal, somado ao calor ganho do ambiente, seja igual ao calor 

perdido. 

A termólise e a termogênese que ocorrem durante a termorregulação 

envolvem as trocas de calor sensível, condução, radiação, convecção e as trocas 

de calor latente pela evaporação e condensação, sendo que o animal aciona 

estes mecanismos regulatórios de acordo com a temperatura ambiente (MOURA, 

2001). As aves possuem como característica a ausência de glândulas 

sudoríparas, logo a troca de calor latente somente pode ser feita pela evaporação 

da água presente no sistema respiratório. 

A condução é o mecanismo de transferência de energia térmica entre 

corpos e entre partes de um mesmo corpo, por meio da energia cinética da 

movimentação de elétrons livres, a ave ganha ou perde calor por condução 
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através do contato direto com substâncias frias ou quentes, incluindo o ar, a água 

e materiais sólidos. 

A radiação é a transferência de energia térmica de um corpo a outro 

através de ondas eletromagnéticas, a ave reflete, absorve e transmite a energia 

proveniente das instalações, do meio físico e das outras aves que a circundam 

(FURLAN & MACARI, 2002). 

A convecção é a perda de calor através de uma corrente de fluido em 

movimento que absorve energia térmica em um dado local e que então se 

desloca e transfere a energia para as porções mais frias deste fluido, a ventilação 

favorece as perdas de calor entre a ave e o ambiente. 

A evaporação é a troca de calor através da mudança do estado da 

água de líquido para gasoso, sendo este processo carreador de calor para fora do 

corpo animal, nas aves a troca por evaporação ocorre através do sistema 

respiratório. 

As trocas sensíveis dependem de um diferencial de temperatura entre 

a superfície corporal das aves e a temperatura ambiente. Conseqüentemente, 

quanto maior for essa diferença, mais eficientes serão essas trocas. Sendo assim, 

para aumentar as trocas de calor com o ambiente, as aves se agacham, mantém 

as asas afastadas do corpo, a fim de aumentar ao máximo a área de superfície 

corporal, e também aumentam o fluxo de calor para as regiões periféricas do 

corpo que não possuem cobertura de penas (FURLAN & MACARI, 2002). 

Conforme MOURA (2001) quando a temperatura ambiente se aproxima 

da temperatura corporal das aves, a eficiência das trocas sensíveis de calor 

decresce, e nesse ponto o mecanismo principal da perda de calor passa a ser o 

processo de evaporação da água pelo sistema respiratório.  

Segundo NASCIMENTO (2010) quando a temperatura do ar estiver em 

níveis próximos a 21°C, a ave perde até 75% de calor por meios sensíveis: 

radiação, condução e convecção. Porém, quando a temperatura ambiental 

aproxima-se da temperatura superficial corporal das aves, seu meio principal de 

perda de calor passa a ser a liberação de calor latente, por meio da respiração 

ofegante. 

Em condições de desconforto as aves alteram ainda o comportamento 

para auxiliar na manutenção da temperatura corporal dentro de limites normais. 
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Ajustes de comportamento podem ocorrer rapidamente e a um custo menor do 

que ajustes fisiológicos (CAMPOS, 2000). 

Para temperaturas ambientais superiores a 30°C, o consumo de água 

pode atingir acréscimo de até 50% no volume diário consumido e a principal razão 

para este incremento no consumo seria o aumento da perda de água por 

evaporação pelas vias respiratórias (COSTA, 2002). 

Segundo LANA et al. (2000) outra resposta às condições de 

desconforto térmico é o fato das aves reduzirem o consumo de ração na tentativa 

de diminuir a produção de calor interno devido ao consumo de energia. Esse 

comportamento afeta diretamente o desempenho produtivo dos animais e várias 

pesquisas mostram o efeito do ambiente térmico nas respostas produtivas, como 

ganho de peso e conversão alimentar.  

MACARI et al. (2004) definem a zona de conforto térmico para as aves 

como a faixa de temperatura ambiente em que a taxa metabólica é mínima e a 

homeotermia é mantida com menor gasto energético pela ave. Segundo os 

autores, para pintos de 1 a 7 dias, a zona de conforto térmico está entre 31°C e 

33°C, caindo para 21°C a 23°C na idade de 35 a 42 dias. 

Em experimentos nos quais avaliaram o efeito da temperatura 

ambiente sobre o ganho de peso e a conversão alimentar de frangos de corte, 

MAY & LOTT (2001) verificaram que as temperaturas ambientais que 

proporcionaram melhor desempenho às aves aos 28, 35, 42 e 49 dias de idade 

foram 27, 24, 19 e 18°C, respectivamente. Esses dados confirmam que a 

tolerância ao calor de frangos de corte decresce com a idade e aumento de peso 

dos mesmos. 

 Várias são as faixas de conforto térmico encontradas na literatura para 

frangos de corte, isso ocorre porque a necessidade térmica e a resistência ao 

calor das aves variam de acordo com a idade, sexo e linhagem genética dos 

animais. De uma forma geral, pode-se aceitar que com o desenvolvimento do 

sistema termorregulador e o aumento das reservas energéticas a temperatura 

crítica superior da ave passa de 35°C para 24°C em quatro semanas, chegando a 

21°C na sexta semana de vida e durante todo o ciclo produtivo a umidade relativa 

do ar dentro da faixa de 50 a 80% (MOURA, 2001). 
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2.3 Respostas fisiológicas 

 

 Os fatores físicos ambientais tendem a produzir variações internas nas 

aves, influenciando a quantidade de energia trocada entre animal e ambiente, 

havendo, muitas vezes, a necessidade de ajustes fisiológicos para a ocorrência 

do balanço de calor (MÖSTL & PALME, 2002).  

Qualquer animal homeotérmico vai gastar grande parte da energia 

consumida para manter a temperatura corporal constante, logo fornecer 

condições ambientais mais amenas implica na redução do gasto de energia, pelo 

animal, visando sua sobrevivência por meio de ajustes fisiológicos e aumentando 

assim a disponibilidade de energia destinada à produção. 

 

 

2.3.1 Frequência respiratória 

 

 A frequência respiratória é um parâmetro fisiológico importante na 

caracterização da condição de conforto ou estresse dos animais (SANTOS et al., 

2006). O aumento dessa variável indica o uso de mecanismos evaporativos de 

trocas de calor pelos animais, o que caracteriza desconforto térmico. 

A verificação deste parâmetro é apenas visual, o que facilita sua 

mensuração e consequente tomada de decisão. Para frangos de corte, existem 

na literatura diversas indicações a respeito de frequência respiratória ideal para o 

ciclo de criação em condição de conforto, cujos valores variam de 20 mov.min-1 a 

83 mov.min-1 (SILVA et al., 2001), para frangos de corte na sexta semana de 

criação. MARCHINI et al. (2007) estipularam faixas de frequência respiratória para 

frangos de corte de 1 a 42 dias de idade, em condições de estresse e 

termoneutralidade respectivamente, aos 7, 14 e 21 dias de idade 123 e 52 

movimentos respiratórios por minuto e aos 28, 35 e 42 dias de idade 155 e 43 

movimentos respiratórios por minuto.  

Segundo RICHARDS (1971) o aumento da frequência respiratória nas 

aves é um dos meios mais eficientes de se dissipar o calor em condições de 

estresse térmico, sendo ainda que, se a umidade relativa estiver apropriada, a 

maioria das aves será capaz de dissipar calor. OLIVEIRA et al. (2006) afirmam 
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que a capacidade das aves em suportar o calor é inversamente proporcional ao 

teor de umidade do ar, quanto maior a umidade relativa do ar, maior a dificuldade 

de remover calor interno pelas vias aéreas, o que leva ao aumento da frequência 

respiratória. 

Este aumento da frequência respiratória tem um custo energético mais 

elevado em relação às perdas por calor sensível, a ave pode desenvolver 

distúrbios do equilíbrio ácido-base, aumentando o pH do sangue, chamado de 

alcalose respiratória, a ave em estado de ofegação tem perdas excessivas de 

dióxido de carbono (CO2), assim, a pressão parcial de CO2 (pCO2) diminui, 

levando à queda na concentração de ácido carbônico (H2CO3) e, 

consequentemente, de hidrogênio (H+), em resposta, os rins aumentam a 

excreção de HCO3
- (bicarbonato) e reduzem a excreção de H+ na tentativa de 

manter o equilíbrio ácido-básico da ave, desta maneira, os pulmões são 

fundamentais na regulação do equilíbrio ácido-base por meio da regulação da 

pCO2 no sangue, pois a taxa de ventilação alveolar é que irá determinar a 

concentração de CO2 no organismo (SWENSON & REECE, 1996). 

E ainda segundo BROSSI et al. (2009) o aumento da frequencia 

respiratória pode afetar também o balanço de água do organismo causando 

desidratação e diminuição de peso.  

 

 

2.3.2 Temperatura superficial corporal 

 

A temperatura superficial é um importante parâmetro de avaliação, uma 

vez que sua variação é bastante rápida frente a alterações ambientais, podendo 

atuar como um indicativo de alterações do fluxo sanguíneo periférico e, 

consequentemente, das trocas de calor. A contribuição das regiões corporais para 

a manutenção da homeotermia tem sido bastante estudada (RICHARDS, 1971; 

MALHEIROS et al., 2000; SHINDER et al., 2007). 

As penas possuem um importante papel termorregulador e proporciona 

uma eficiente cobertura externa, aumenta o isolamento externo e possibilita às 

aves manter sua temperatura corporal em ambientes frios. No entanto, em climas 

quentes, a cobertura de penas diminui a taxa de dissipação do calor e, 
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consequentemente, contribui para aumentar a temperatura corporal dos frangos 

de corte (BAÊTA & SOUZA, 1997). 

Para aumentar a dissipação de calor, a ave procura maximizar a área 

da superfície corporal, mantendo as asas afastadas do corpo, induzindo a 

ptiloereção e aumento do fluxo sanguíneo para os tecidos periféricos não 

cobertos de penas (pés, crista e barbela). 

Desta forma, a ave faz com que haja uma troca de calor sensível para 

o ambiente, pois o sangue possui, de forma similar a água, grande capacidade de 

transportar calor, dos tecidos até a superfície corporal, a fim de que haja troca de 

calor com o meio ambiente (FURLAN & MACARI, 2002). 

DAHLKE et al. (2005) estudaram o empenamento, os níveis hormonais 

e a temperatura corporal de frangos criados sob três condições de temperatura, 

termoneutra, quente e fria que variaram conforme a idade das aves, e concluíram 

que os animais criados em ambientes quentes apresentaram maiores 

temperaturas superficiais quando comparados aos animais criados em condições 

termoneutras. 

No estudo dos autores citados, aos 42 dias de idade das aves foi 

registrado um aumento da temperatura superficial em todas as áreas corporais 

mensuradas ao comparar o ambiente termoneutro com o quente, a temperatura 

da asa foi acrescida de 3,8°C, a do dorso em 1,9°C, a da cabeça em 1,8°C, e a da 

canela em 1,5°C. Utilizando a fórmula da temperatura corporal média proposta 

por RICHARDS (1971) os autores calcularam a temperatura corporal média das 

aves que foi de 36,5°C em ambiente termoneutro e de 38,6°C na condição do 

ambiente quente. 

WELKER et al. (2008) constataram diferentes valores para a 

temperatura corporal média e temperatura superficial média de aves criadas em 

cinco sistemas de climatização, ventilador e nebulização, ventilador com 

nebulização e sombreamento, apenas ventilador, apenas sombreamento e 

apenas nebulização. Este estudo evidencia a forte influência do ambiente térmico 

nos parâmetros fisiológicos das aves, principalmente na tentativa de aumentar as 

trocas de calor com o meio. 
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2.3.3 Peso corporal x Temperatura ambiente 

 

O crescimento avaliado pelo ganho de peso é a função fisiológica 

relacionada à produção de carne nos animais. O crescimento é um conjunto de 

acontecimentos metabólicos controlados pela genética e pelo meio ambiente. 

O peso corporal das aves é um valor que deve ser analisado no 

mínimo semanalmente durante o ciclo de produção, isso porque ele determina a 

eficiência com que o plantel transforma ração em carne em um determinado 

espaço de tempo, auxilia o acompanhamento do crescimento das aves e ainda é 

uma ferramenta de predição das condições a que os animais estão submetidos. 

OLIVEIRA NETO (1999) avaliando a influência da temperatura 

ambiente sobre o desempenho de frangos de corte dos 22 aos 42 dias de idade, 

verificou que o consumo diário de ração e o ganho de peso das aves mantidas em 

ambiente quente (32°C) reduziram, respectivamente, em 20,5 e 37,6% quando 

comparados aos das aves mantidas em ambiente termoneutro (23°C). A 

conversão alimentar também foi influenciada pela temperatura ambiente, piorando 

em 9,9% nas aves mantidas em ambiente quente. 

Em experimentos nos quais se avaliaram o efeito da temperatura 

ambiente sobre o ganho de peso e a conversão alimentar de frangos de corte 

machos e fêmeas com 21 dias de idade, MAY & LOOT (2001) verificaram que o 

sexo e o peso das aves interferem na temperatura ideal para o melhor 

desempenho da ave. 

Pelo fato de ajustarem a ingestão de energia ao atendimento das 

exigências de mantença, ocorre um expressivo efeito do ambiente térmico sobre o 

consumo alimentar das aves, visto que estas exigências são afetadas diretamente 

pela temperatura ambiente (SAKOMURA et al., 1993). 

 

 

2.3.4 Mortalidade 

 

A mortalidade no interior das instalações zootécnicas pode ser 

influenciada por diversos fatores, dentre eles se destacam a própria característica 

do galpão onde as aves são alojadas, o sistema de ventilação, a densidade de 
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alojamento, o fornecimento de água e ração e principalmente as condições 

térmico ambientais.   

IMAEDA (2000) investigou a influência do clima e da densidade de 

alojamento na ocorrência de morte súbita em frangos de corte utilizando 

densidades de 12, 15 e 18 aves por metro quadrado. Deste estudo o autor 

concluiu que com 18 aves por metro quadrado e/ou em dias que a temperatura do 

ar alcançou valores acima do considerado crítico para a idade das aves, houve 

significativo aumento da mortalidade no verão e no inverno. 

A taxa de mortalidade é influenciada pelo estresse térmico, 

principalmente na fase final dos lotes de frango, próximo ao abate, devido ao 

aumento do peso corporal. 

 

 

2.4 Comportamento das aves 

 

Um campo extenso a ser pesquisado e discutido é o do comportamento 

como ferramenta para indicação do estado de bem-estar dos animais em um 

sistema de produção. CAMPOS (2000) considera fundamental a identificação de 

fatores responsáveis pelo bem estar das aves uma vez que as respostas 

comportamentais ocorrem de forma mais rápida e a um custo menor que as 

respostas fisiológicas. Porém os estudos de comportamento principalmente para 

frangos de corte são executados em câmaras climáticas e analisam a resposta 

individual das aves, existe carência na investigação do comportamento em 

densidade e ambiente real de criação.  

Segundo PEREIRA et al. (2005) os comportamentos de limpar penas, 

espojamento, sentar, arrepiar penas, abrir asas, prostrar, correr, espreguiçar, 

ciscar, ingerir água, ingerir alimento dentre outros, são reflexos diretos do 

ambiente sobre a ave, de modo que, conhecendo melhor como esses 

comportamentos são afetados pelo meio, é possível que se obtenham níveis 

maiores de conforto térmico. 

Alguns comportamentos apresentam forte associação com os fatores 

térmicos do ambiente. MARÍA et al. (2004), afirmaram que o comportamento de 

prostração é decorrente do ambiente térmico, segundo esses autores esse 
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comportamento se caracteriza pela diminuição das atividades locomotoras das 

aves, na tentativa de diminuir o calor gerado pelos movimentos. 

Outro comportamento muito importante ligado ao ambiente térmico é a 

redução no consumo alimentar e é um dos primeiros efeitos das altas 

temperaturas nos lotes de frango de corte. Ao alimentar, aumenta-se o 

metabolismo e, consequentemente, a quantidade de calor corporal, pois a 

digestão e a absorção de nutrientes geram energia que, liberada em forma de 

calor, é chamada de “incremento calórico” (LANA et al., 2001). 

Ainda que um sistema automatizado tenha seus benefícios é preciso 

avaliar o animal como um termômetro das condições ambientais, mesmo que os 

registros das variáveis climáticas pelos equipamentos estejam dentro da faixa 

considerada confortável a reação dos animais indica se é preciso fazer 

modificações no ambiente. 
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3 OBJETIVO 

 

Caracterizar a variabilidade do ambiente térmico ou microclima de um 

galpão climatizado utilizado para criação de frangos de corte e verificar se as 

respostas fisiológicas e comportamentais são influenciadas pelo mesmo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Local e período 

 

O experimento foi conduzido, em fevereiro de 2010, em granja 

comercial para frangos de corte situada no município de Itaberaí, Goiás. 

O município de Itaberaí encontra-se na altitude de 701 m, com 

coordenadas geográficas 16º01’12’’ de latitude Sul e 49º48’36’’ de longitude 

Oeste. O clima regional conforme a classificação de Köppen é do tipo tropical 

úmido – AW, caracteristicamente quente com duas estações bem definidas, verão 

chuvoso que varia de outubro a abril, e o inverno bastante seco que varia de maio 

a setembro. A pluviosidade média anual característica da região é de 1750 mm. 

 

 

4.2 Instalação e manejo do ambiente térmico 

 

O galpão experimental está apresentado em esquema ilustrativo na 

Figura 2. A instalação possuía 125 m de comprimento e 12 m de largura, coberta 

com telhas de cimento amianto pintadas de branco, alvenarias do tipo tijolo 

furado, as muretas laterais de 0,45 m de altura, piso de concreto, cama de palha 

de arroz reutilizada, tela de arame para fechamento lateral, cortinas laterais de cor 

azul, forro amarelo, quatro linhas de bebedouros do tipo nipple e três linhas de 

comedouros automáticos. 

 

 

FIGURA 2 – Esquema ilustrativo do galpão experimental 
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O sistema de climatização instalado era composto por ventilação em 

modo túnel (pressão negativa), sistema de resfriamento evaporativo por 

nebulização e painel de controle automatizado baseado nos dados coletados por 

uma sonda de temperatura. A ventilação em modo túnel era composta por sete 

exaustores instalados na face oeste do galpão, e por três locais de entrada de ar, 

duas situadas nas faces laterais (norte/sul) do galpão com 10 m de comprimento 

e 2,4 m de altura, e a outra na face leste caracterizada por um portão metálico 

com 3 m de comprimento e 2,10 m de altura. O sistema de resfriamento 

evaporativo era composto por 164 bicos nebulizadores dispostos em 16 linhas 

transversais, distribuídas ao longo do galpão. 

Foram alojados no galpão, frangos de corte da linhagem Cobb, 

machos, com densidade aproximada de 14 aves.m-2, totalizando 21000 aves. No 

período de 21 a 45 dias de vida das aves, o sistema de climatização estava 

programado segundo a idade das aves para acionamento em quatro fases em 

função da temperatura registrada pela sonda, por exemplo, com temperatura a 

20ºC a ventilação mínima composta por dois exaustores era acionada, a 22ºC 

mais três exaustores eram acionados, a 24ºC a nebulização era acionada e 

permanecia de 23,5ºC a 24,5ºC e por fim se a temperatura chegasse a 25ºC os 

últimos dois exaustores eram acionados. 

Para caracterização dos diferentes ambientes ao longo da instalação, o 

galpão foi dividido em cinco seções de 25 m de comprimento cada, definidas em 

ordem crescente à partir da entrada de ar, distantes 0 m, 25 m, 50 m, 75 m, 100 

m da mesma (Figura 3).  

 

FIGURA 3 – Divisão do galpão em seções 
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As aves foram distribuídas de forma homogênea entre as cinco seções, 

como limite de cada seção utilizou-se uma estrutura feita com tela de arame liso 

medindo 0,5 m de altura (Figura 4), servindo como barreira física para que as 

aves permanecessem na seção a que inicialmente foram distribuídas. Optou-se 

por uma tela para que as divisórias não se tornassem uma barreira para a 

circulação de ar. 

 

 

 

FIGURA 4 – Uso de divisórias, caracterizando as seções ao longo do galpão 

 

 

4.3 Variáveis estudadas no experimento 

 

 

4.3.1 Ambiente térmico 

 

O ambiente térmico foi avaliado por meio da temperatura e umidade 

relativa do ar, essas variáveis foram medidas e registradas utilizando um 

termohigrômetro datalogger (precisão de 0,1°C e 1%) modelo HT-500 da marca 
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Instrutherm ®, programado para coletar os dados a cada minuto durante 24 horas, 

foram 25 dias de coleta, no período de 21 a 45 dias de vida das aves.  

Ao longo do galpão foram distribuídos 30 termohigrômetros datalogger, 

caracterizando assim 30 pontos de coleta de dados, e mais um ponto na área 

externa ao galpão no meio do comprimento do galpão, no entanto distante 15m 

da lateral sul do galpão. 

No centro de cada seção foram colocados seis pontos de coleta em 

duas alturas, sendo metade deles à altura de 0,3 m em relação ao piso, e a outra 

metade à altura de 1,7 m em relação ao piso (Figura 5). 

 

 

 

FIGURA 5 – Alturas de instalação dos sensores/registradores 

 

 

Os sensores/registradores foram encaixados em um recipiente com 

aba protetora, para se evitar danos aos equipamentos causados pela poeira em 

suspensão ou excesso de umidade. A cada 48 horas os dataloggers eram 

descarregados via “usb”, com o intuito de monitorar o funcionamento correto de 

todos os sensores. 

Para avaliar a distribuição espacial do microclima do galpão, os 30 

pontos de coleta foram alocados de forma a se obter a distribuição tridimensional 

das variáveis previamente citadas (Figuras 6 e 7). 
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FIGURA 6 – Disposição vertical dos pontos de coleta em cada seção ao longo do 

galpão 

 

 

FIGURA 7 – Disposição horizontal dos pontos de coleta ao longo do galpão 

 

 

Para estudo das variáveis de temperatura e umidade relativa do ar, foi 

feito um refinamento dos dados coletados em campo para representar a variação 

do ambiente térmico ao longo do dia, foram eleitos quatro horários para análise, 

às 9h, 11h, 14h e 17h. Para obter a média de cada horário foram utilizados os 

dados registrados dez minutos anteriores e dez minutos posteriores a ele, por 
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exemplo, a média das 9h foi obtida através de 21 dados coletados, sendo os 

registros feitos das 8h 50min às 9h 10min. 

De modo a facilitar a análise dos dados ambientais foram eleitos oito 

dias dentre os 25 de coleta, que foram no período de 21 a 45 dias de vida das 

aves, a análise do ambiente térmico foi realizada para os 21, 24, 27, 30, 33, 36, 

39 e 42 dias de idade das aves. 

Para avaliar a distribuição espacial das condições climáticas no interior 

do galpão, foram confeccionados mapas, com os dados médios das variáveis 

temperatura e umidade relativa do ar interpolados pelo software SURFER 6.04 ® 

(GOLDEN SOFTWARE, 1997), utilizando para isso a krigagem, que consiste em 

um método de interpolação de valores em qualquer posição no campo de estudo, 

associado a uma medida de qualidade estimada (ANDRIOTTI, 2004). 

Nos mapas de distribuição espacial das condições climáticas a mesma 

escala de cores foi utilizada em todos os dias de análise do ambiente térmico com 

o intuito de verificar a influência da idade das aves. Nos mapas de temperatura 

ambiente a escala de cores foi fixada em tons de amarelo e laranja variando a 

cada 0,8ºC com valores entre 22,6 e 33,8ºC e nos mapas de umidade relativa do 

ar a escala de cores foi fixada em tons de azul variando a cada três pontos 

percentuais com valores entre 48 e 99%. 

 

 

4.3.2 Respostas fisiológicas  

 

Para avaliação das respostas fisiológicas foram colhidos dados de 

temperatura da superfície do animal, frequência respiratória e peso corporal aos 

23, 27, 32, 36 e 41 dias de idade das aves. Nos dois primeiros dias de colheita as 

medições ocorreram às 14h em cinco aves por seção e, nos três últimos dias, 

devido à idade das aves e ao estresse causado pelo manuseio das mesmas, as 

medições ocorreram às 09h em três aves por seção. A mortalidade foi registrada 

diariamente no período de 22 a 42 dias de vida das aves, sendo feita a contagem 

e recolhimento das aves mortas no período da manhã.  

A verificação da frequência respiratória se deu a partir da contagem 

dos movimentos peitorais realizados pela ave por um período de 15s. Utilizou-se 
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um cronômetro digital para marcar o tempo despendido para contagem, e em 

seguida multiplicou-se o resultado por quatro para obter o número de movimentos 

realizados em 1min. 

Como forma de evitar o estresse da ave e o consequente erro nos 

dados de frequência respiratória, optou-se por observar o animal a uma distancia 

mínima ao invés de capturar o mesmo. 

Após ser feita a medição de frequência respiratória, utilizou-se o 

mesmo procedimento indicado pela empresa para apanha e pesagem semanal 

das aves, com o intuito de assegurar que as aves selecionadas para análise 

fossem eleitas aleatoriamente. 

O procedimento de apanha consistia em agrupar em cada seção no 

mínimo 100 aves com a chapa de aço galvanizado do círculo de proteção da fase 

de pintinho, e a partir daquela amostragem retirar os animais para análise. A 

verificação do peso corporal das aves se deu utilizando um balde para contenção 

e manuseio e uma balança digital, com precisão de 0,01 grama. 

A temperatura superficial corpórea, de regiões desprovidas de penas, 

foi determinada por se tratar de uma medida que expressa os reflexos do estresse 

por calor nas aves, foram tomadas as temperaturas da crista, do dorso, da região 

embaixo da asa, da cabeça e das patas por meio de um termômetro de 

infravermelho com controle de emissividade, mira laser, modelo TI-870 da marca 

Instrutherm ®, resolução de 0,1ºC e precisão de 0,2ºC, a aproximadamente 10 cm 

de distância do animal. 

Com os registros das temperaturas superficiais foi possível determinar 

a temperatura corporal média (TCM), pela equação abaixo descrita proposta por 

RICHARDS (1971): 

        

TCM = (0,12.Tasa) + (0,03.Tcabeça) + (0,15.Tpata) + (0,70.Tdorso), em °C, onde: 

 

Tasa= temperatura da asa (°C), 

Tcabeça = temperatura da cabeça (°C), 

Tpata = temperatura da pata (°C), e 

Tdorso = temperatura do dorso (°C). 

 



  24 

4.3.3 Comportamento 

 

A análise do comportamento das aves neste estudo constituiu em 

identificar e registrar as respostas comportamentais de frangos de corte frente ao 

ambiente térmico. Por se tratar de um experimento realizado a campo e em uma 

granja comercial, não se adotou o procedimento de marcação das aves para 

observação (tinta, anilha nas patas) com o intuito de prevenir o ataque do grupo 

àquela ave marcada. 

Os registros do comportamento dos animais foram realizados no 

período de 21 a 45 dias de vida das aves, foram utilizados o registro fotográfico e 

a filmagem das reações dos animais a um determinado agente causador ou não. 

Para identificação dos comportamentos dos animais a identificação se 

baseou no etograma comportamental (Quadro 1) elaborado com base nas 

literaturas consultadas. Os registros referentes às variáveis comportamentais não 

foram submetidos a análise estatística. 

 

 

QUADRO 1 – Etograma comportamental de frangos de corte 

Comportamento Descrição 

Comer Consumindo ou bicando alimento no comedouro 

Beber água Consumindo água no bebedouro 

Sentar Ato de ficar sentada ou deitada com o corpo em 
contato com o solo, cama ou piso 

Espojar Banho realizado utilizando o substrato da cama 

Explorar penas Explorando o empenamento com o bico 

Ciscar Explorando seu território com as patas e bico 

Desconforto Asas semi-abertas, bico aberto e ofegante, intuito de 
aumentar a área para troca de calor com o ambiente  

 

 

4.4 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, 

com cinco tratamentos, seis repetições para as variáveis do ambiente térmico, 
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cinco repetições para as variáveis das respostas fisiológicas coletadas aos 23, 27 

e 32 dias de idade das aves e três repetições para as variáveis das respostas 

fisiológicas coletadas aos 36 e 41 dias de idade das aves. 

Os tratamentos consistiram em cinco seções de 25 m de comprimento 

cada ao longo do galpão, definidas em ordem crescente à partir da entrada de ar, 

seção 1 (S1) distante a 0 m da entrada de ar, seção 2 (S2) distante 25 m da 

entrada de ar, seção 3 (S3) distante 50 m da entrada de ar, seção 4 (S4) distante 

75 m da entrada de ar e seção 5 (S5) distante 100 m da entrada de ar. 

 

 

4.5 Análises estatísticas 

 

Os resultados obtidos no experimento foram tabulados com auxílio do 

programa Microsoft Excel e analisados por ANOVA com auxílio do programa de 

análises estatísticas SAS 9.0 ® (SAS, 2008) e, para a comparação das médias 

utilizou-se o teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

O esquema da análise de variância para as variáveis temperatura e 

umidade relativa do ar, encontra-se na Tabela 1.  

 

 

TABELA 1 - Esquema da ANOVA para temperatura ambiente e umidade relativa 

do ar 

   Fonte de variação Graus de liberdade 

     Tratamento (seções) 4 

     Resíduo 25 

     TOTAL 29 

 
 

 

O esquema da análise de variância para as respostas frequência 

respiratória, temperatura superficial da pele e peso corporal, encontra-se nas 

Tabelas 2 e 3. 
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TABELA 2 - Esquema da ANOVA para respostas fisiológicas colhidas aos 23 e 27 

dias de idade das aves 

   Fonte de variação Graus de liberdade 

     Tratamento (seções) 4 

     Resíduo 20 

     TOTAL 24 

 

 

TABELA 3 - Esquema da ANOVA para respostas fisiológicas colhidas aos 32, 36 

e 41 dias de idade das aves 

   Fonte de variação Graus de liberdade 

     Tratamento (seções) 4 

     Resíduo 10 

     TOTAL 14 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Ambiente térmico 

 

Os valores médios da temperatura e da umidade relativa do ar, do lado 

externo do galpão (Tabela 4), nos oito dias e nos quatro horários selecionados 

para análise encontram-se dentro do esperado para a região onde o experimento 

foi conduzido.  

 

 

TABELA 4 – Médias de temperatura (T) em °C e umidade relativa do ar (U) em %, 

obtidas durante os dias de análise, no ponto externo de coleta, nas 

respectivas idade das aves 

Idade 
aves 

09:00h  11:00h  14:00  17:00 

T (ºC) U (%)  T (ºC) U (%)  T (ºC) U (%)  T (ºC) U (%) 

21 28,5 63,5  29,6 56,4  33,3 41,2  32,2 42,3 

24 24,9 80,9  28,4 64,9  21,2 86,2  28,5 55,2 

27 20,1 94,1  24,6 76,0  26,7 69,1  27,4 66,7 

30 25,8 76,5  27,4 69,9  29,8 59,9  24,3 88,4 

33 24,4 84,8  28,0 70,5  31,0 51,2  29,9 51,0 

36 22,1 93,0  23,5 86,8  30,0 59,3  31,7 50,7 

39 26,2 76,4  27,7 68,3  29,5 63,1  31,8 57,3 

42 24,3 87,7  28,7 68,9  30,2 62,7  32,5 49,1 

 

 

A Tabela 5 apresenta os dados médios da temperatura ambiente e da 

umidade relativa do ar, para cada horário em estudo aos 21 dias de idade das 

aves. 

As variáveis temperatura e umidade relativa do ar diferiram (P<0,05) às 

09h, ocorrendo uma variação crescente de temperatura ambiente e uma variação 

decrescente da umidade relativa do ar nas seções em relação à entrada de ar. 

Demonstrando o manejo incorreto do sistema de resfriamento evaporativo por 
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nebulização, uma vez que os valores de umidade relativa decaíram ao longo das 

seções.  

Para os horários de 14h e 17h a variável umidade relativa do ar diferiu 

(P<0,05) ao longo do galpão, demonstrando que com o uso do sistema de 

resfriamento evaporativo por nebulização é possível minimizar as condições 

ambientais desfavoráveis à medida que se aumenta a distância da entrada de ar. 

Para o horário de 11h as variáveis temperatura e umidade relativa do 

ar não diferiram (P<0,05) ao longo do galpão, aos 21 dias de idade das aves. 

 

 

TABELA 5 – Valores de temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%) ao longo 

do galpão, aos 21 dias de idade das aves, com os respectivos 

coeficientes de variação (%) 

Horário 
Seção ao longo do galpão 

CV (%) 
1 2 3 4 5 

 Temperatura, ºC  

09:00 24,1 d 26,5 c 27,9 b 28,6 a 28,9 a 1,22 

11:00 30,2 a 30,2 a 30,5 a 30,5 a 30,6 a 1,10 

14:00 31,6 a 31,1 a 31,4 a 31,9 a 32,1 a 2,30 

17:00 31,5 a 31,1 a 31,0 a 31,4 a 31,4 a 1,73 

Média 
diária 

29,4 29,7 30,2 30,6 30,8  

 Umidade relativa, %  

09:00 82,1 a 79,7 b 78,6 b 76,5 c 75,9 c 1,38 

11:00 63,9 a 64,3 a 64,2 a 64,0 a 64,1 a 0,50 

14:00 52,1 b 57,9 ab 59,3 ab 59,4 ab 60,1 a 7,50 

17:00 52,3 b 53,8 ab 56,7 ab 56,6 ab 58,0 a 5,81 

Média 
diária 

62,6 63,9 64,7 64,1 64,5  

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

 

Com a utilização de um gráfico psicrométrico pode-se obter mais 

informações sobre as propriedades termodinâmicas do ar, como volume 
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específico, entalpia específica, pressão de vapor, razão de mistura dentre outras. 

Com as informações de temperatura e umidade relativa do ar obtidas em campo 

pode-se marcar o ponto de estado do ar no gráfico e a assim fazer inúmeras 

análises. 

Conforme pode ser notado na Tabela 5 a temperatura do ar às 14h se 

manteve constante ao longo do galpão, porém a umidade relativa do ar que era 

de 52,1% na seção 1 chegou a 60,1% na seção 5. 

Analisando as propriedades do ar na seção 1, temos que a pressão de 

vapor é de 25 hPa, se mantiver essa pressão constante, de forma a analisar a 

temperatura do ar na seção 5 conclui-se que com a umidade relativa em 60,1% a 

temperatura do ar deveria ser de 28°C, porém é sabido que as aves também 

contribuem com o ambiente térmico através do próprio calor gerado pelo corpo do 

animal, agravando a situação de desconforto térmico no interior das instalações. 

Nas Figuras 8 e 9 estão ilustradas a distribuição espacial da 

temperatura e da umidade relativa do ar, respectivamente, ao longo do galpão às 

14h e em cada seção. 

Como se pode observar as condições térmicas na região próxima as 

aves que é a 0,3 m de altura do piso foram mais amenas do que aquelas a 1,7 m 

de altura do piso. Isso acontece pela altura em que as linhas do sistema de 

nebulização foram instaladas, a 2,4 m de distância do piso. 

Nota-se também que a seção 3 apresentou menores valores de 

temperatura do ar, e valores médios de umidade relativa do ar gerando assim 

melhores condições bioclimáticas para as aves, MIRAGLIOTTA et al. (2006) 

avaliando as condições do ambiente interno em galpões com ventilação do tipo 

túnel, concluíram que as posições mais desfavoráveis dentro do galpão variaram 

conforme a variável estudada temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, 

mas que no seu estudo conjunto, interpolando as três variáveis, as posições mais 

centrais do galpão, apresentaram melhores condições bioclimáticas quando 

comparadas às extremidades. 
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FIGURA 8 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e 

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 21 dias de idade, às 14h 
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FIGURA 9 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco seções 

e nas duas alturas ao longo do galpão, aos 21 dias de idade, às 14h 
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Os valores médios da temperatura ambiente e da umidade relativa do 

ar, para cada horário em estudo aos 24 dias de idade das aves encontram-se 

apresentados na Tabela 6. 

Para a variável temperatura do ar houve diferença (P<0,05) ao longo 

das seções em todos os horários em estudo, porém somente às 11h e 14h a 

variação foi crescente nas seções, em relação à entrada de ar. Para a variável 

umidade relativa do ar não houve diferença (P<0,05) às 09h e 11h, porém houve 

diferença (P<0,05) às 14h e 17h. 

 

 

TABELA 6 – Valores de temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%) ao longo 

do galpão, aos 24 dias de idade das aves, com os respectivos 

coeficientes de variação (%) 

Horário 
Seção ao longo do galpão 

CV (%) 
1 2 3 4 5 

 Temperatura, ºC  

09:00 25,4 b 25,5 b 26,2 a 25,2 b 24,6 c 1,49 

11:00 27,8 d 28,5 c 28,8 cb 29,2 ab 29,4 a 1,07 

14:00 23,8 b 23,5 b 24,3 ab 24,7 a 24,7 a 2,04 

17:00 28,6 ab 28,3 b 28,6 ab 28,9 a 28,8 ab 1,09 

Média 
diária 

26,4 26,5 26,9 27,0 26,9  

 Umidade relativa, %  

09:00 84,3 a 86,1 a 85,3 a 84,5 a 85,4 a 1,36 

11:00 71,4 a 70,9 a 70,5 a 69,5 a 69,7 a 2,22 

14:00 81,9 b 84,3 a 82,6 ab 82,3 ab 84,3 a 1,45 

17:00 59,4 b 62,8 a 63,5 a 63,9 a 65,6 a 2,94 

Média 
diária 

74,3 76,0 75,5 75,1 76,3  

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

 



  32 

Os valores médios de temperatura e umidade relativa do ar no interior 

do galpão aos 24 dias de idade das aves apresentam uma proximidade não 

desejada com os valores do clima externo (Figura 10), ao se instalar um sistema 

de climatização espera-se que as condições climáticas a que os animais estão 

submetidos sejam mais amenas do que o clima da região onde fica situado o 

galpão. 
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FIGURA 10 – Comparação do ambiente interno do galpão e ambiente externo 

 

 

 A região norte do estado de Goiás onde se situa o galpão avaliado 

possui clima quente principalmente no verão, o sistema de resfriamento instalado 

deve ser revisto, pois não foi capaz de garantir as condições de conforto das 

aves. Segundo DAMASCENO et al. (2010) o uso de placas porosas umedecidas 

associadas ao sistema de nebulização é possível reduzir a temperatura interna do 

aviário de forma mais eficaz e ROSA (2009) afirma que dependendo das 

condições climáticas da região onde está implantado o galpão é possível diminuir 

em 10°C ou mais a temperatura do ar no interior do aviário. 

A distribuição espacial da temperatura ambiente e da umidade relativa 

do ar estão ilustradas nas Figuras 11 e 12, respectivamente, ao longo do galpão e 

em cada seção às 14h. Assim como aos 21 dias de idade a seção 4 foi aquela 

que apresentou os maiores valores de temperatura do ar, a umidade relativa do ar 

se manteve praticamente constante em 82% ao longo do galpão.  
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FIGURA 11 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e 

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 24 dias de idade, às 14h 
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FIGURA 12 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções e duas alturas no galpão, aos 24 dias de idade, às 14h 
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A Tabela 7 apresenta os dados médios da temperatura ambiente e da 

umidade relativa do ar, para cada horário em estudo aos 27 dias de idade das 

aves. As variáveis temperatura e umidade relativa do ar diferiram (P<0,05) entre 

as seções ao longo do galpão às 09h. Para os horários de 14h e 17h a variável 

temperatura do ar diferiu (P<0,05) ao longo do galpão, porém para esses horários 

não houve diferença (P<0,05) para umidade relativa do ar. Para o horário de 11h 

as variáveis temperatura e umidade relativa do ar não diferiram (P<0,05) ao longo 

do galpão, aos 27 dias de idade das aves. 

Nas Figuras 13 e 14 estão ilustradas a distribuição espacial da 

temperatura e da umidade relativa do ar, respectivamente, ao longo do galpão e 

em cada seção. 

 

 

TABELA 7 – Valores de temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%) ao longo 

do galpão, aos 27 dias de idade das aves, com os respectivos 

coeficientes de variação (%) 

Horário 
Seção ao longo do galpão 

CV (%) 
1 2 3 4 5 

 Temperatura, ºC  

09:00 24,9 a 22,8 c 23,9 b 23,9 b 24,7 ab 2,21 

11:00 24,9 a 24,7 a 24,8 a 25,1 a 24,8 a 1,19 

14:00 27,7 a 27,2 b 27,4 ab 27,3 ab 27,2 ab 1,22 

17:00 28,1 ab 27,7 ab 28,2 a 28,0 ab 27,6 b 1,21 

Média 
diária 

26,4 25,6 26,1 26,1 26,1 
 

 Umidade relativa, %  

09:00 86,8 b 90,7 a 89,4 ab 88,2 ab 86,8 b 1,88 

11:00 78,8 a 79,6 a 79,3 a 77,8 a 78,6 a 2,44 

14:00 69,5 a 70,5 a 70,1 a 69,9 a 70,3 a 1,77 

17:00 67,3 a 68,2 a 67,4 a 67,3 a 68,4 a 1,64 

Média 
diária 

75,6 77,3 76,6 75,8 76,0 
 

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 
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FIGURA 13 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e   

duas alturas ao longo do galpão, aos 27 dias de idade, às 14h 
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FIGURA 14 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções e duas alturas do galpão, aos 27 dias de idade, às 14h 
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Na Figura 14 pode ser vista a umidade relativa constante em 71% na 

altura das aves ao longo de todo o galpão esse fato influencia na distribuição da 

temperatura do ar a essa mesma altura onde foi demonstrado na Figura 13 um 

comportamento também mais homogêneo ao longo do galpão. 

Os valores médios da temperatura ambiente e da umidade relativa do 

ar, para cada horário em estudo aos 30 dias de idade das aves estão 

apresentados na Tabela 8. 

 

 

TABELA 8 – Valores de temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%) ao longo 

do galpão, aos 30 dias de idade das aves, com os respectivos 

coeficientes de variação (%) 

Horário 
Seção ao longo do galpão 

CV (%) 
1 2 3 4 5 

 Temperatura, ºC  

09:00 23,4 d 25,1 c 25,8 b 26,5 ab 27,0 a 1,69 

11:00 26,9 cd 26,8 d 27,4 cb 27,9 ab 28,4 a 1,15 

14:00 28,8 a 27,5 b 28,3 ab 28,5 ab 28,7 a 2,47 

17:00 24,8 d 25,6 cd 26,4 cb 26,9 ab 27,3 a 1,81 

Média 
diária 

25,9 26,3 26,9 27,5 27,9  

 Umidade relativa, %  

09:00 90,2 a 87,4 b 86,1 b 83,3 c 82,9 c 1,61 

11:00 78,5 b 84,1 a 84,5 a 83,8 a 84,1 a 2,36 

14:00 68,4 b 77,2 a 77,0 a 77,2 a 78,0 a 4,58 

17:00 92,4 a 92,7 a 91,0 ab 88,9 cb 88,1 c 1,79 

Média 
diária 

82,4 85,4 84,7 83,3 83,3  

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

 

As variáveis temperatura e umidade relativa do ar diferiram (P<0,05) às 

09h, 11h e 17h sendo que houve uma variação crescente de temperatura nas 

seções, em relação à entrada de ar.  Para o horário das 14h somente a variável 
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umidade relativa do ar diferiu (P<0,05) ao longo do galpão, demonstrando que 

com o uso do sistema de resfriamento evaporativo por nebulização é possível 

minimizar as condições ambientais desfavoráveis à medida que se distancia da 

entrada de ar. A variável temperatura do ar se manteve constante ao longo do 

galpão, somente às 14h, porém a umidade relativa do ar que era de 68,4% na 

seção 1 chegou a 78,0% na seção 5. Analisando as propriedades do ar na seção 

1, no gráfico psicrométrico observa-se que a pressão de vapor é de 27,5 hPa, se 

mantiver essa pressão constante, de forma a analisar a temperatura do ar na 

seção 5 conclui-se que com a umidade relativa em 78,0% a temperatura do ar 

deveria ser de 26,2°C. 

Como forma de analisar as condições ambientais ao longo do dia, 

elegeu-se o 30° dia de idade das aves, para se fazer a distribuição espacial da 

temperatura e da umidade relativa do ar, ao longo do galpão e em cada seção 

nos quatro horários em estudo, apresentadas nas Figuras de 15 à 22. As 

condições ambientais às 09h (Figuras 15 e 16) foram as mais amenas ao longo 

do dia como era de se esperar. 
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FIGURA 15 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e   

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 30 dias de idade, às 09h  
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FIGURA 16 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções e duas alturas do galpão, aos 30 dias de idade, às 09h  

 

 

Porém mesmo às 9h sendo um horário não considerado crítico, 

observa-se valores de temperatura e umidade relativa do ar, acima da faixa de 

conforto recomendada para frangos de corte aos 30 dias de idade, que segundo 

MACARI et al. (2002) é de 32°C de 5 a 7 dias de idade, 30°C de 8 a 14 dias, 26°C 

de 15 a 21 dias, 24°C de 22 a 28 dias, 22°C de 29 a 35 dias e de 21°C a 18°C de 

36 dias até ao abate. Sendo que a umidade relativa deve sempre estar entre 50 e 

75%. 

Nas Figuras 17 e 18 estão ilustradas a distribuição espacial da 

temperatura e da umidade relativa do ar, ao longo do galpão e em cada seção às 

11h, os valores de temperatura do ar nas seções 1, 2 e 3 foram menores que da 

seção 4 e 5, fato devido a distância das três primeiras seções da entrada de ar.  

 ROCHA et al. (2010) estudaram os índices bioclimáticos em galpões de 

frangos de corte, buscando a diferença entre os diferentes horários ao decorrer do 

dia, e concluíram que até às 11h as condições climáticas costumam ser mais 

amenas e apartir desse horário começa o incremento nos valores de temperatura 

do ar nas instalações avícolas.  
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FIGURA 17 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e   

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 30 dias de idade, às 11h  
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FIGURA 18 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções e duas alturas do galpão, aos 30 dias de idade, às 11h 
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 Na Figura 17 pode-se notar que a distribuição espacial da variável 

temperatura do ar se fez de forma mais homogênea ao longo do galpão, 

principalmente na altura das aves que é a 0,3m de altura do piso. Para que isso 

acontecesse à umidade relativa do ar (Figura 18) teve que aumentar em 9,6% 

para manter a temperatura constante, sendo que a finalidade do sistema de 

resfriamento evaporativo é diminuir a temperatura do ar ao longo do galpão. 

Na Figura 19 está ilustrada a distribuição espacial da temperatura do 

ar, ao longo do galpão e em cada seção às 14h, aos 30 dias de idade das aves. 
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FIGURA 19 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e   

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 30 dias de idade, às 14h  

 

 

Os valores de temperatura do ar registrados às 14 horas são os que 

proporcionaram o maior estresse por calor às aves, o que corrobora com YANAGI 

JUNIOR et al. (2011) que caracterizaram o ambiente térmico de galpões avícolas 

e concluíram que quase a totalidade da instalação propiciava desconforto térmico 

aos animais nos horários entre 12 e 16h, e em especial próximo às 14h. 
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FIGURA 20 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções duas alturas do galpão, aos 30 dias de idade, às 14h 

 

 

Como pode ser visto na Tabela 8 e na Figura 20 os valores de umidade 

relativa do ar às 17h, aos 30 dias de idade das aves oscilaram entre 84 e 96% ao 

longo do galpão, valores esses que ultrapassam as recomendações para a 

criação de frangos de corte. Valores de umidade relativa do ar acima de 75% 

também foram registrados em todos os outros dias do experimento. 

Á medida em que a temperatura do ar se aproxima da temperatura da 

pele do animal, o mecanismo principal de perda de calor passa a ser o processo 

de evaporação da água pelo trato respiratório.  

Altas taxas de umidade relativa, associadas às temperaturas altas, 

fazem com que menos umidade seja removida das vias aéreas, tornando a 

respiração cada vez mais ofegante. A ofegação tem um custo energético mais 

elevado em relação à perda por calor sensível, afetando o equilíbrio ácido-base e 

o balanço de água do organismo (YAHAV et al., 2004). 

Nas Figuras 21 e 22 estão ilustradas a distribuição espacial da 

temperatura e da umidade relativa do ar, respectivamente, ao longo do galpão e 

em cada seção às 17h, aos 30 dias de idade das aves. 
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FIGURA 21 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e   

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 30 dias de idade, às 17h  
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FIGURA 22 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções e duas alturas do galpão, aos 30 dias de idade, às 17h   
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A Tabela 9 apresenta os dados médios da temperatura ambiente e da 

umidade relativa do ar, para cada horário em estudo aos 33 dias de idade das 

aves.  

 

 

TABELA 9 – Valores de temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%) ao longo 

do galpão, aos 33 dias de idade das aves, com os respectivos 

coeficientes de variação (%) 

Horário 
Seção ao longo do galpão 

CV (%) 
1 2 3 4 5 

 Temperatura, ºC  

09:00 23,3 c 24,0 cb 24,6 ab 25,1 a 25,5 a 2,35 

11:00 27,2 b 27,1 b 27,4 ab 27,7 ab 28,1 a 1,59 

14:00 30,1 a 28,7 b 29,6 ab 29,8 ab 30,2 a 2,42 

17:00 28,5 a 27,4 b 27,9 ab 27,8 ab 28,2 ab 2,12 

Média 
diária 

27,3 26,8 27,4 27,6 28,0  

 Umidade relativa, %  

09:00 93,8 a 93,8 a 92,6 ab 90,4 b 89,7 b 1,87 

11:00 79,1 b 84,6 a 85,3 a 85,1 a 85,0 a 3,03 

14:00 63,4 b 77,0 a 76,6 a 79,2 a 80,2 a 7,38 

17:00 63,5 b 73,8 a 74,3 a 76,9 a 77,4 a 6,11 

Média 
diária 

74,9 82,3 82,2 82,9 83,1  

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

 

Para a variável temperatura do ar houve diferença (P<0,05) ao longo 

das seções em todos os horários em estudo, porém somente às 09h e 11h a 

variação foi crescente nas seções, em relação à entrada de ar. Para a umidade 

relativa do ar, também houve diferença (P<0,05) entre as seções ao longo do 

galpão, em todos os horários em estudo. Às 09h e 11h a variação da umidade ao 

longo do galpão não foi crescente nas seções. Às 14h a diferença da umidade 
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relativa do ar entre a seção 1 e a seção 5 foi de 16,8% e às 17 h essa diferença 

foi de 13,9%. 

Analisando as propriedades do ar na seção 1, no gráfico psicrométrico, 

às 14h, observa-se que a pressão de vapor é de 27,7 hPa, se mantiver essa 

pressão constante, de forma a analisar a temperatura do ar na seção 5 conclui-se 

que com a umidade relativa em 80,2% a temperatura do ar deveria ser de 25,5°C. 

E ainda, analisando as propriedades do ar na seção 1, porém às 17h, temos que 

a pressão de vapor é de 25,0 hPa, se mantiver essa pressão constante, de forma 

a analisar a temperatura do ar na seção 5 conclui-se que com a umidade relativa 

em 77,4% a temperatura do ar deveria ser de 25,0°C. 

Nas Figuras 23 e 24 estão ilustradas a distribuição espacial da 

temperatura e da umidade relativa do ar, respectivamente, ao longo do galpão e 

em cada seção, às 14h. Pode se notar que as seções centrais do galpão 

apresentaram valores de temperatura menor que as extremidades do galpão e 

ainda que a partir da seção 3 os valores de umidade relativa ultrapassam os 75%. 
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FIGURA 23 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e   

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 33 dias de idade, às 14h   
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FIGURA 24 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções e duas alturas do galpão, aos 33 dias de idade, às 14h   

 

 

Os valores médios da temperatura ambiente e da umidade relativa do 

ar, para cada horário em estudo aos 36 dias de idade das aves encontram-se 

apresentados na Tabela 10. 

Para a variável temperatura do ar houve diferença (P<0,05) ao longo 

das seções somente às 11h e a variação foi crescente nas seções, em relação à 

entrada de ar. 

Para a variável umidade relativa do ar não houve diferença (P<0,05) 

somente às 11h, fato que justifica o aumento gradual da temperatura do ar no 

referido horário. 
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TABELA 10 – Valores de temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%) ao longo 

do galpão, aos 36 dias de idade das aves, com os respectivos 

coeficientes de variação (%) 

Horário 
Seção ao longo do galpão 

CV (%) 
1 2 3 4 5 

 Temperatura, ºC  

09:00 26,5 a 26,5 a 26,9 a 26,9 a 26,4 a 1,89 

11:00 23,7 d 24,9 c 25,4 cb 25,9 ab 26,3 a 1,66 

14:00 29,1 a 28,2 a 28,7 a 28,4 a 28,8 a 2,70 

17:00 29,1 a 27,9 a 28,6 a 28,2 a 28,6 a 2,72 

Média 
diária 

27,1 26,9 27,4 27,4 27,5  

 Umidade relativa, %  

09:00 72,7 ab 74,1 a 71,2 b 71,4 b 74,2 a 1,67 

11:00 88,2 a 88,9 a 88,3 a 88,6 a 88,5 a 1,68 

14:00 67,9 b 79,7 a 79,8 a 82,9 a 83,2 a 6,59 

17:00 67,0 b 79,4 a 79,9 a 84,0 a 84,8 a 5,56 

Média 
diária 

73,9 80,5 79,8 81,7 82,7  

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

 

Nas Figuras 25 e 26 estão ilustradas a distribuição espacial da 

temperatura e da umidade relativa do ar, respectivamente, ao longo do galpão e 

em cada seção, às 14h e aos 36 dias de idade das aves. 

Como pode ser visto na Tabela 10 e na Figura 26 os valores de 

umidade relativa do ar, aos 36 dias de idade das aves ultrapassaram as 

recomendações para a criação de frangos de corte. Valores de umidade relativa 

do ar acima de 75% também foram registrados em todos os outros dias do 

experimento. 

Altos valores de umidade relativa do ar podem causar vários 

transtornos em um galpão de criação, como encharcamento da cama, 

concentração de gases ao longo do galpão dentre outros.  
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FIGURA 25 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e   

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 36 dias de idade, às 14h   
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FIGURA 26 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções e duas alturas do galpão, aos 36 dias de idade, às 14h   
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A Tabela 11 apresenta os dados médios da temperatura ambiente e da 

umidade relativa do ar, para cada horário em estudo aos 39 dias de idade das 

aves. Para a variável temperatura do ar houve diferença (P<0,05) ao longo das 

seções somente às 11h sendo que a mesma foi crescente nas seções, em 

relação à entrada de ar, no mesmo horário houve diferença (P<0,05) para a 

variável umidade relativa, sendo que a diferença entre a seção 1 e a seção 5 foi 

de 3,8% variação que não foi capaz de diminuir a temperatura do ar.  Para a 

variável umidade relativa do ar houve diferença (P<0,05) ao longo das seções 

para todos os horários em estudo, às 14h e 17h observou-se variações de 

umidade relativa da seção 1 para a seção 5 de 13,8% e 16%, respectivamente. 

 

 

TABELA 11 – Valores de temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%) ao longo 

do galpão, aos 39 dias de idade das aves, com os respectivos 

coeficientes de variação (%) 

Horário 
Seção ao longo do galpão 

CV (%) 
1 2 3 4 5 

 Temperatura, ºC  

09:00 25,3 a 25,4 a 25,2 a 25,5 a 25,3 a 1,00 

11:00 27,4 c 27,9 c 28,5 b 28,9 ab 29,1 a 1,18 

14:00 27,3 a 26,9 a 27,3 a 27,3 a 27,4 a 2,57 

17:00 30,0 a 28,9 a 29,3 a 28,8 a 29,1 a 3,17 

Média 
diária 

27,5 27,3 27,6 27,6 27,7  

 Umidade relativa, %  

09:00 81,1 b 83,0 a 82,9 a 81,5 ab 82,6 ab 1,25 

11:00 76,3 b 79,9 a 78,5 ab 78,7 ab 80,1 a 2,65 

14:00 77,9 b 88,0 a 88,3 a 91,2 a 91,7 a 4,77 

17:00 71,3 b 82,2 a 83,1 a 87,3 a 87,3 a 6,20 

Média 
diária 

76,6 83,3 83,2 84,7 85,4  

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 
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 Analisando as propriedades do ar às 14h na seção 1 e na seção 5, com 

o uso do gráfico psicrométrico observa-se que na seção 1 a entalpia específica é 

de 72,5 kJ/kg de ar seco, e na seção 5 a entalpia específica é de 80,0 kJ/kg de ar 

seco. A entalpia específica é um índice que correlaciona a temperatura e a 

umidade relativa do ar, sendo definido como a energia contida no ar úmido, por 

unidade de massa de ar seco. Logo quanto maior a entalpia maior é o calor 

existente no ambiente e mais desconfortante é o ambiente térmico. BARBOSA 

FILHO et al. (2008) confeccionaram tabelas com valores de entalpia como forma 

de avaliar o ambiente interno de criação de frangos de corte, segundo a 

classificação dos autores, o ambiente na seção 1 é crítico e para a seção 5 o 

ambiente é de prostração do animal podendo ser letal. 

Nas Figuras 27 e 28 estão ilustradas a distribuição espacial da 

temperatura e da umidade relativa do ar, respectivamente, ao longo do galpão e 

em cada seção, às 14h e aos 39 dias de idade das aves. 
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FIGURA 27 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e   

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 39 dias de idade, às 14h   
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FIGURA 28 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções e duas alturas do galpão, aos 39 dias de idade, às 14h   

 

 

A Tabela 12 apresenta os dados médios da temperatura ambiente e da 

umidade relativa do ar, para os horários em estudo aos 42 dias de idade das 

aves. 

Para a variável temperatura do ar, houve diferença (P<0,05) apenas 

para as 09h, sendo que é possível notar o aumento da mesma ao longo do 

galpão. 

Para a umidade relativa do ar, houve diferença (P<0,05) entre as 

seções ao longo do galpão, para as 11h, 14 h e 17h, sendo que nesses horários a 

temperatura do ar se manteve ao longo do galpão, em função do uso do sistema 

de resfriamento evaporativo por nebulização, às 11h a diferença da umidade 

relativa do ar entre a seção 1 e a seção 5 foi de 7,4%, as 14 h essa diferença foi 

de 14,6% e as 17h a diferença chegou a 20%. 
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TABELA 12 – Valores de temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%) ao longo 

do galpão, aos 42 dias de idade das aves, com os respectivos 

coeficientes de variação (%) 

Horário 
Seção ao longo do galpão 

CV (%) 
1 2 3 4 5 

 Temperatura, ºC  

09:00 24,1 c 25,1 cb 25,5 ab 26,1 ab 26,5 a 2,69 

11:00 27,0 a 27,1 a 27,3 a 27,7 a 27,8 a 2,66 

14:00 28,6 a 27,9 a 28,1 a 28,2 a 28,1 a 3,44 

17:00 30,5 a 29,2 a 29,3 a 28,7 a 29,0 a 3,75 

Média 
diária 

27,5 27,3 27,5 27,7 27,8  

 Umidade relativa, %  

09:00 93,5 a 93,9 a 94,1 a 90,4 a 91,3 a 3,09 

11:00 80,9 b 86,4 a 88,0 a 86,7 a 88,3 a 3,34 

14:00 72,8 b 83,2 a 84,2 a 83,1 a 87,4 a 6,89 

17:00 59,1 b 71,8 a 73,1 a 76,4 a 79,1 a 8,21 

Média 
diária 

76,6 83,8 84,8 84,2 86,5  

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

 

Nas Figuras 29 e 30 estão ilustradas a distribuição espacial da 

temperatura e da umidade relativa do ar, respectivamente, ao longo do galpão e 

em cada seção às 14h. 

Na Figura 29, visualiza-se que a seção 4 apresentou os maiores 

valores de temperatura do ar, e na seção 5 há uma diminuição dessa temperatura 

devido a distribuição não uniforme dos bicos de nebulização nas seções, isso se 

confirma com os valores de umidade relativa do ar na seção 4 e 5, que foram de 

83,1% e 87,4% respectivamente. 

Na Figura 30 pode-se notar que em grande parte do galpão os valores 

de umidade relativa estão acima dos valores tidos como confortáveis para a 

criação de frangos de corte.  
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FIGURA 29 - Distribuição espacial da temperatura do ar (ºC), nas cinco seções e 

nas duas alturas ao longo do galpão, aos 42 dias de idade, às 14h   
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FIGURA 30 - Distribuição espacial da umidade relativa do ar (%), nas cinco 

seções e duas alturas do galpão, aos 42 dias de idade, às 14h 
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5.2 Respostas fisiológicas 

 

Os valores médios da temperatura e da umidade relativa do ar, ao 

longo dos cinco dias em que foram colhidas as respostas fisiológicas encontram-

se apresentados na Tabela 13.  

 

 

TABELA 13 – Médias de temperatura (T) em °C e umidade relativa do ar (U) em 

%, obtidas durante os dias de análise, no ponto externo de coleta, 

nas respectivas idade das aves 

Idade 
aves 

09:00h  11:00h  14:00  17:00 

T (ºC) U (%)  T (ºC) U (%)  T (ºC) U (%)  T (ºC) U (%) 

23 28,6 61,3  29,7 57,7  31,6 50,1  29,9 59,3 

27 20,1 94,1  24,6 76,0  26,7 69,1  27,4 66,7 

32 24,4 84,8  28,0 70,5  30,9 51,1  29,8 50,9 

36 22,1 93,0  23,5 86,8  30,0 59,3  31,7 50,7 

41 24,3 87,7  28,7 68,9  30,2 62,7  32,5 49,0 

 

 

 

5.2.1 Frequência respiratória  

 

Na Tabela 14 estão apresentados os valores médios da frequência 

respiratória em respirações.min-1 das aves com 23, 27, 32, 36 e 41 dias de idade. 

A frequência respiratória variou (P<0,05) na idade de 23 e 27 dias, 

sendo que os tratamentos seção 4 e seção 5 apresentaram os maiores valores, o 

que pode ter ocorrido em função das condições ambientais menos favoráveis nas 

seções mais distantes da entrada de ar. 

Os dados registrados corroboram com MEDEIROS et al. (2005b), que 

ao estudarem aves dos 22 aos 42 dias de idade sob diversas temperaturas 

ambientais, verificaram valores de frequência respiratória que variaram de 71 a 96 

mov.min-1 (32°C) a 120 mov.min-1 (36°C). 
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TABELA 14 – Valores médios da frequência respiratória (respirações.min-1), com 

os respectivos coeficientes de variação (%) 

Idade 
aves 

Seção ao longo do galpão 
CV (%) 

1 2 3 4 5 

 14 horas  

23 75,2 b 73,6 b 64,4 b 98,4 a 104,8 a 13,07 

27 41,6 b 41,6 b 45,6 b 48,0 b 65,6 a 13,90 

 09 horas  

32 44,0 a 41,3 a 40,0 a 45,3 a 49,3 a 21,12 

36 38,7 a 26,7 a 38,7 a 34,7 a 38,7 a 13,02 

41 36,0 a 46,7 a 37,3 a 33,3 a 38,7 a 14,23 

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 

 

 

A frequência respiratória é uma das respostas fisiológicas mais 

eficazes dos animais homeotérmicos na tentativa de amenizar o desconforto 

térmico, MEDEIROS et al. (2005a) testando 15 ambientes em câmaras climáticas 

concluíram que nos ambientes térmicos considerados quentes as aves 

aumentaram a frequência respiratória em até 28 respirações.min-1 quando 

comparados com ambientes termoneutros.  

Para as idades de 32, 36 e 41 dias, não houve diferença (P<0,05) para 

os valores médios da frequência respiratória nas seções ao longo do galpão. Os 

valores de frequência respiratória das aves obtidas nesses dias podem ser 

considerados baixos de acordo com os valores encontrados na literatura, isso se 

deve ao horário da coleta, as condições climáticas mais amenas nos referidos 

dias (Tabela 13), e principalmente pela capacidade de dissipação de calor por 

meio de trocas sensíveis, em um ambiente onde há uma maior diferença de 

temperatura entre a pele do animal e o ambiente, segundo NASCIMENTO (2010) 

as aves perdem até 80% do calor através dos mecanismos de radiação, 

convecção e condução, no entanto em um ambiente onde a temperatura do ar se 

aproxima da temperatura da pele do animal, o mecanismo principal de perda de 

calor passa a ser o processo de evaporação da água pelo trato respiratório. 
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5.2.2 Temperatura superficial corporal  

 

Os resultados obtidos para as temperaturas superficiais (crista, dorso, 

asa, cabeça e pata) e temperatura corporal média estão apresentados na Tabela 

15.  

Foi observada diferença (P<0,05) para a temperatura corporal média 

(TCM) das aves para os 27 e 32 dias de idade, porém não foi observado o 

incremento nos valores de temperatura superficial de forma que essa diferença 

seja justificada pelos tratamentos impostos. 

Foram observadas neste trabalho temperaturas corporais médias de 

31,9°C a 37,5°C, FARIA FILHO (2003) encontrou para frangos de corte de 21 a 

42 dias, criados com baixo teor protéico e em diferentes temperaturas, valores de 

TCM de 26,9°C para temperatura ambiente de 20°C, 32,8°C para temperatura 

ambiente de 25°C e 36,5° para temperatura ambiente de 33°C, logo pode-se 

considerar que os valores de temperatura do ar ao longo do galpão encontravam-

se acima das condições consideradas confortáveis para frangos de corte. 

Na Tabela 15 pode-se notar que das regiões desprovidas de penas 

(crista e pata), os valores de temperatura nas patas foram sempre maiores que da 

crista, SCHMIDT & NIELSEN (1979) relataram que o lugar de maior perda de 

calor em aves, submetidas a altas temperaturas, é a pata. Esse fato pode ser 

explicado por as aves apresentarem o sistema circulatório do tipo contracorrente, 

sendo possível que diferentes regiões corporais apresentem variações 

consideráveis de temperatura. 

As patas são regiões representativas dessa peculiaridade, por ser uma 

região com elevada vascularização. Devido a isso, existem artérias que ficam 

próximas a veias de calibre semelhante, portanto, ocorrem trocas por condução 

entre elas, por meio de anastomoses arteriovenosas. O sangue arterial mais 

aquecido transmite energia térmica para as veias. 

Numa situação de estresse térmico por calor, a temperatura da pata 

aumenta tentando se manter próxima a temperatura do ar como tentativa de evitar 

ganhos de calor. 
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TABELA 15 – Valores médios da temperatura superficial (°C) da crista, dorso, 

asa, cabeça, pata e temperatura corporal média (TCM), com os 

respectivos coeficientes de variação (%) 

Região 
corporal 

Seção ao longo do galpão 
CV (%) 

1 2 3 4 5 
23 dias de idade 

Crista 35,2 a 33,3 a 33,3 a 35,6 a 34,9 a 6,03 
Dorso 36,9 ab 34,7 ab 33,4 b 37,3 a 36,6 ab 7,97 
Asa 39,6 a 39,7 a 39,6 a 40,3 a 40,1 a 1,58 

Cabeça 35,7 a 33,7 b 35,3 ab 36,1 a 35,8 a 4,43 
Pata 35,2 ab 34,4 bc 33,6 c 36,3 a 36,1 a 3,29 

TCM 36,9 a 35,1 a 34,3 a 37,4 a 36,9 a 5,95 

 27 dias de idade  

Crista 34,0 bc 33,2 c 33,6 c 35,7 a 35,3 ab 2,92 
Dorso 36,2 a 34,3 b 36,5 a 37,1 a 35,8 ab 3,62 
Asa 40,6 ab 39,9 bc 40,1 abc 41,1 a 39,5 c 2,11 

Cabeça 34,0 b 33,9 b 35,3 ab 36,1 a 34,6 ab 3,38 
Pata 34,6 bc 33,6 c 35,1 bc 37,3 a 35,4 b 3,68 

TCM 36,4 ab 34,9 b 36,6 ab 37,5 a 36,1 ab 2,61 

32 dias de idade 

Crista 30,7 b 33,9 a 32,1 ab 32,0 ab 32,6 ab 3,87 
Dorso 31,3 b 33,4 ab 34,6 a 31,3 b 34,5 a 5,86 
Asa 38,5 a 38,2 a 39,9 a 38,5 a 38,9 a 3,54 

Cabeça 29,8 b 32,9 a 34,1 a 29,4 b 32,9 a 3,78 
Pata 31,0 b 35,6 a 35,1 a 32,2 ab 35,1 a 6,96 

TCM 31,9 a 34,2 b 35,2 a 32,1 a 34,9 a 3,54 

36 dias de idade 

Crista 33,9 ab 33,0 abc 30,8 c 32,0 bc 34,8 a 4,57 
Dorso 33,1 a 34,1 a 34,6 a 32,2 a 34,7 a 4,52 
Asa 39,3 a 39,2 a 39,3 a 39,2 a 39,2 a 2,53 

Cabeça 34,5 a 34,1 a 33,8 a 33,9 a 35,0 a 3,16 
Pata 37,1 a 36,4 ab 35,9 ab 35,0 b 35,4 ab 2,83 

TCM 34,3 a 34,9 a 35,1 a 33,4 a 35,3 a 3,66 

41 dias de idade 

Crista 31,9 a 33,1 a 32,7 a 27,4 a 30,3 a 12,9 
Dorso 33,9 a 33,0 a 34,7 a 32,6 a 32,3 a 5,88 
Asa 35,9 b 37,3 ab 37,4 ab 35,9 b 38,6 a 3,35 

Cabeça 33,3 a 35,3 a 31,7 a 32,6 a 32,1 a 6,41 
Pata 33,6 bc 35,7 ab 37,1 a 33,7 bc 32,9 c 4,27 

TCM 33,9 a 33,9 a 34,9 a 32,9 a 33,1 a 4,33 

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 
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NÄÄS et al. (2010) estudaram a distribuição da temperatura em 14 

regiões corpóreas de frangos de corte com 42 dias de idade, confirmaram que 

nas seis regiões desprovidas de penas as temperaturas foram maiores que nas 

oito regiões com penas e ainda verificaram que a temperatura da pata foi a maior 

das regiões desprovidas de penas, com valores de 39,0°C para temperatura 

ambiente de 27,5°C e 39,7°C para temperatura ambiente de 31,2°C. 

 

 

5.2.3 Peso corporal 

 

Na Tabela 16 estão apresentados os valores médios do peso corporal 

em g, das aves com 23, 27, 32, 36 e 41 dias de idade. O peso corporal das aves 

foi influenciado (P<0,05) somente na idade de 41 dias, sendo que o mesmo 

reduziu ao longo das seções do galpão. 

Sabendo que os animais foram abatidos aos 42 dias de idade, os 

animais da seção 5 apresentaram os menores pesos ao abate, ao contrário da 

seção 1 que é o local da entrada de ar, onde os animais apresentaram os maiores 

pesos ao abate. 

 

 

TABELA 16 – Valores médios do peso corporal (g), com os respectivos 

coeficientes de variação (%) 

Idade 
aves 

Seção ao longo do galpão 
CV (%) 

1 2 3 4 5 

 14 horas  

23 1260,0 a 1348,0 a 1252,0 a 1264,0 a 1252,0 a 6,66 

27 1684,0 a 1592,0 a 1648,0 a 1660,0 a 1616,0 a 5,01 

 09 horas  

32 2013,3 a 2153,3 a 2066,7 a 1860,0 a 2073,3 a 8,34 

36 2460,0 a 2706,7 a 2353,3 a 2333,3 a 2533,3 a 8,21 

41 3202,0 a 3033,3 ab 2926,7 ab 2873,3 ab 2693,3 b 5,54 

As médias seguidas de letras iguais nas linhas, não diferem entre si, a 5% de 
probabilidade, pelo teste de Tukey. 
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MIRAGLIOTTA et al. (2006) estudando as condições de estresse em 

galpão de frangos de corte com base na análise espacial do ambiente térmico 

concluíram que a zona de maior estresse está localizada no extremo do galpão, 

local onde ficam os exaustores. 

Neste estudo, observou-se queda de 19% no peso final das aves 

mantidas na seção mais distante da entrada de ar em relação àquelas que 

permaneceram mais próximas da entrada de ar, OLIVEIRA NETO et al. (2000) 

constataram que o ganho de peso de frangos de corte mantidos sob estresse de 

calor foi 16% menor em relação às aves mantidas em conforto térmico. 

 

 

5.2.4 Mortalidade 

 

Os dados de mortalidade foram registrados diariamente, dos 22 aos 43 

dias de idade das aves. Na Figura 31 estão apresentados os valores de 

mortalidade juntamente com os valores de temperatura do ar máxima do dia 

anterior porque a coleta dos animais mortos era realizada no início do dia. 
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FIGURA 31 – Mortalidade diária e temperatura máxima (°C) do dia anterior 
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Como pode ser observado na Figura 31 os picos de mortalidade 

seguem a mesma distribuição dos aumentos da temperatura máxima do ar, a 

partir dos 36 dias de idade nota-se um incremento nos valores da mortalidade, 

fato esperado devido à idade, peso e outras características das aves.  

Ondas de calor que impactam na mortalidade de frangos de corte 

apresentam duração média de 2,2 dias, podendo durar de um até mais dias 

(VALE et al., 2008). Frangos de corte são influenciados diferentemente ao longo 

do crescimento, sendo as aves com mais de 30 dias susceptíveis ao aumento da 

mortalidade devido ao extremo de calor. 

 

 

5.3 Comportamento das aves 

 

 O estudo comportamental das aves foi feito de forma a identificar e 

registrar a ocorrência das ações em um galpão comercial, a maioria das 

pesquisas sobre comportamento de frangos de corte são desenvolvidas em 

condições de ambiente térmico simulado e com densidade populacional abaixo da 

praticada em campo. 

A redução no consumo alimentar é um dos primeiros efeitos das altas 

temperaturas nos lotes de frango de corte. Ao ingerir alimento, aumenta-se o 

metabolismo e, consequentemente, a quantidade de calor corporal, pois a 

digestão e a absorção de nutrientes geram energia que, liberada em forma de 

calor, é chamada de “incremento calórico” (LANA et al., 2001). 

Na Figura 32 pode-se observar aves aos 28 dias de idade no 

comedouro, o registro fotográfico foi efetuado as 09h, segundo as coletas das 

variáveis do ambiente térmico, no referido período do dia a temperatura média do 

ar ao longo do galpão era de 21,2°C e a umidade relativa do ar de 60%. 

Os comedouros encontram-se circundados por aves em praticamente 

todo seu perímetro (Figura 32), a mudança de comportamento é caracterizada 

pela Figura 33 onde é possível perceber como o número de aves no comedouro 

foi diminuído, no mesmo dia de análise, porém em horários diferentes. 

 



  60 

 

FIGURA 32 – Aves se alimentando aos 28 dias de idade, período da manhã 

 

 

 A mudança no comportamento das aves diante das condições térmicas 

pode ser vista na Figura 33 em uma visão geral do galpão, aves com 28 dias de 

idade, registro fotográfico efetuado às 14h, quando as condições ambientais eram 

temperatura de 28,7°C e umidade relativa do ar de 72%.  

 

 

 

FIGURA 33 - Aves aos 28 dias de idade, período da tarde 
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SARTORI et al. (2001) estudaram os efeitos da temperatura ambiente 

e da restrição alimentar de frangos de corte, e verificaram que independente do 

programa alimentar, houve efeito da temperatura para ganho de peso, consumo 

de ração e conversão alimentar. 

SEVEGNANI et al. (2005) avaliaram o tempo despendido por frangos 

de corte de 21 a 49 dias de idade, no comedouro, bebedouro e ócio para quatro 

condições ambientais, a temperatura de 28°C e umidade relativa do ar de 60% 

caracterizou a condição 1, 31°C e 65% a condição 2, 34°C e 70% a condição 3 e 

por fim 37°C e 75% a condição 4. Esses autores concluíram que o tempo 

despendido junto ao comedouro foi decrescente e o tempo despendido junto ao 

bebedouro foi crescente, na sequência de 21, 28, 35, 42 e 49 dias de idade e 

condição de alojamento 1, 2, 3 e 4. 

O comportamento de beber água pode ser visto na Figura 34, em aves 

com 30 dias de idade e registro fotográfico realizado às 14h, segundo as coletas 

das variáveis do ambiente térmico, no referido horário a temperatura média do ar 

ao longo do galpão era de 28,3°C e a umidade relativa do ar de 73%.  

 

 

 

FIGURA 34 – Ato de consumir água  
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Para os autores SEVEGNANI et al. (2005) o aumento na ingestão de 

água no horário mais quente do dia, tem a função de refrigerar o organismo e 

diminuir a desidratação causada pela perda de calor por via respiratória “ofêgo”. 

Na Figura 35 as aves se encontram sentadas ou deitadas com o corpo 

em contato com a cama, esse comportamento pode ser caracterizado ainda como 

desconforto, os animais permanecem nessa posição com o intuito de aumentar a 

área corporal para troca de calor com o ambiente. BARBOSA FILHO et al. (2007) 

relata que o comportamento de sentar ou deitar pode ser visualizado com 

facilidade quando as aves se encontram em condições de estresse térmico, com 

o intuito de facilitar as trocas térmicas com o meio, pois em contato com a cama 

ou o solo, que certamente estaria a uma temperatura inferior a do corpo do 

animal, favoreceria a troca de calor por condução. 

 

 

 

FIGURA 35 – Aves em repouso com o corpo em contato com a cama 

 

 

Na Figura 36 pode-se notar o dorso das aves com materiais da cama 

decorrente do “banho de areia”, devido ao ato de movimentos rápidos de 

chacoalhar as penas. 
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O comportamento de “banho de areia” trata-se de um comportamento 

característico e natural das aves, isso envolve uma seqüência de ciscar e jogar o 

material sólido, maravalha e outras fibras vegetais sobre o corpo, além de 

movimentos rápidos de chacoalhar as penas. 

PEREIRA et al. (2007) observaram que a temperatura ambiente foi 

positivamente correlacionada com os comportamentos de tomar banho de areia, e 

negativamente correlacionada com os comportamentos “correr” e espreguiçar.  

Os estímulos da luz e da temperatura ambiental podem controlar o 

horário de realização do banho das aves, bem como a sua ocorrência ou não 

(HOGAN & VAN BOXEL, 1993; APPLEBY & HUGHES, 1991). 

 

 

 

FIGURA 36 – Ato de despojar, “banho” com o substrato da cama  

 

 

O comportamento de explorar penas caracteriza-se quando a ave 

investiga suas próprias penas com o bico ou de outras aves (Figura 37).  

Segundo BARBOSA FILHO et al. (2007) o comportamento de explorar 

as penas pode ser considerado como de desconforto. Porém para BAREHAN 

(1976), sujeira no empenamento das aves, também, pode levar as aves à maior 

necessidade de explorar as penas. 



  64 

j 

FIGURA 37 – Ato de explorar o empenamento 

 

 

Na Figura 38 as aves estão ofegantes e em repouso para favorecer a 

troca de calor com o ambiente.  

 

 

 

FIGURA 38 – Aves ofegantes devido ao estresse térmico 
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Quando as aves são submetidas ao estresse térmico, ocorre um 

aumento da ofegação para estimular a perda evaporativa de calor como 

mecanismo para manter o equilíbrio térmico do corpo, esse aumento da ofegação 

resulta em desidratação e conseqüente perda de peso (SILVA et al., 2001). 

Altas taxas de umidade relativa, associadas às altas temperaturas, 

fazem com que menos umidade seja removida das vias aéreas, tornando a 

respiração cada vez mais ofegante. Quanto maior a taxa de ofegação nas aves 

maior é a produção de calor, gerado pela ação dos músculos peitorais e 

intercostais que estão envolvidos no movimento respiratório, tornando o processo 

ineficiente, pois quanto mais a ave tenta dissipar calor, mais ela produz. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O ambiente térmico variou significativamente ao longo do galpão, 

sendo que as condições ambientais se tornaram menos favoráveis quanto maior a 

distância da entrada de ar.  

As respostas fisiológicas e comportamentais dos frangos foram 

modificadas negativamente pelo ambiente térmico desfavorável. E variaram 

conforme a idade das aves, sendo mais graves em aves de maior idade. 

 



  67 

REFERÊNCIAS 

 
1. AERTS, M.; WATCHES, C. M.; BERCKMANS, D. Dynamic data-based 
modeling of heat production and growth of broiler chickens: Development of as 
integrated management system. Byosystems Engineering, San Diego, v. 84, n. 
3, p. 257-266, mar. 2003. 
 
2. ANDRIOTTI, J. L. S. Fundamentos de estatística e geoestatística. São 
Leopoldo: Unisinos, 2004. 165 p.  
 
3. APPLEBY, M. C.; HUGHES, B. O. Welfare of laying hens in cages and 
alternative systems: environmental, physical and behavioral aspects. World’s 
Poultry Science Journal, Ithaca, v. 2, n. 47, p. 109-128, 1991. 
 
4. BAÊTA, F. C.; SOUZA, C. F. Ambiência em edificações rurais: conforto 
animal. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 1997. 246 p. 
 
5. BARBOSA FILHO, J. A. D.; SILVA, I. J. O.; SILVA, M. A. N.; SILVA, C. J. M. 
Avaliação dos comportamentos de aves poedeiras utilizando seqüência de 
imagens. Revista Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 27, n. 1, p. 93-99, 
jan./abr. 2007. 
 
6. BARBOSA FILHO, J. A. D.; VIEIRA, F. M. C.; GARCIA, D. B.; SILVA, M. A. N.; 
SILVA, I. J. O. da. Mudanças e uso das tabelas de entalpia. [online].  
Piracicaba, 2008. Disponível em: http://www.nupea.esalq.usp.br. Acesso em: 10 
mai. 2011. 
 
7. BAREHAN, J. R. A comparison of the behaviour and production of laying hens 
in experimental and conventional battery cages. Applied Animal Ethology, 
Amsterdam, v. 2, n. 2, p. 291-303, 1976.   
 
8. BORGES, S. A.; MAIORKA, A.; SILVA, A. V. F. Fisiologia do estresse calórico e 
a utilização de eletrólitos em frangos de corte. Ciência Rural, Santa Maria, v. 33,  
n. 5, p. 975-981, set./out. 2003. 
 
9. BROSSI, C.; CONTRERAS-CASTILLO, C. J.; AMAZONAS, E. de A.; MENTEN, 
J. F. M. Estresse térmico durante o pré-abate em frangos de corte. Ciência 
Rural, Santa Maria, v. 39,  n. 4, p. 1296-1305, jul. 2009. 
 
10. CAMPOS, E. J. O comportamento das aves. Revista Brasileira de Ciência 
Avícola, Campinas, v. 2, n. 2, p. 93-113, 2000. 
 
11. COSTA, E. C. Ventilação. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. 256 p. 
 
12. COSTA, M. J. R. P. Comportamento e bem-estar. In: MACARI, M.; FURLAN, 
R. L.; GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada a frangos de corte. 2.ed. 
Jaboticabal: FUNEP/ UNESP, 2002. cap. 24, p. 327-345. 
 

http://www.nupea.esalq.usp.br/


  68 

13. CURTIS, S. E. Environmental management in animal agriculture. Ames: 
The lowa State University Press, 1983. 409 p. 
 
14. DAHLKE, F.; GONZALES, E.; GADELHA, A. C.; MAIORKA, A.; BORGES, S. 
A.; ROSA, P. S.; FARIA FILHO, D. E.; FURLAN, R. L. Empenamento, níveis 
hormonais de triiodotironina e tiroxina e temperatura corporal de frangos de corte 
de diferentes genótipos criados em diferentes condições de temperatura. Ciência 
Rural, Santa Maria, v. 35, n. 3, p. 664-670, mai./jun.  2005. 
 
15. DAMASCENO, A. F.; YANAGI JUNIOR, T.; LIMA, R. R.; GOMES, R. C. C.; 
MORAES, S. R. P. Avaliação do bem-estar de frangos de corte em dois galpões 
comerciais climatizados. Ciência e agrotecnologia, Lavras, v. 34, n. 4, p. 1031-
1038, jul./ago. 2010.   
 
16. FARIA, F. F.; MOURA, D. J.; SOUZA, Z. M.; MATARAZZO, S. V. Variabilidade 
espacial do microclima de um galpão utilizado para confinamento de bovinos de 
leite. Ciência Rural, Santa Maria, v. 38, n. 9, p. 2498-2505, 2008. 
 
17. FARIA FILHO, D. E. Efeito de dietas com baixo teor protéico, formuladas 
usando o conceito de proteína ideal, para frangos de corte criados em 
temperatura fria, termoneutra e quente. 2003. 85 f. Dissertação (Mestrado em 
Zootecnia) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade 
Estadual Paulista, Jaboticabal. 
 
18. FURLAN, R. L.; MACARI, M. Termorregulação. In: MACARI, M.; FURLAN, R. 
L.; GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada a frangos de corte. 2.ed. 
Jaboticabal: FUNEP/ UNESP, 2002. cap. 17, p. 209-230. 
 
19. GATES, R. S.; ZHANG, H.; COLLIVER, D. G.; OVERHULTS, D. G. Regional 
variation in temperature humidity index for poultry housing. Transactions of the 
ASAE, Saint Joseph, v. 38, n. 1, p. 197-205, 1998. 
 
20. GOLDEN SOFTWARE. Surfer 6.04 [online], Golden Software Inc., 1997. 
Surface mapping system. 
 
21. HAFEZ, E. S. E. Adaptacion de los animals domesticos. Barcelona: Labor, 
1973. 563 p. 
 
22. HOGAN, J. A.; VAN BOXEL, F. Casual factors controlling dustbathing in 
Burmese red Junglefowl: some results and a model. Animal Behaviour, 
Amsterdam, v. 46, n. 4, p. 627-635, 1993. 
 
23. IMAEDA, N. Influence of the stocking density and rearing season on incidence 
of sudden death syndrome in broiler chickens. Poultry Science, Champaign, v. 
79, n. 2, p. 201-204, 2000. 
 
24. LANA, G. R. Q.; ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; LANA, A. M. Q. Efeito 
da temperatura ambiente e da restrição alimentar sobre o desempenho e a 



  69 

composição da carcaça de frangos de corte. Revista Brasileira de Zootecnia, 
Viçosa, v. 29, n. 4, p. 1117-1123, 2000. 
 
25. LANA, G. R. Q.; SILVA JUNIOR, R. G. C.; VALERIO, S. R.; LANA, A. M. Q.; 
CORDEIRO, E. C. G. B. Efeito da densidade e de programas de alimentação 
sobre o desempenho de frangos de corte. Revista Brasileira de Zootecnia, 
Viçosa, v. 30, n. 4, p. 1258-1265, 2001. 
 
26. MACARI, M.; FURLAN, R. L.; GONZALES, E. Fisiologia aviária aplicada a 
frangos de corte. 2.ed. Jaboticabal: FUNEP/ UNESP, 2002. 375 p. 
 
27. MACARI, M.; FURLAN, R. L.; MAIORKA, A. Aspectos fisiológicos e de manejo 
para manutenção da homeostase térmica e controle de síndromes metabólicas. 
In: MENDES, A. A.; NÄÄS, I. de A.; MACARI, M. Produção de frangos de corte. 
Campinas: FACTA, 2004. cap. 9, p.137-155. 
 
28. MALHEIROS, R. D.; MORAES, V. M. B.; BRUNO, L. D. G.; MALHEIROS, E. 
B.; FURLAN, R. L.; MACARI, M. Environmental temperature and cloacal and 
surface temperatures of broiler chicks in first week post-hatch. Journal of Applied 
Poultry Research, Stanford, v. 9, n. 1, p. 111-117, 2000.  
 
29. MARCHINI, C. F. P.; SILVA, P. L.; NASCIMENTO, M. R. B. M.; TAVARES, M. 
Frequencia respiratória e temperatura cloacal em frangos de corte submetidos à 
temperatura ambiente cíclica elevada. Archives of veterinary science, Curitiba, 
v. 12, n. 1, p. 41-46, 2007. 
 
30. MARÍA. G. A.; ESCÓS, J.; ALADOS, C. L. Complexity of behavioural 
sequences and their relation to stress conditions in chickens (Gallus gallus 
domesticus): a non-invasive technique to evaluate animal welfare. Applied 
Animal Behaviour Science, Amsterdam, v. 86, n. 1, p. 93-104, 2004. 
 
31. MAY, J. D.; LOTT, B. D. Relating weight gain and feed: gain of male and 
female broilers to rearing temperature. Poultry Science, Champaign, v. 80, n. 5, 
p. 581-584, 2001. 
 
32. McARTHUR, A. J. Metabolism of homeotherms in the cold and estimation of 
thermal insulation. Journal of thermal biology, Oxford, v. 16, n. 3, p. 149-155, 
mai. 1991. 
 
33. MEDEIROS, C. M.; BAETA, F. C.; OLIVEIRA, R. F. M.; TINÔCO, I. F. F.; 
ALBINO, L. F. T.; CECON, P. A. Efeitos da temperatura, umidade relativa e 
velocidade do ar em frangos de corte. Engenharia na Agricultura, Viçosa, v. 13. 
n. 4, p. 277-286, out./dez. 2005a. 
 
34. MEDEIROS, C. M.; BAETA, F. C.; OLIVEIRA, R. F. M.; TINÔCO, I. F. F.; 
ALBINO, L. F. T.; CECON, P. A. Índice térmico ambiental de produtividade para 
frangos de corte. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 
Campina Grande, v. 9, n. 4, p. 660-664, 2005b. 
 



  70 

35. MILES, D. M.; ROWE, D. E.; OWENS, P. R. Winter broiler litter gases and 
nitrogen compounds: temporal and spatial trends. Atmospheric Environment, 
Amsterdam, v. 42, n. 14, p. 3351-3363, 2008. 
 
36. MIRAGLIOTTA, M. Y.; NÄÄS, I. de A.; MANZIONE, R. L.; NASCIMENTO, F. 
F. Spatial analysis of stress conditions inside broiler house under tunnel 
ventilation. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 63,  n. 5, p. 426-432, out. 2006. 
 
37. MÖSTL, E.; PALME, R. Hormones as indicators of strees. Domestic Animal 
Endocrinology, New York, v. 23, n. 1, p. 67-74, 2002. 
 
38. MOURA, D. J. Ambiência na avicultura de corte. In: SILVA, I. J. O. Ambiência 
na produção de aves em clima tropical. Jaboticabal: SBEA, 2001. p. 74-149. 
 
39. NÄÄS, I. de A.; MIRAGLIOTTA, M. Y.; BARACHO, M, dos S.; MOURA, D. J. 
Ambiência aérea em alojamentos de frangos de corte: poeira e gases. Revista 
Engenharia Agrícola,  Jaboticabal,  v. 27,  n. 2, p. 326-335, mai./ago. 2007. 
 
40. NÄÄS, I. de A.; ROMANINI, C. E. B.; NEVES, D. P.; NASCIMENTO, G. R.; 
VERCELLINO, R. do A. Broiler surface temperature distribuition of 42 day old 
chickens. Scientia Agricola, Piracicaba,  v. 67, n. 5, p. 497-502, sep./oct. 2010. 
 
41. NASCIMENTO, S. T. Determinação do balanço de calor em frangos de 
corte por meio das temperaturas corporais. 2010. 147 f. Dissertação (Mestrado 
em Física do ambiente agrícola) – Escola superior de agricultura “Luiz de 
Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba. 
 
42. OLIVEIRA, G. A.; OLIVEIRA, R. F. M.; DONZELE, J. L.; CECON, P. R.; VAZ, 
R. G. M. V.; ORLANDO, U. A. D. Efeito da temperatura ambiente sobre o 
desempenho e as características de carcaça de frangos de corte dos 22 aos 42 
dias. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 35, n. 4, p. 1398-1405, ago. 
2006. 
 
43. OLIVEIRA NETO, A. R. Efeito de níveis de energia da ração e da 
temperatura ambiente sobre o desempenho e parâmetros fisiológicos de 
frangos de corte. 1999. 111 f. Dissertação (Mestrado em zootecnia), 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 
 
44. OLIVEIRA NETO, A. R.; OLIVEIRA, R .F. M.; DONZELE, J. L.; ROSTAGNO, 
H. S.; FERREIRA, R. A.; MAXIMIANO, H. do C.; GASPARINO, E. Efeito da 
temperatura ambiente sobre o desempenho e características de carcaça de 
frangos de corte alimentados com dieta controlada e dois níveis de energia 
metabolizável. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 29, n. 1, p. 183-190, 
fev. 2000. 
 
45. PEREIRA, D. F.; NÄÄS, I. de A.; ROMANINI, C. E. B.; SALGADO, D. D.; 
PEREIRA, G. O. T. Indicadores de bem-estar baseados em reações 
comportamentais de matrizes pesadas. Revista Engenharia Agrícola,  
Jaboticabal,  v. 25,  n. 2, p. 308-314, mai./ago. 2005. 



  71 

 
46. PEREIRA, D. F.; NÄÄS, I. de A.; SALGADO, D. A.; GASPAR, C. R.; BIGHI, C. 
A.; PENHA, N. L. J. Correlations among behavior, performance and environment 
in broiler breeders using multivariate analysis. Revista Brasileira de Ciência 
Avícola, Campinas, v. 9, n. 4, dez. 2007. 
 
47. RICHARDS, S. A. The significance of changes in the temperature of the skin 
and body core of the chicken in the regulation of heat loss. Journal of 
Physiology, Cambridge, v. 216, n. 1, p. 1-10, 1971. 
 
48. ROCHA, H. P.; FURTADO, D. A.; NASCIMENTO, J. W. B.; SILVA, J. H. V. 
Índice bioclimáticos e produtivos em diferentes galpões avícolas no semiárido 
paraibano. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina 
Grande, v. 14, n. 12, p. 1330-1336, 2010. 
 
49. ROSA, J. F. V. Avaliação de painéis porosos constituídos de argila 
expandida em sistemas de resfriamento adiabático evaporativo. 2009. 82 f. 
Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola), Universidade Federal de Viçosa, 
Viçosa. 
 
50. SAKOMURA, N. K.; ROSTAGNO, H. S.; TORRES, R. A.; FONSECA, J. B. 
Efeito da temperatura sobre o consumo de ração e de energia para matrizes 
pesadas. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, v. 22, n. 5, p. 707-714, 
1993.  
 
51. SANTOS, J. R. S.; SOUZA, B. B.; SOUZA, W. H.; CEZAR, M. F.; TAVARES, 
G. P. Respostas fisiológicas e gradientes térmicos de ovinos das raças Santa 
Inês, Morada Nova e de seus cruzamentos com a raça Dorper às condições do 
semi-árido nordestino. Ciências agrotécnicas, Lavras, v. 30, n. 5, p. 995-1001, 
2006. 
 
52. SAS. SAS 9.0 [CD-ROM], SAS Institute Inc., 2008. Statistical analysis. 
 
53. SARTORI, J. R.; GONZALES, E.; DAL PAI, V.; OLIVEIRA, H. N.; MACARI, M. 
Effect of environmental temperature and feed restriction on the performance and 
composition of the skeletal muscle fibers in broilers. Revista Brasileira de 
Zootecnia, Viçosa, v. 30, n. 6, p. 1779-1790, 2001. 
 
54. SCHMIDT, J.; NIELSEN, K. Desert animals - physiological problems of heat 
and water. New York: Dover Publications. 1979. 277 p. 
 
55. SEVEGNANI, K. B.; CARO, I. W.; PANDORFI, H.; SILVA, I. J. O.; MOURA, D. 
J. Zootecnia de precisão: analise de imagens no estudo do comportamento de 
frangos de corte em estresse térmico. Revista Brasileira de Engenharia 
Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 9, n. 1, p. 115-119, 2005. 
 
56. SHINDER, D.; RUSAL, M.; TANNY, J.; DRUYAN, S.; YAHAV. S. 
Thermoregulatory responses of chicks (Gallus domesticus) to low ambient 



  72 

temperatures at an early age. Poultry Science, Champaign, v. 86, n. 10, p. 2200-
2209, 2007.  
 
57. SILVA, M. A. N.; SILVA, I. J. O.; PIEDADE, S. M. S.; MARTINS, E.; COELHO, 
A. A. D.; SAVINO, V. J. M. Resistência ao Estresse Calórico em Frangos de Corte 
de Pescoço Pelado. Revista Brasileira de Ciência Avícola, Campinas, v. 3, n. 1, 
p. 27-33, jan. 2001. 
 
58. SIMÕES MOREIRA, J. R. Fundamentos e Aplicações da Psicrometria. São 
Paulo: RPA, 1999. 194 p. 
 
59. SIQUEIRA, J. C.; OLIVEIRA, R. F. M.; DONZELE, J. L.; CECON, P. R.; 
BALBINO, E. M.; OLIVEIRA, W. P. Níveis de lisina digestível da ração e 
temperatura ambiente para frangos de corte em crescimento. Revista Brasileira 
de Zootecnia, Viçosa, v. 36, n. 6, dez. 2007. 
 
60. SWENSON, M. J.; REECE, W. O. Dukes: Fisiologia dos animais domésticos. 
11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. 856 p. 
 
61. TINÔCO I. F. F. Avicultura Industrial: Novos Conceitos de Materiais, 
Concepções e Técnicas Construtivas Disponíveis para Galpões Avícolas 
Brasileiros. Revista Brasileira de Ciência Avícola. v. 3, n. 1, jan. 2001. 
 
62. VALE, M. M.; MOURA, D. J.; NÄÄS, I. de A.; OLIVEIRA, S. R. de M.; 
RODRIGUES, L. H. A. Data mining to estimate broiler mortality when exposed to 
heat wave. Scientia agricola, Piracicaba, v. 65, n. 3, p. 223-229, may./jun. 2008. 
 
63. WELKER, J. S.; ROSA, A. P.; MOURA, D. J.; MACHADO, L. P.; CATELAN, 
F.; UTTPATEL, R. Temperatura corporal de frangos de corte em diferentes 
sistemas de climatização. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v. 37, n. 8, p. 
1463-1467, 2008. 
 
64. XIN, H.; BERRY, I. L.; TABLER, G. T.; COSTELLO, T. A. Heat and moisture 
production of poultry and their housing systems: broilers. Transactions of the 
ASAE, St. Joseph, v. 44, n. 6, p. 1851-1857, nov./dec. 2001. 
 
65. YAHAV, S.; STRASCHNOW, A.; LUGER, D.; SHINDER, D.; TANNY, J.; 
COHEN, S. Ventilation, sensible heat loss, broiler energy and water balance under 
harsh environmental conditions. Poultry Science, Champaign, v. 83, n. 2, p. 253-
258, 2004. 
 
66. YANAGI JUNIOR, T.; AMARAL, A. G.; TEIXEIRA, V. H.; LIMA, R. R. 
Caracterização espacial do ambiente termoacústico e de iluminância em galpão 
comercial para criação de frangos de corte. Revista Engenharia Agrícola,  
Jaboticabal, v. 31, n. 1, p. 1-12, jan./fev. 2011. 
 


