
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINTURA DO TELHADO DE GALPÕES PARA FRANGOS DE                     

CORTE: AMBIÊNCIA E PARÂMETROS FISIOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

Renato de Lima Cézar 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Barcellos Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2012 

 

 



i 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

RENATO DE LIMA CÉZAR 

 

 

 

 

 
 

 PINTURA DO TELHADO DE GALPÕES PARA FRANGOS DE 

CORTE: AMBIÊNCIA E PARÂMETROS FISIOLÓGICOS 

 

 
 
 
 

Dissertação apresentada para obtenção do 
grau de Mestre em Ciência Animal junto à 
Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade Federal de Goiás. 

 
 
 

Área de Concentração: 
Produção Animal 

 
Linha de pesquisa: 

Manejo e avaliação do sistema de produção 

 
Orientador: 

Prof. Dr. Marcos Barcellos Café – EVZ/UFG. 
 

 
Comitê de orientação: 

Profª Dra. Maria Auxiliadora Andrade – EVZ/UFG. 
Prof. Dr. José Henrique Stringhini – EVZ/UFG. 

 
 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2012



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    DEDICO 

 

Aos meus pais, Raimundo Nonato Cézar e 

Leonor de Lima Cézar pelo apoio incondicional. 

 

Aos meus irmãos Paulo de Lima Cézar, Ana 

Paula de lima Cézar, Valéria de Lima Cézar e 

sobrinho Tristan Gabriel que são exemplos em 

muitos momentos da minha vida. 

 

 



v 

 

 

 
AGRADECIMENTOS 

 
 

A Deus, por estar comigo em todos os momentos da minha vida, me dando força e 

esperança para superar cada obstáculo. 

Aos meus pais, Raimundo Nonato Cézar e Leonor de Lima Cézar, que são os 

meus maiores incentivadores, são responsáveis por todas as minhas conquistas, por me 

manterem firme para seguir em frente na busca por meus objetivos, muito obrigado. 

Ao meu avô Antônio Vieira de Lima (in memória), pelo caráter e valores passados 

durante o meu desenvolvimento como ser humano, alguém que admiro muito e em todos 

os momentos da minha vida levarei seus ensinamentos. 

Aos meus irmãos Paulo de Lima Cézar, Ana Paula de Lima Cézar e Valéria de 

Lima Cézar, por todo apoio que me deram e pela admiração que é mútua. Ao meu 

sobrinho Tristan Gabriel pelos momentos de descontração. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Marcos Barcellos Café, por ter aceitado ser meu 

orientador, e mesmo antes de ser meu orientador já demonstrava amizade, obrigado por 

todo apoio, respeito, ensinamentos e paciência. 

A profª. Dra. Nádja Suzana Mogyca Leandro por seus ensinamentos e atenção nos 

momentos mais importantes dessa conquista, alguém que com o tempo aprendi a admirar 

e respeitar, obrigado. 

Aos meus amigos Kleibe Bertoni Cardoso Lemes, Tales Dias do Prado, Juliana 

Maria, Quintino Martins de Oliveira Neto, Sheila Nogueira, Divina Pires, Fábio Arantes, 

Ricardo e Eduardo Soares que me acolheram muito bem nesse Estado. Sempre 

estiveram ao meu lado, nos momentos de dificuldades e nos momentos felizes. Muitas 

vezes suprindo à falta da família, obrigado. 

Aos meus colegas de mestrado Tales Dias do Prado, Monaliza Freitas Sena, Pedro 

Fellipe Vieira Gomides e Carina da Costa Oliveira, são pessoas muito especiais que 

fizeram parte de cada etapa do mestrado, tornando-o menos cansativo e mais prazeroso. 

Aos estagiários: Emmanuel Victor Borges, Barbara Rafaela Carvalho Ribeiro e 

Kelle Pardim de Oliveira pela ajuda durante todo o experimento, muito obrigado. 

À empresa Super Frango, por ceder as instalações para realização do experimento. 

À empresa MB Ambiental, por todo o auxílio para realização da pesquisa. 

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, aos professores, que de 

alguma forma estiveram envolvidos nessa conquista. 



vi 

 

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela 

bolsa de estudos concedida. 

 

 

Muito Obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1.INTRODUÇÃO................................................................................................................. 01 

2.REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................................... 03 

  2.1 Ambiente térmico das instalações ............................................................................. 03 

  2.2 Respostas fisiológicas das aves ................................................................................ 04 

  2.3 Importância das Instalações e telhado ....................................................................... 07 

  2.4 Pintura  do telhado ..................................................................................................... 10 

3. MATERIAL E MÉTODOS  ............................................................................................. 13 

   3.1 Instalações e procedimentos .................................................................................... 13 

   3.2 Pintura do telhado ..................................................................................................... 13 

     3.2.1 Características da tinta ........................................................................................ 13   

     3.2.2 Procedimento de pintura ...................................................................................... 14   

 3.3 Variáveis estudadas.................................................................................................. 15 

   3.3.1 Temperatura do telhado ....................................................................................... 15 

   3.3.2 Respostas fisiológicas das aves .......................................................................... 16 

   3.3.3 Ambiente térmico ................................................................................................. 17 

   3.3.4 Índice de temperatura e umidade ........................................................................ 17 

     3.3.5 Análise de umidade da cama ............................................................................... 19 

   3.4 Dados de espacialização .......................................................................................... 20 

   3.5 Delineamento experimental ...................................................................................... 20 

   3.6 Análises estatísticas ................................................................................................. 20 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................................................... 21 

 4.1 Temperatura do telhado ............................................................................................ 21 

 4.2 Respostas fisiológicas das aves ............................................................................... 24 

 4.3 Ambiente térmico ...................................................................................................... 34 

 4.4 Índice de temperatura e umidade ............................................................................. 39 

   4.5 Análise de umidade da cama .................................................................................... 47 

5. CONCLUSÕES .............................................................................................................. 49 

6. REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 50 

 
 
 
 
 
 



viii 

 

 

 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01. Galpões experimentais divididos em seções. ................................................... 14 

Figura 02. Divisória entre as seções .................................................................................. 15 

Figura 03. Pontos aleatórios de coletas de temperatura dos telhados. ............................. 16 

Figura 04  Valores de ITU e suas implicações.. ................................................................. 17 

Figura 05 Pontos de distribuição dos datalogs no interior dos galpões.. ........................... 18 

Figura 06 Corte Transversal do Galpão... .......................................................................... 19 

Figura 07. Espacialização do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) a 0,3m de 

altura durante o primeiro lote, para galpão pintado GP nos horários de 

avaliação das 10h00min e às 16h00min e galpão não pintado GNP nos 

mesmos horários. .................................................................................................. 41 

Figura 08. Espacialização do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) a 0,3m de 

altura durante o segundo lote, para galpão pintado GP nos horários de 

avaliação das 10h00min e às 16h00min e galpão não pintado GNP nos 

mesmos horários. .................................................................................................. 42 

Figura 09 Espacialização do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) a 1,9m de 

altura durante o primeiro lote, para galpão pintado GP nos horários de 

avaliação das 10h00min e às 16h00min e galpão não pintado GNP nos 

mesmos horários.. ................................................................................................. 45 

Figura 10. Espacialização do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) a 1,9m de 

altura durante o segundo lote, para galpão pintado GP nos horários de 

avaliação das 10h00min e às 16h00min e galpão não pintado GNP nos 

mesmos horários. .................................................................................................. 46 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 TABELA 01 – Valores médios das temperaturas dos telhados no galpão pintado 

(GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 09h00min, 12h00min, 

15h00min e 18h00min no lote um.. ....................................................................... 21 

TABELA 02 – Valores médios das temperaturas dos telhados no galpão pintado 

(GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 09h00min, 12h00min, 

15h00min e 18h00min no lote dois ....................................................................... 22 

TABELA 03 – Valores médios das temperaturas de cloaca das aves no galpão 

pintado (GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 

16h00min no lote um e dois. ................................................................................. 24 

TABELA 04 – Valores médios das temperaturas de crista das aves no galpão 

pintado (GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 

16h00min  no lote um e dois.. ............................................................................... 26 

TABELA 05 – Valores médios das temperaturas de barbela das aves no galpão 

pintado (GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de10h00min e 

16h00min no lote um e dois.. ................................................................................ 28 

TABELA 06 – Valores médios das temperaturas dos pés das aves no galpão pintado 

(GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 16h00min  no 

lote um e dois... ..................................................................................................... 30 

TABELA 07 – Valores médios de frequência respiratória das aves no galpão pintado 

(GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 16h00min no 

lote um e dois ........................................................................................................ 32 

TABELA 08 – Valores médios de temperaturas de bulbo seco no ambiente térmico 

para frangos no galpão pintado (GP) e galpão não pintado (GNP) nos 

horários de 10h00min e 16h00min no lote um e dois. ........................................... 34 

TABELA 09 – Valores de Umidade relativa UR(%) no ambiente térmico para frangos 

no galpão pintado (GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 

10h00min e 16h00min no lote um e dois............................................................... 37 

TABELA 10 – Valores médios de ITU no interior do galpão pintado (GP) e galpão 

não pintado (GNP), a altura de 0,3m no lote um e dois. ....................................... 39 

 

TABELA 11 – Valores de ITU no interior do galpão pintado (GP) e galpão não 

pintado (GNP), a altura de 1,9m no lote um e dois. .............................................. 43 



x 

 

 

TABELA 12 – Valores médio da cama para galpão pintado (GP) e galpão não 

pintado (GNP) de frango no Lote um. ................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

GP                     Galpão Pintado 

GNP                  Galpão não Pintado 

ITU                     Índice de temperatura e umidade 

Temp                 Temperatura 

Ta                      Temperatrura do ar 

Tpo                    Temperatura de ponto de orvalho 

UR                      Umidade relativa do ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

RESUMO 

 

Um experimento foi desenvolvido para avaliar o desempenho de uma tinta com alto poder 

reflexivo, fazendo uma análise comparativa entre ambientes de produção que estejam sob 

telhados pintados e telhados não pintados, e avaliar ambiência e parâmetros fisiológicos. 

O experimento foi desenvolvido em galpões comerciais de frangos de corte, foram 

avaliados dois lotes de produção. Foram analisados dois galpões comerciais, onde um foi 

pintado o telhado com tinta reflexiva e o outro não foi pintado, e foram coletadas as 

temperaturas de cobertura, temperaturas das aves, temperatura de bulbo seco (ºC), 

umidade relativa do ar (%) ITU e umidade da cama de frango. Utilizou-se delineamento 

em blocos inteiramente casualizados em parcelas subdivididas. Os resultados mostraram 

que a temperatura do telhado apresentou diferenças significativas (P<0,05), o telhado 

pintado apresentou menores valores de temperatura, com redução de temperatura de até 

18%. Além disso, as aves do galpão pintado apresentaram menores frequências 

respiratórias e menor umidade na cama. Diante disso, conclui-se que a tinta reflexiva 

mostrou-se eficiente na melhoria das condições ambientais e nos parâmetros fisiológicos 

das aves em galpões de frangos de corte. 

 

 

Palavras-chave: Frangos de corte, galpão, isolamento térmico, pintura reflexiva, telhado. 
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ABSTRACT 

 

 

An experiment was conducted to evaluate the performance of an ink tah has a high 

reflective power, making a comparative analysis between production environments that 

are under painted and unpainted roofs, and evaluate ambience and physiological 

parameters. The experiment was performed in commercial broilers sheds and two 

production batches were assessed. We analyzed two commercial sheds, where one roof 

was painted with the reflective ink and the other was not painted. The temperatures cover, 

temperatures poultry, dry bulb temperature (° C), relative humidity (%) ITU and humidity of 

poultry litter were collected. We used a complete randomized block design with split plots. 

Results showed that the temperature of the roof presented significant differences (P 

<0.05), the roof painted had lower temperature, with a reduction in temperature of up to 

18%. In addition, the shed painted birds had lower respiratory rates and lower humidity in 

bed. Therefore, we conclude that the reflective paint was effective in improving 

environmental conditions and physiological parameters of the birds in broiler sheds. 

 

 

Keywords: Broilers, shed insulation, reflective paint, roof. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

 A avicultura de corte tem evoluído constantemente nos últimos anos, apresentando 

bons índices de produção, isso é resultado de um constante investimento em um conjunto 

de fatores como: genética, nutrição, sanidade, manejo e ambiência.  A atividade têm se 

destacado dentro do setor agropecuário brasileiro com o seu acervo tecnológico, 

resultante de uma demanda cada vez maior no que diz respeito à bem estar animal e 

produtividade. 

 Nos últimos 20 anos a avicultura de corte tem investido constantemente em 

inovações tecnológicas, permitindo o surgimento de novos conceitos e sistemas de 

criação de frangos de corte. Na decisão de implementação desses sistemas, existe a 

procura por maior eficiência na produção, que tem como pilares a viabilidade econômica e 

técnica, com ênfase nos aspectos produtivos, sanitários e bem-estar das aves. A grande 

velocidade com que essas novas tecnologias são implementadas, faz com que a área de 

pesquisa tenha que trabalhar mais na avaliação e correção de fatores do que no estudo 

das condições e viabilidade de implementação (ABREU & ABREU, 2011). 

 O Brasil como um todo é um país que apresenta temperaturas elevadas e por 

localizar-se próximo a linha do equador, recebe intensa radiação em maior parte do ano, o 

que torna um desafio para avicultura de corte, amenizar tais efeitos e propiciar as aves 

um ambiente favorável ao seu maior desempenho produtivo. 

O melhoramento genético imposto as linhagens de frangos de corte modernas 

tornaram as mesmas caracterizadas pelo acelerado desenvolvimento corporal e 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). 

A ambiência na avicultura de corte é um fator que deve ser levado em 

consideração para o sucesso da atividade, pois as aves são animais homeotérmicos e 

para manter a temperatura constante as mesmas utilizam energia, que é desviada da 

produção para a mantença. 

 As instalações devem propiciar as aves um ambiente dentro da sua zona de 

conforto, permitindo assim que as aves expressem todo seu potencial genético de 

produção, além de permitir as mesmas o bem estar. 
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Segundo AMARAL (2011) ambiente de produção exerce papel fundamental na 

avicultura moderna,  que busca alcançar alta produtividade, em espaço físico e tempo 

relativamente reduzidos. 

 Dentre os fatores de maior importância nas instalações de galpões de frangos de 

corte, está o telhado, mais precisamente o material utilizado no telhado, pois na realidade 

da maioria dos galpões comerciais brasileiros, estão no sentindo leste oeste, dessa forma, 

recebem radiação solar direta, durante todo o dia, e segundo MACARI (1996) cerca de 

75% do calor no interior dos galpões provém do telhado, ou seja, é resultante da 

incidência solar do telhado  transferida para o interior do galpão. 

A avicultura é uma atividade que depende muito do conforto, principalmente porque 

nos últimos anos as aves passaram por avançado melhoramento genético e apresentam 

elevado potencial produtivo. Assim, é nescessário estrutura adequada para manter e dar 

continuidade a essa evolução, pois precisamos manter as aves protegidas dos efeitos 

ambientais externos (SILVA, 2003). 

Segundo RABELLO (2008), vários materiais podem ser utilizados na cobertura de 

galpões de frangos de corte. No entanto, os investimentos iniciais tem sido o principal 

ponto para escolha de cobertura e, que muitas vezes, negligenciam as possíveis 

conseqüências da elevação da temperatura no galpão. 

A pintura do telhado com cores claras atenua o efeito da irradiação solar sobre os 

galpões de frangos de corte, sendo uma alternativa na melhoria da eficiência térmica do 

telhado (MORAES, 2002). Segundo MOURA (2001) a pintura do telhado de galpões de 

frangos de corte produz efeito positivo na redução da temperatura do meio abaixo dela e 

possui baixo coeficiente de absorção de irradiação solar. 

O telhado de galpões de frangos de corte pintados na face externa na cor branca é 

uma boa alternativa na redução da temperatura externa e interna nos galpões, 

consequentemente influindo em melhores índices de produção (ROSA, 2001). 

 Diante disso, pesquisas vêm sendo realizadas com o intuito de amenizar o efeito 

da temperatura do telhado sobre o ambiente interno, e dessa forma permitir que as aves 

sejam criadas dentro da sua zona de conforto térmico, propiciando maior bem estar e 

produtividade. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Ambiente térmico na produção de frangos 

 A ambiência na avicultura é um fator de grande importância para o sucesso da 

atividade, pois as aves são bastante sensíveis as mudanças de temperatura e umidade, o 

que pode acarretar em queda no desempenho, mortalidade, e conseqüentemente afetar a 

produtividade, por isso torna-se necessário tomar medidas que venham propiciar um 

ambiente térmico dentro da zona de conforto das mesmas (SCHUTZ , 2012). 

Com o melhoramento genético, as linhagens de frangos de corte modernas são 

projetadas para um desenvolvimento corporal acelerado e pelo alto potencial de 

deposição de carne, onde a deposição protéica tem um alto custo energético, gerando 

grande quantidade de calor metabólico, dessa forma o controle das condições ambientais 

no interior dos galpões, torna-se necessário (SIQUEIRA et al., 2007). 

O ambiente térmico deve propiciar as aves condições precisas de ambiente, tais 

como: temperatura, umidade, pressão, luminosidade, nível sonoro, conteúdo de oxigênio, 

anidrido carbônico e nitrogênio. E dentre os fatores ambientais, os fatores térmicos, 

representados por temperatura do ar, umidade, radiação térmica e movimentação do ar 

são aqueles que afetam mais diretamente a ave (TINOCO, 2001). 

Essa influência do ambiente interno dos galpões de frangos de corte sobre o 

desempenho das aves é explicado pela dificuldade de troca de calor das aves com o 

ambiente, de acordo com MOURA (2001), quando a temperatura ambiente está acima da 

zona de conforto das aves, ou seja, acima da zona termoneutra, ocorre redução na 

atividade física, além de diminuição da produção interna de calor das aves e o calor 

metabólico migra à superfície do corpo, na tentativa de liberar calor ao ambiente, pelos 

processos de condução, convecção e radiação. 

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 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). 

A temperatura do ar e a principal variável do conforto térmico. A sensação de 

conforto baseia-se na perda de calor do corpo pelo diferencial de temperatura entre o 

animal e o ambiente, complementada pelos mecanismos termorreguladores. O calor é 
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produzido pelo corpo através do metabolismo e sua perda é menor em temperaturas 

elevadas do que em temperaturas mais baixas (FOSTER, 2010). 

Outro fator de grande importância na ambiência em galpões para frangos de corte 

é a umidade relativa do ar. 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 ocorre em 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 

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 

(SHUTZ, 2011). 

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) avaliou a ambiência em galpões 

avícolas e identificou no 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. 

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 (SHUTZ, 2011). 

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). 

 

2.2 Respostas fisiológicas das aves 

As aves utilizam do mecanismo da homeotermia para manter sua temperatura 

corporal, onde os ajustes são feitos com a utilização de nutrientes, que deixam de ser 

utilizados no seu crescimento para serem utilizados na mantença de temperatura. Além 

disso, quando submetidas a temperaturas elevadas às aves diminuem o consumo de 

ração e aumentam o consumo de água, o que compromete o ganho de peso das mesmas 

(FURLAN, 2006). 
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A termorregulação envolve 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 só pode ser feita pela evaporação da água 

presente no sistema respitatório. 

Quando submetidas a elevadas temperaturas as aves para aumentar a dissipação 

de calor dos tecidos, onde ele é produzido, para a superfície do corpo, onde ele é 

dissipado, a ave utiliza-se de mecanismos de perda de calor sensível e latente. A 

dissipação de calor sensível ocorre através dos mecanismos não evaporativos, ou seja: 

radiação, convecção e condução. Assim, a ave para aumentar a dissipação de calor, 

procura aumentar a área de superfície corporal, agachando, mantendo as asas afastadas 

do corpo, dessa forma induz ao aumento do fluxo sangüíneo para os tecidos periféricos 

não cobertos com penas (pés, crista, barbela). Assim, a ave faz com que haja uma troca 

de calor sensível para o meio ambiente, pois o sangue possui, de forma similar a da água, 

grande capacidade de transportar calor, dos tecidos até a superfície corporal, a fim de que 

haja troca de calor com meio ambiente (FURLAN, 2006). 

A condução é o mecanismo de transferência de energia térmica entre corpos, entre 

partes de um mesmo corpo, por meio da energia cinética da movimentação de elétrons 

livres, a ave ganha ou perde calor por condução através do contato direto com 

substancias 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. 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 (SHUTZ, 2011). 

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 (SHINDER et al., 2007). 

A perda de calor latente ocorre através do resfriamento evaporativo respiratório que 

constitui-se em dos mais importantes meios de perda de calor das aves em temperaturas 

elevadas, as aves tem a capacidade de aumentar em até 10 vezes a freqüência 

respiratória. A evaporação é a troca de calor através da mudança do estado da água de 
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liquido para gasoso, sendo este processo carreador de calor para fora do corpo animal, 

nas aves a troca por evaporação ocorre através do sistema respiratório (GUAHYBA 2000; 

SHUTZ, 2011). 

Segundo SANTOS et al. (2005), a frequência respiratória é um parâmetro 

fisiológico importante na caracterização da condição de conforto ou estresse dos animais. 

O aumento dessa variável indica o uso de mecanismos evaporativos de trocas de calor 

pelos animais, o que caracteriza desconforto térmico.  

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 a 83 movimentos por minuto (SILVA et al., 2001), para frangos de 

corte na sexta semana de criação. MARCHINI et al. (2007) estipulou faixas para 

frequência respiratória para frangos de corte de 1 a 42 dias de idade, em condições de 

estresse e termoneutralidade. 

OLIVEIRA et al. (2006) afirmaram 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, mais dificuldade as aves tem de remover calor interno pelas vias aéreas, o que leva ao 

aumento da frequência respiratória. 

O aumento da freqüência respiratória gera mais energia pela contração muscular, 

gerando mais calor, podendo gerar quadros de hipertemia severa. Além disso tem um 

custo energético mais elevado em relação às perdas por calor sensível, a ave pode 

desenvolver distúrbios do equilíbrio ácido-base, com a redução do nível de CO2  

sanguíneo, devido à rápida e profunda respiração, conquentemente aumentando o pH do 

sangue, chamada de alcalose respiratória e pode afetar também o balanço de água do 

organismo causando desidratação e diminuição de peso (SHUTZ, 2011). As aves quando 

submetidas a altas temperaturas desenvolvem hipertermia severa, caracterizada por 

aumento do pH sanguíneo, indicando presença de alcalose respiratória e metabólica ( 

BROSSI, et al, 2009). 

De acordo com 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 corporal das aves, seu meio principal de perda de calor passa a ser a 

liberação de calor latente, por meio da respiração ofegante. 

Os resultados de avaliação dos parâmetros de qualidade observados na literatura 

evidenciam que o estresse térmico, crônico ou agudo sofrido por frangos de corte geram 

consequências negativas sobre as propriedades funcionais da carne. Nesse sentido, a 
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hipertermia aguda e a alcalose respiratória em frangos são consideradas causadoras de 

efeitos deletérios para a produção eficiente de carne de frango (BROSSI, et al. 2009).  

NAZARENO (2011), avaliou a influência do ambiente térmico sobre os parâmetros 

fisiológicos das aves e desempenho e observaram que as aves submetidas a ambientes 

mais próximos a zona de conforto térmico apresentaram melhor desempenho quando 

comparadas as aves submetidas a ambientes fora da zona termoneutra. 

MAY & LOTT (2001), trabalharam com frangos de corte e avaliaram o efeito a 

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

e verificaram que as temperaturas ambientais que proporcionaram melhor desempenho 

às aves aos 28, 35, 42 e 49 dias de idade foram 27ºC, 24ºC, 19ºC e 18°C, 

respectivamente.  

Na literatura várias são as faixas de conforto térmico encontradas 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). 

Atualmente avicultura industrial de frangos de corte conta com sistemas 

automáticos de controle do ambiente interno dos galpões, visando manter a temperatura e 

umidade dentro dos padrões de acordo com a idade das aves, mas o mesmo é acionado 

quando as condições ambientais estão extremas, o que ocasiona um desconforto as aves 

até que a situação seja amenizada, o que pode acarretar em prejuízos no desempenho 

das aves. 

Qualquer animal homeotermo 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 (SHUTZ, 2011). 

 

 

2.3 Importância das Instalações e Telhado 

A avicultura de corte passou a buscar no ambiente e nas instalações as 

possibilidades de melhoria no desempenho avícola e a redução dos custos de produção 

como forma de manter a competitividade (TINÔCO, 2001). 
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Além da produção eficiente outro fator de grande importância e repercussão é o 

bem estar animal, segundo CRUZ (2003) diversos países já definiram as 

regulamentações para a produção intensiva de frangos de corte, sendo que as leis 

adotadas na Comunidade Européia, são bastante exigentes quanto ao bem estar das 

aves. 

No Brasil, em algumas regiões, as granjas estão localizadas em regiões de altas 

temperaturas ambientais, principalmente durante os meses do verão, o que representa 

um obstáculo a atividade e, ainda que o problema seja sazonal e de duração variável, 

seus efeitos são economicamente significativos (MATOS, 2001; FURTADO, 2002). 

Na produção de frangos de corte buscam-se novas tecnologias que venham 

proporcionar melhores condições de conforto e bem estar aos animais, visando manter ou 

melhorar o desempenho das aves, a baixo custo sem afetar a qualidade do produto. Isso 

pode ser verdadeiro se considerarmos que a troca de calor da ave com o ambiente é 

fortemente afetada pelas instalações, quando estas promovem o equilíbrio térmico 

desejável, as aves conseguem manter sua temperatura com menor gasto energético 

(LIMA, 2009). 

De acordo com alguns autores o eixo longitudinal do galpão em climas quentes, 

deve seguir a orientação leste-oeste, ainda de acordo com os autores, tal orientação 

propicia às aves melhor conforto térmico (MORAES et al., 2002; MOURA, 2001). 

A orientação dos galpões de frangos de corte mais utilizada no Brasil é no sentido 

leste-oeste, onde tal orientação visa uma menor entrada de radiação solar pelas laterais 

dos galpões, evitando assim a radiação direta sobre as aves, tal técnica vêm sendo 

discutida, pois nesse sistema o telhado é irradiado durante todo o dia.  

O material de cobertura utilizado nas instalações é o de maior importância segundo 

alguns autores, para as nossas condições climáticas, onde a intensidade de radiação é 

alta em quase todo o ano, e mesmo nas épocas mais frescas do ano é comum verificar 

desconforto das aves devido ao calor, devido à grande emissão de radiação do telhado 

para o interior do aviário, essa radiação solar que incide na cobertura representa cerca de 

75% da carga térmica transferida para o interior de um galpão, sendo o telhado, portanto, 

a principal entrada de calor no galpão e o tipo de cobertura interfere na condição de 

conforto das aves (MORGAN, 1990); LIMA, 2009).  

NÄÄS et al. (2007), consideraram o telhado o elemento construtivo mais importante 

em uma instalação avícola, quanto ao controle da radiação solar incidente. Para o telhado 

dos galpões é sem dúvida o elemento construtivo mais importante quanto ao controle da 

radiação solar incidente. Um dos principais fatores que influenciam na carga térmica de 
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radiação incidente são os telhados, principalmente em decorrência dos materiais de 

cobertura ( IÁNGLIO , 2007).  

Para alguns autores entre as possíveis estratégias para a redução da carga térmica 

de radiação para interior de instalações zootécnicas, pode-se fazer uso de diferentes 

materiais de cobertura (MORAES, 2002), inclinações de telhado (YANAGI JUNIOR et al., 

2011), pinturas de telhado (TINÔCO, 2001). 

BOND et al. (1961) avaliaram a radiação térmica recebida de várias partes da 

instalação que envolvia um animal à sombra, os autores concluíram que 28% da carga 

térmica de radiação provinha do céu, 21% do material de cobertura, 18% da área não-

sombreada e 33% da área sombreada. Observa-se, assim, que a carga térmica de 

radiação, devido ao material de cobertura e sua sombra, representa 54% da radiação 

térmica total.  

Para ABREU (2007), o material do telhado de aviários devem permitir bom 

isolamento térmico, com uso de coberturas com alto poder refletivo, de isolantes térmicos 

e de material de grande inércia térmica, permitindo assim que a temperatura interna seja 

menos influenciável à variação climática e proporcione maior conforto térmico para as 

aves. 

Segundo ABREU (2005), algumas técnicas podem ser utilizadas para melhorar o 

desempenho das coberturas, o uso de isolantes sobre as telhas, isolantes como o 

poliuretano, poliestireno extrusado, eucatex, lã de vidro ou similares e alumínio. Ainda 

segundo o autor em razão do custo elevado dessas tecnologias, esses isolantes não têm 

sido utilizados em larga escala na avicultura.  O material ideal para a cobertura deve ter 

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

refletividade solar e emissividade térmica na superfície inferior. 

AZEVEDO & NASCIMENTO (1999) avaliaram a viabilidade da estrutura de madeira 

para cobertura de aviário, segundo o autor a estrutura é bem onerosa, além de apresentar 

dificuldade na durabilidade. 

FURTADO (2005), em pesquisa realizada com diferentes tipos de telha, observou  

predominância de telha cerâmica (55,8%), seguida pela telha de cimento-amianto 

(39,5%), telha onduline (3,6%) e telha de alumínio (1,1%). Essa maior preferência pela 

telha cerâmica pode ser atribuída ao seu melhor desempenho térmico (BAÊTA & SOUZA 

1997; TINÔCO, 2001; ZANOLLA et al., 1999 e MORAES et al., 2002). 

Outros autores também avaliaram a cobertura dos telhados de frangos de corte, os 

mesmos analisaram telhado de alumínio, cerâmica e fibrocimento, e do ponto de vista 
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térmico obtiveram melhores resultados com o telhado de cerâmica. Resultados 

semelhantes foram encontrados por outros autores ( SILVA, 2001, LIMA 2009). 

OLIVEIRA et al. (1995) avaliaram sete tipos de telhas na cobertura de galpões de 

frangos de corte: fibrocimento isolada com fibra de vidro, alumínio, cerâmica, cimento-

amianto, madeirit aluminizada, aço galvanizado e aço galvanizado pré-pintada. De acordo 

com os autores, não houve diferenças significativas no desempenho produtivo das aves, 

mas nas variações dos parâmetros ambientais e na mortalidade obtiveram melhores 

resultados para a cobertura com telha de cerâmica. 

Para FURTADO et al. (2003), avaliaram instalações com telhado de barro e 

fibrocimento e segundo os autores as inalações cobertas com telha de barro 

proporcionaram um maior conforto térmico quando comparadas com aquelas cuja 

cobertura era composta de telha de fibrocimento. 

Mesmo apresentando melhores resultados térmicos, as telhas de cerâmica não são 

as mais empregadas na cobertura de galpões de frangos de corte, devido, principalmente, 

à estrutura de suporte ser mais pesada, e à maior quantidade de mão-de-obra 

empregada. Além disso, a construção é mais devagar, apresenta maior dificuldade de 

limpeza, o que justifica a preferência dos avicultores pela cobertura com telhas onduladas 

de fibrocimento (TCPO, 1980). Segundo o autor a cobertura com telhas onduladas de 

fibrocimento apresentam custo de construção inferior àquela executada com telhas 

cerâmicas. 

Os materiais de cobertura mais utilizados atualmente na avicultura de corte são de 

alumínio, cerâmica e fibrocimento.  Segundo TINÔCO (2001), a cobertura de fibrocimento 

esquenta muito ao sol, mas a pintura do mesmo, ajuda a diminuir esta temperatura, e a 

anexada a uma adequada ventilação auxilia a remoção de vapor d’água contida no ar e o 

excesso do calor ambiental proveniente do metabolismo animal e das outras fontes 

radiantes.  

 

 

2.4 Pintura do telhado 

A pintura do telhado com cores claras atenua o efeito da irradiação solar sobre os 

galpões de frangos de corte, sendo uma alternativa na melhoria da eficiência térmica do 

telhado  (MORAES, 2002).  Segundo MOURA (2001), a pintura do telhado de galpões de 

frangos de corte produziu efeito positivo na redução da temperatura do meio abaixo dela e 

possui baixo coeficiente de absorção de irradiação solar. 
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CASTRO (2012), em pesquisa com frangos de corte da linhagem Cobb avaliou 

telhas de cerâmica, fibrocimento e fibrocimento com manta termo-refletora, o autor 

observou menores temperaturas para galpão fibrocimento com manta termo-refletora. Ou 

seja, pintado de branco, o autor  encontrou valores de temperatura ambiente no interior 

dos galpões de 27,75ºC para galpão pintado e 27,72ºC para galpão não pintado, o que 

evidenciou a eficácia da pintura do telhado na redução da temperatura no ambiente 

interno de galpões de frangos de corte. 

ROSA (2001), trabalhou com frangos de corte da linhagem Coob, o autor valiou 

três tipos de cobertura, fibrocimento amianto, fibrocimento amianto pintado de branco na 

face externa e alumínio, encontrou diferenças significativas entre os galpões. O autor 

observou menores valores de temperatura ambiente para o galpão pintado, com valores 

de 27,19ºC e 27,83ºC para galpão pintado e não pintado respectivamente. Segundo o 

autor o telhado de galpões de frangos de corte pintados na face externa na cor branca 

apresentaram ser uma boa alternativa na redução da temperatura externa e interna nos 

galpões, consequentemente influindo em melhores índices de produção. 

NÃÃS et al. (2001), avaliaram no período de verão características térmicas de 

coberturas para aviários, os autores também encontraram melhores resultados para os 

galpões cobertos com telhado de fibrocimento pintadas de branco em comparação 

coberturas não pintadas. 

ARAÚJO (2011) que em pesquisa realizada com frangos de corte da linhagem 

Cobb, analisou a efeito da pintura do telhado com tinta reflexiva, o autor observou uma 

redução da temperatura no interior dos galpões, com valores de 27,76ºC e 28,03ºC para 

galpão pintado e não pintado respectivamente. 

SARMENTO (2005), também analisou o efeito da pintura na cor branca do telhado 

de galpões de frangos de corte, e os resultados do autor confirmaram a eficiência da 

pintura, encontrando  uma diminuição de até 9ºC na temperatura interna da cobertura no 

horário mais quente do dia 13:00 horas. 

O uso de pintura sobre o material de cobertura foi analisado por BOND et al. 

(1954). Os mesmos observaram que a combinação de cores que propiciou melhores 

resultados, para climas quentes, foi a branca na superfície superior do material de 

cobertura e a negra na superfície inferior desse material. Segundo os autores a superfície 

branca possui alta refletividade, o que proporcionou menor temperatura para a superfície 

do material. 

Em todas as pesquisas a temperatura da superfície interna da telha no sistema em 

que a telha de cimento amianto recebeu uma pintura na cor branca em sua face externa 
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foi superior à do sistema não pintado, demonstrando sua eficiência na diminuição da 

temperatura interna da cobertura . 

Segundo SARMENTO (2005), apesar de haver diminuição acentuada na 

temperatura do telhado, este fato isoladamente não se mostrou eficiente para propiciar 

melhores condições ambientais do aviário. O conforto térmico das aves foram 

semelhantes nos galpões com e sem pintura na superfície externa, mostrando a 

necessidade de outras modificações ambientais, para propiciar melhor conforto às aves. 

Como pode ser observado, várias pesquisas foram e vêm sendo realizadas no 

intuito de diminuir o efeito da temperatura do telhado dos galpões de frangos de corte, 

sobre a temperatura interna  dos mesmo , pois além de afetar o bem estar das aves e 

tambem afeta o desempenho das mesmas. 

A utilização de materiais de cobertura que venham diminuir a temperatura interna  

dos galpões também influenciam na qualidade da cama, pois quando a temperatura 

interna está acima da adequada para a idade das aves, o sistema de resfriamento é 

acionado, dentre eles os nebulizadores, conseqüente a cama recebe maior umidade, 

prejudicando a qualidade da mesma e também  acarretando no surgimento de dermatites. 

 De acordo com MCFERRAN (1993), galpões com bom isolamento térmico 

oferecem melhor retorno econômico e reduzem o aparecimento de dermatites causadas 

pela maior umidade na cama. O autor comentou ainda que o maior prejuízo resultante de 

camas excessivamente úmidas é visto por meio da piora da conversão alimentar das 

aves. 

As pinturas dos telhados de galpões de frangos de corte com tintas reflexivas 

podem ser eficientes  na melhoria das condições aobientais no verão, pois atenua o efeito 

da irradiação solar sobre os galpões de frangos de corte, (MORAES, 2002).   

Diante do exposto percebe-se a importância do isolamento térmico na cobertura de 

galpões de frangos de corte e necessidade da busca por novas tecnologias que venham 

diminuir a carga térmica transferida para o interior do galpão e assim proporcionar um 

ambiente interno de acordo com a zona de conforto das aves, permitindo assim que a ave 

expresse todo seu potencial genético de produção, resultando em melhores índices de 

desempenho, além de diminuição de dermatites e redução do custo de produção. 

Objetivou-se avaliar a pintura do telhado do galpões de frangos de corte com uma 

tinta de alta reflexibilidade sobre a ambiência e parâmetros fisiológicos das aves. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em uma granja comercial para frangos de corte, 

situada no município Inhumas-GO (770 m de altitude, -16º21’28” de latitude, -49º29’46” de 

longitude). O primeiro lote de setembro à outubro de 2011, e o segundo lote de novembro 

à dezembro de 2011. 

Foi realizado um experimento com frangos de corte da linhagem Cobb,  as aves 

foram alojadas em dois galpões comerciais, um galpão com  telhado revestido com 

material de alta refletibidlidade e outro galpão sem revestimento, onde foram avaliados o 

ambiente térmico, temperatura do tellhado, parâmetros fisiológicos, índice de temperatura 

e umidade e análise de umidade da cama, as análises foram realizadas em dois lotes 

consecutivos. 

As análises de umidade da cama de frango dos aviários foram realizadas no 

laboratório de nutrição animal do Departamento de Produção Animal-DPA na Escola de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Goiás, UFG. 

 

3.1 Instalações e procedimento 

 

Foram utilizados dois galpões dispostos lado a lado, com as mesmas dimensões e 

características construtivas. Ambos os galpões com 12 m de largura por 120 m de 

comprimento, com pé-direito de 3,0 m e orientação leste-oeste, com telhado de 

fibrocimento sem amianto (5mm). Um dos galpões foi pintado com uma tinta de alta 

reflxibilidade utilizada como revestimento térmico (Nanothermic), Os galpões  foram 

dividos em três seções (Figura 01),  de 40 m de comprimento cada seção. 

 

3.2 Pintura do telhado 

 

3.2.1 Características da tinta 

 O telhado de um dos dois galpões utilizados no experimento foi pintado com uma 

tinta de alta reflexibilidade Nanothermic 1. O Isolante Térmico Nanothermic 1 é composto 

por matérias micro esferas de cerâmica que conferem alta refletância, baixa absorção, 

aliada a um valor de condutibilidade térmica muito baixo. Solvente em água, de cor 

branca, densidade 1.25+/- 0,05g/cm3, opera em temperaturas de até 80ºC, atóxico, 

antifungo, anti-mofo, não inflamável, térmico por refletância com a vantagem de 

proporcionar pouco peso sobre as coberturas. Diminui o coeficiente de dilatação dos 
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telhados e tem resistência a radiações ultravioleta e à corrosão. O produto tem garantia 

de fábrica de 5 anos e vida útil de aproximadamente 20 anos. 

  

3.2.2 Procedimento de pintura 

 A superfície do telhado foi lavada com hidrojateamento a uma pressão mínima de 8 

kg/cm², com intuito de remover fungos, partes soltas e principalmente poeira. Pois 

poderiam reduzir a eficácia da pintura. Após isso com o telhado já seco, houve a diluição 

da tinta em água, Aproximadamente 6m²/litro/demão. 

Foi utilizado óculos de proteção, luvas e máscara descartável e foram aplicadas 3 

demãos com pulverizador tipo airlless, obedecendo a intervalos de 4 horas entre cada 

demão para haver a secagem, ao final da 3º demão a espessura ideal foi atingida 250 

mm. 
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FIGURA 01- Galpões experimentais divididos em seções. 

 

Nos dois galpões foram alojados, no mesmo dia, frangos de corte da linhagem 

Cobb, machos e fêmeas (Lotes mistos), com densidade aproximada de 14 aves/m2, 

totalizando 21000 aves. No período de 27 a 45 dias de idade das aves foram realizados a 

coleta de dados: para o primeiro lote as coletas foram realizadas quando as aves estavam 

com 27, 28, 34, 35, 41 e 42 dias de idade e para o segundo lote 28, 34, 35, 41 e 42 dias 

de idade. O sistema de climatização estava programado segundo a idade das aves e era 
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composto por ventilação em modo túnel com pressão negativa, com sete exaustores e 

sistema de resfriamento por nebulização. 

As aves foram distribuídas de forma homogênea entre as três seções, como limite 

de cada seção utilizou-se uma estrutura feita com tela de arame liso medindo 0,5m de 

altura (Figura 02), servindo como barreira para que as aves permanecessem na seção a 

que inicialmente foram distribuídas. 

 

 FIGURA 02 – Divisória entre as seções. 

 

3.3 Variáveis estudadas no experimento 

 

3.3.1 Temperatura do telhado 

A temperatura do telhado foi coletada simultaneamente nos dois galpões com 

termometro mira laser, modelo TI-870 da marca Instrutherm (precisão de ± 1ºC) quatro 

vezes ao dia, sendo as 09h00min, 12h00min, 15h00min e as 18h00min, em seis pontos 

aleatórios por seção (Figura 03). As coletas foram realizadas quando as aves estavam 

com 27, 28, 34, 35, 42 e 45 dias de idade para o primeiro lote e 28, 34, 35, 42 e 45 dias 

de idade para o segundo lote.  
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FIGURA 03 – Pontos aleatórios de coletas de temperatura dos telhados. 

 

3.3.2  Respostas fisiológicas das aves 

   Os parâmetros fisiológicos foram analisados por meio da avaliação da perda de 

calor pelas aves, com a coleta de temperatura das mesmas. As coletas de temperatura 

das aves ocorreram para o primeiro lote, quando as aves estavam com 27, 28, 34, 35, 41 

e 42 dias de idade e para o segundo lote 28, 34, 35, 41 e 42 dias de idade, foram 

realizadas duas vezes ao dia, 10h00min e 16h00min.  

Em cada seção foram coletadas as temperaturas de três machos e três fêmeas 

com termometro mira laser, modelo TI-870 da marca Instrutherm, resolução de 0,1ºC e 

precisão de 1ºC, a uma distância aproximadamente de 10cm das aves. 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, para isso foram 

coletadas as temperaturas da crista, barbela e pé. A temperatura da cloaca foi coletada 

com um termômetro da marca vicks, modelo V934, perfazendo um total de nove machos 

e nove fêmeas por galpão.  

A freqüência respiratória foi analisada para o primeiro lote quando as aves estavam 

com 27, 28, 34, 35, 41 e 42 dias de idade e para o segundo lote 28, 34, 35, 41 e 42 dias 

de idade. Utilizou-se um cronômetro digital, três aves machos e três fêmeas por seção, 
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duas vezes ao dia, 10h00min e 16h00min. Ocorreu por meio da contagem dos 

movimentos peitorais realizados pela ave por um período de 15 segundos e em seguida 

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

um minuto. As aves foram observadas a uma distância de 5 m para evitar estresse das 

aves e uma possível alteração nos resultados.  

Para se ter um maior controle das condições climáticas no interior do galpão, foram 

registradas durante as coletas de temperaturas da superfície corporal das aves e 

freqüência respiratória o acionamento do sistema de climatização, a quantidade de 

exaustores acionados e quantas vezes os nebulizadores eram utilizados. 

 

3.3.3 Ambiente térmico 

O ambiente térmico de cada seção foi analisado por meio da temperatura de bulbo 

seco (ºC) e umidade relativa do ar UR (%) no interior do galpão, com um aparelho termo-

higro-anemômetro-luxímetro digital THAL-300, as coletas ocorreram duas vezes ao dia, 

10h00min e 16h00min, em três pontos por seção, foram realizadas quando as aves 

estavam com 27, 28, 34, 35, 41 e 42 dias de idade e para o segundo lote 28, 34, 35, 41 e 

42 dias de idade.   

 

3.3.4 Índice de temperatura e umidade 

 A classificação do ambiente térmico de produção por meio do Índice de 

Temperatura e Umidade (ITU) é mais representativa, pois exibe em um único valor dois 

elementos climáticos importantes para o desenvolvimento produtivo dos animais no 

interior da instalação, a temperatura e a umidade relativa do ar. Segundo GATES (1998), 

para frangos de corte valores de ITU menores que 74 são considerados em conforto 

térmico, entre 74 e 79 representam situações de alerta e perigo para a produção, e entre 

79 e 84 indicam situação de emergência sendo necessário providências urgentes para se 

evitar a perda dos animais (Figura 04). 

 

Valores de ITU Situação 

                     < 74 Conforto térmico 

74 - 79 Alerta e perigo 

79 – 84 Emergência 

FIGURA 04 - Valores de ITU e suas implicações. 

GATES (1998) 
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Para medir o ambiente térmico, em cada seção distribuiu-se quatro termo-

higrômetros dataloggers, sendo dois a uma altura 1,9m da cama e dois a 0,3m da cama 

(Figuras 05 e 06), totalizando 12 pontos de coleta no interior de cada galpão. Essas 

variáveis foram medidas e registradas utilizando termo-higrômetros dataloggers modelo 

HT-500 da marca Instrutherm, com precisão de temperatura e umidade respectivamente 

de 1°C e 3%, programado para coletar os dados a cada minuto. Para o primeiro lote as 

coletas foram realizadas quando as aves estavam com 27, 28, 34, 35, 41 e 42 dias de 

idade e para o segundo lote 28, 34, 35, 41 e 42 dias de idade. Onde posteriormente com 

os dados obtidos foram calculados os ITUs. 

O ambiente de produção em que os animais estão inseridos foI caracterizado pelo 

Índice de Temperatura e Umidade (ITU). 

Para o cálculo de ITU utilizou-se a equação (Equação 1) proposta por Thom 

(1959).  

ITU = ta + (0,36 . tpo)+41,5  [1] 

ta= temperatura do ar (°C),  

tpo = temperatura de ponto de orvalho (°C). 

 

O ponto de orvalho é definido como a temperatura até a qual o ar deve ser 

resfriado para que a condensação de água se inicie, ou seja, para que o ar fique saturado 

de vapor de água. Na temperatura do ponto de orvalho a quantidade de vapor de água 

presente no ar é máxima (FOSTER, 2010). 

SEÇÃO 1                                SEÇÃO 2                               SEÇÃO 3

SEÇÃO 1                                SEÇÃO 2                               SEÇÃO 3

 

FIGURA 05 – Pontos de distribuição dos dataloggers no interior dos galpões.  



 

19 
 

DATALOGGERS0,3m 

1,9 m

 

  FIGURA 06 – Corte Transversal do Galpão. 

 

Os termo-higrômetros dataloggers foram encaixados em um copo plástico, para se 

evitar danos aos equipamentos. Ao final de cada dia de coleta os dados armazenados nos 

dataloggers eram descarregados em planilhas eletrônicas e salvos em arquivos. 

 

3.3.5  Análise da umidade da cama 

 As coletas de cama foram realizadas aos 28, 35, e 45 dias de vida das aves, no 

horário de 18h00min, simultaneamente nos dois galpões. 

Em cada seção foram coletadas em zigue zague seis amostras simples, onde 

posteriormente as amostras foram misturadas gerando a amostra composta, foram 

armzazenadas em sacos plásticos identificados com etiquetas de acordo com seção e 

galpão, seis amostras compostas por seção, quantidade média de 500 gramas em cada 

saco. Um total de 18 amostras por galpão. Posteriormente as amostras foram 

acondicionadas em caixa térmica de isopor e refrigeradas para haver perda umidade, 

depois foram analisadas de acordo com a metodologia descrita por (SILVA & QUEIROZ, 

2006). 

As amostras foram pesadas e foram pré-secadas por 72 horas, em estufa de 

ventilação forçada regulada para 55ºC. Após as 72 horas foram pesadas novamente. 

Logo após as amostras foram muídas, pesadas novamente e colocadas cadinhos, e 

seguiram para estufa por 8 horas à 105ºC, onde foram pesadas após as 8 horas de 

estufa. Os pesos de todas etapas foram anotados e posteriormente realizados os cálculos 
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para determinação de matéria seca e umidade. Os dados de umidade da cama foram 

tabulados e analizados estatísticamente. 

 

3.4 Dados de espacialização 

Foi utilizado o software SURFER ® versão 8.02 para a geração dos mapas de 

superfície dos ambientes avaliados.  É um software utilizado na plotagem de superfícies, 

que converte dados em mapas, no experimento em questão, utilizou-se para gerar os 

mapas dos galpões de acordo com os dados de ITU. 

 

3.5 Delineamentos Experimental 

Utilizou-se delineamento em blocos inteiramente casualizados, com seis blocos ( 

três seções por galpão, sendo dois galpões no total), sendo consideradas as parcelas  os 

dias de coleta. 

 

3.6 Análises estatísticas 

Os resultados obtidos no experimento foram tabulados com auxílio do programa 

Microsoft Excel e analisados Os dados foram analisados estatisticamente utilizando o 

software SAS e para a comparação das médias utilizou-se o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Temperatura do telhado 

Os resultados dos valores de temperaturas dos telhados do lote um e dois 

encontram-se nas Tabelas 01 e 02. 

 

TABELA 01 – Valores médios das temperaturas dos telhados no galpão pintado (GP) e 

galpão não pintado (GNP) nos horários de 09h00min, 12h00min, 15h00min e 18h00min 

no lote um.  

Tratamentos Temperatura do telhado (ºC) 

Galpão Não pintado 
33,7 b 

Galpão Pintado 
27,6 a 

Hora GNP GP 

09:00 
35,2 b 27,6 d 

12:00 
47,1 a 35,7 b 

15:00 
32,9 bc 28,3 cd 

18:00 
19,6 e 18,9 e 

Lote um Valor de P 

Telhado 
<,0001 

Hora 
<,0001 

Telhado x Hora 
0,0002 

CV(%) 15,12 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 

 

Na (Tabela 01) pode ser observado que houve diferenças (P<0,05) para os 

galpões, para as horas e houve interação entre os galpões e horários. Observou-se 

maiores temperaturas para o telhado do galpão não pintado com temperatura média de 

33,7 ºC e para o galpão pintado com tinta reflexiva 27,6 ºC. Percebe-se que a pintura do 

telhado com tinta reflexiva mostrou-se eficiente na redução da temperatura do telhado do 

galpões de frangos de corte, onde o galpão pintado apresentou menores valores quando 

comparado ao galpão não pintado, indicando que a tinta utilizada na pesquisa, possui 

uma alta refeltibidade, dessa forma, reflete grande parte da radiação térmica recebida 

durante todo o dia, demonstrando uma eficácia da tinta reflexiva na redução da 

temperatura da superfície do telhado.  
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Nos horários de 09h00min, 12h00min, 15h00min e 18h00min nos dois galpões 

observa-se que o galpão pintado apresentou menores valores (P<0,05) de temperatura 

superficial do telhado quando comparado ao galpão não pintado em todos os horários de 

avaliação. A temperatura as 09h00min são mais amenas em ambos os galpões e o 

horário com maiores valores de temperatura foi 12h00min em ambos os galpões, 

Corroborando com SARMENTO (2005) que também encontrou maiores valores de 

temperaturas dos telhados nesse horário. Também corroborando com DAMASCENO et 

al. (2010), que caracterizaram o ambiente térmico de galpões avícolas e concluíram que 

quase a totalidade da instalação propiciava desconforto térmico aos animais nos horários 

entre 12h00min e 16h00min. 

 

TABELA 02 – Valores médios das temperaturas dos telhados no galpão pintado (GP) e 

galpão não pintado (GNP) nos horários de 09h00min, 12h00min, 15h00min e 18h00min 

no lote dois.  

Tratamentos Temperatura do telhado (ºC) 

Galpão Não pintado 
35,0a 

Galpão Pintado 
30,6b 

 
 

Hora GNP GP 

09:00 
34,0c 29,9c 

12:00 
43,6a 35,6a 

15:00 
40,6b 34,7b 

18:00 
22,1d 20,2d 

Lote dois Valor de P 

Telhado 
<,0001 

Hora 
<,0001 

Telhado x Hora 
0,264 

CV(%) 18,64 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 

 

Os resultados observados na (Tabela 02) indicam que houve diferenças (P<0,05) 

entre os galpões e horários no lote dois. Os resultados do lote dois foram semelhantes 

com os resultados do lote um, onde o galpão pintado apresentou menores valores de 

temperatura do telhado quando comprado ao galpão não pintado. O que indica uma 
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eficência da pintura do telhado dos galpões de frangos de corte com tinta reflexiva na 

redução da temperatura do telhado. 

Corroborando com experimento de SARMENTO et al., (2005) no qual foi analisado 

galpão com pintura na face externa do telhado de fibrocimento na cor branca e galpão 

dom telhado de fibrocimento não pintado, os mesmos observaram uma redução 

significativa na temperatura do telhado do galpão pintado em relação ao galpão não 

pintado com valores respectivamente de 34, 5º C e 41,1º C.  

Os resultados são semelhantes aos encontrados por ROSA (2001), o autor em 

experimento avaliou três tipos de cobertura, fibrocimento, fibrocimento pintado na cor 

branca na sua face externa e alumínio. O autor observou menores resultados de 

temperatura do telhado para o galpão pintado com media de 32,6 ºC enquanto para o 

galpão não pintado foi de 33,4 ºC. 

Resultados semelhantes foram encontrados por ARAÚJO (2011), o autor avaliou 

dois tipos de cobertura do telhado do galpão de frangos de corte, sendo telha de cimento 

amianto e cimento amianto pintado de branco e observou menores temperaturas na 

superfície do telhado pintado, ainda segundo o autor a pintura branca ocasiona em baixo 

coeficiente de absorção da radiação solar e maior emissividade, essas propriedades 

térmicas produzem efeito positivo na redução da temperatura do telhado. 

 Com relação aos horários houve diferenças significativas (P<0,05), as 09h00min 

observou-se temperaturas baixas, e as 12h00min as maiores temperaturas para os dois 

galpões. No fim da tarde as 18h00min observou-se uma redução na temperatura no 

telhado, comportamento esse esperado, pois segundo ROCHA et al. (2010) que 

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 11h00min as 

condições climáticas costumam ser mais amenas e a partir desse horário começa o 

incremento nos valores de temperatura do ar nas instalações avícolas. 

 Em porcentagem no primeiro lote o galpão pintado apresentou uma redução de 

12% na temperatura do telhado em relação ao galpão não pintado. No segundo lote a 

redução foi de 18% na temperatura. Em ambos os lotes observou-se diferenças 

significativas entre os galpões pintado e não pintado, o telhado pintado com tinta reflexiva 

apresentou menores temperaturas, fator esse que deve ser atribuído a maior reflexão dos 

raios solares e menor absorção de carga térmica radiante pelo telhado, o que evidenciou 

a eficácia da tinta reflexiva na redução da temperatura do telhado de frangos de corte. 

 

. 
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4.2 Respostas fisiológicas das aves 

 Os resultados das temperaturas de cloacas das aves as 10h00min e 16h00min no 

lote um e dois estão apresentados na Tabela 03. 

 

TABELA 03 – Valores médios das temperaturas de cloaca das aves no galpão pintado 

(GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 16h00min no lote um e 

dois.  

   

 Lote um Lote dois 

10 horas Temp. cloaca (ºC) Temp. cloaca (ºC) 

Galpão Não pintado 41,0 41,2 

Galpão Pintado 41,1 41,2 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 41,2 41,2 

Machos 41,0 41,2 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 41,1 41,2 

Meio do galpão 41,1 41,2 

Saída de ar 41,1 41,2 

10 horas Valor de P Valor de P 

Galpão  0,405 0,401 

Sexo 0,261 0,476 

Seção 0,972 0,545 

CV(%) 1,16 0,53 

16 horas Temp. cloaca (ºC) Temp. cloaca (ºC) 

Galpão Não pintado 41,0a 41,3 

Galpão Pintado 41,3b 41,2 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 41,2 41,3 

Machos 41,1 41,3 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 41,2 41,2 

Meio do galpão 41,1 41,3 

Saída de ar 41,1 41,2 

16 horas Valor de P Valor de P 

Galpão  0,014 0,624 

Sexo 0,901 0,921 

Seção 0,664 0,283 

CV(%) 1,16 0,63 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 
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No horário de 10h00min no lote um em ambos os galpões pode-se observar que 

não houve diferenças (P<0,05) entre os galpões, entre o sexo e entre as seções, ou seja, 

não houve efeito da pintura do telhado com tinta reflexiva sobre a temperatura da cloaca 

das aves, independente do sexo ou seção na qual a ave se encontrava. A temperatura da 

cloaca para a linhagem Cobb se manteve dentro do normal entre 41,1 e 41,5ºC, 

temperatura esta também encontrada por FURLAN & MACARI (2002), quando os autores 

avaliaram a temperatura retal de frangos de corte para diferentes linhagens. 

Pode - se observar que no horário mais quente do dia, às 16h00min no lote um, a 

temperatura da cloaca de frangos foi diferente (P<0,05) entre as aves alojadas no galpão 

pintado e não pintado, sendo que o galpão pintado resultou em maiores temperaturas, 

quando comparado ao galpão não pintado. Não houve efeito do sexo e das seções dos 

galpões para a temperatura da cloaca (P<0,05). A explicação para esse fato pode estar 

relacionada ao acionamento dos equipamentos de climatização do galpão não pintado, 

uma vez que esses equipamentos eram acionados mais vezes no galpão não pintado, 

propiciando às aves uma ligeira redução na temperatura corporal. Em ambos os galpões 

o sistema de climatização era automático, a havia sensores de temperatura no interior do 

galpão, quando as temperaturas encontravam-se acima do recomendando os 

nebulizadores e exaustores eram acionados. As aves do galpão pintado podem ter 

apresentado maiores temperaturas de cloaca, devido as temperaturas do galpão pintado 

estarem mais constantes, mesmo que próximas as temperaturas de acionamento do 

sistema de climatização, não eram na maior parte do tempo elevadas a ponto de acionar 

o sistema de climatização. 

Os resultados corroboram com ROSA (2001) com relação ao horário, que 

analisando a cobertura do galpão de frangos de corte com fibrocimento, fibrocimento 

pintado de branco e alumínio, também observou que a temperatura de cloaca apresentou 

diferenças de acordo com o horário, onde para os horários mais quentes do dia 

observaram-se maiores temperaturas da cloaca das aves. Porém, os resultados para a 

temperatura da cloaca entre os galpões experimentais diferiram dos encontrados por 

ROSA (2001), pois o autor apesar de encontrar diferenças entre os horários do dia, o 

autor não encontrou diferenças entre os diferentes tipos de material de cobertura. 

O aumento na temperatura da cloaca para os horários mais quentes pode indicar 

que durante este período ocorreu o acionamento de mecanismos termorreguladores das 

aves que visam manter o equilíbrio térmico entre o animal e o meio ambiente. Dessa 

forma as aves utilizavam-se da perda de calor latente, que é o primeiro mecanismo 

utilizado pelas aves para perda de calor para ambiente. 
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Os resultados das temperaturas das cristas as 10h00min e 16h00min no lote um e 

dois estão apresentados na Tabela 04. 

 

TABELA 04 – Valores médios das temperaturas de crista das aves no galpão pintado 

(GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 16h00min  no lote um e 

dois. 

 Lote um Lote dois 

10 horas Temp. crista (ºC) Temp. crista (ºC) 

Galpão Não pintado 31,4 32,6a 
Galpão Pintado 31,6 33,8b 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 31,5 32,9 
Machos 32,5 33,4 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 31,3 32,8 
Meio do galpão 31,6 33,1 
Saída de ar 31,6 33,7 

10 horas 
Valor de P 

Valor de P 

Galpão  0,783 0,005 
Sexo 0,994 0,243 
Seção 0,810 0,214 

CV(%) 
6,76 

4,67 

16 horas Temp. crista (ºC) Temp. crista (ºC) 

Galpão Não pintado 30,9a 31,7a 
Galpão Pintado 32,2b 33,5b 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 31,4 32,2a 
Machos 31,7 33,0b 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 31,6 32,7 
Meio do galpão 31,2 33,0 
Saída de ar 31,9 32,1 

16 horas Valor de P Valor de P 

Galpão  0,008 <,0001 
Sexo 0,654 0,041 
Seção 0,477 0,102 

CV(%) 6,26 4,42 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 
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Os resultados para temperatura de crista observa-se que houve diferenças  

(P<0,05) para o galpão no horário de 10h00min somente no lote dois, no horário mais 

quente do dia 16h00min houve diferenças (P<0,05) para o galpão nos dois lotes 

experimenatis, as aves do galpão pintado apresentaram maiores temperaturas de crista 

quando comparados as aves do galpão não pintado, para o sexo e seção não houve 

diferenças (P<0,05) independente do horário e galpão no lote um. Porém foi observada 

diferenças (P<0,05) para o sexo no lote dois no horário mais quente do dia as 16h00min, 

Novamente a explicação para esse fato se deve ao melhor ambiente interno do galpão 

não pintado devido ao maior acionamento dos sistemas de climatização, pois durante as 

coletas de temperaturas corporais das aves, os nebulizadores estavam acionados 

praticamente o tempo inteiro. Dessa forma, permitindo as aves menores temperaturas 

ambientais e consequentemente em resposta a isso as aves apresentaram menores 

temperaturas corporais. 

Essas maiores temperaturas na crista para o galpão pintado evidenciam o que foi 

dito por (FURLAN & MACARI, 2002). A ave quando submetida a temperaturas elevadas 

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 Assim, a variação da 

temperatura da pele, durante o estresse calórico, evidencia um aumento do fluxo 

sangüíneo para a superfície da ave para dissipação de calor, o qual é refletido pela maior 

temperatura da pele. 

A temperatura da crista para as aves do galpão não pintado apresentou valores 

médios semelhantes ao encontrados por SHUTZ (2011), que ao avaliar a temperatura da 

crista de frangos de corte, encontrou valores médios de 31,5 ºC, no experimento em 

questão a média ficou em torno dos 30,9ºC para Galpão não pintado e 32, 2ºC para 

Galpão pintado.  

A crista é uma área desprovida de penas que é de grande importância na 

determinação das condições de conforto das aves, pois elas apresentaram valores com 

diferenças em resposta ao aumento da temperatura no ambiente em que as mesmas 

estavam inseridas. Esse aumento de temperatura da área, foi resultante da tentativa das 

aves de trocar calor com ambiente atravês da perda de calor sensível. Através de 

mecanismos não evaporativos, com o aumento da circulação sanguínea para tecidos 

periféricos. 
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Os resultados das temperaturas da barbela as 10h00min e 16h00min no lote um e 

dois estão apresentados na Tabela 05. 

 

TABELA 05 – Valores médios das temperaturas de barbela das aves no galpão pintado 

(GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de10h00min e 16h00min no lote um e dois. 

 Lote um Lote dois 

10 horas Temp. barbela (ºC) Temp. barbela (ºC) 

Galpão Não pintado 30,0 30,6 
Galpão Pintado 29,3 29,8 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 29,6 30,2 
Machos 29,7 30,2 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 29,8 29,4 
Meio do galpão 29,8 30,9 
Saída de ar 29,3 30,4 

10 horas Valor de P Valor de P 

Galpão  0,098 0,156 
Sexo 0,949 0,968 
Seção 0,494 0,094 

CV(%) 6,04 7,09 

16 horas Temp. barbela (ºC) Temp. barbela (ºC) 

Galpão Não pintado 28,7 30,2 
Galpão Pintado 28,8 29,7 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 28,6 30,0 
Machos 28,8 30,0 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 29,2 29,7 
Meio do galpão 29,0 30,5 
Saída de ar 28,0 29,8 

16 horas Valor de P Valor de P 

Galpão  0,872 0,561 
Sexo 0,760 0,967 
Seção 0,156 0,681 

CV(%) 7,98 10,14 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 

 

 

Como pode ser observado no lote um não houve diferenças (P<0,05) entre as 

temperaturas das barbelas dos frangos, independente de galpão, sexo, horário e seção, 
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ou seja, a pintura do telhado não mostrou efeito significativo (P<0,05) quanto a esse 

parâmetro fisiológico. Apesar de ser uma área de grande vascularização no estudo em 

questão não notou-se diferenças. 

No lote dois os resultados foram semelhantes ao lote um, observou-se que a 

pintura da telhado com tinta reflexiva não foi suficiente para alterar a temperatura dessa 

área das aves de forma significativa (P<0,05). Também não obsevou-se diferenças 

(P<0,05) entre os horários 10h00min e 16h00min, os valores de temperatura de barbela 

foram semelhantes para os dois horários, e entre as seções também não obsevou-se 

diferenças (P<0,05). Resultados esses também encontrados no lote um. 

Por ser uma área de grande vascularização e utilizada como mecanismo de 

possível troca de calor com o ambiente em que a ave se encontra, esperava-se que 

fossem encontradas diferenças. Porém, não foi possível observar essas diferenças para 

essa área corporal das aves. 

Mesmo sendo uma área de disprovida de penas e utilizada pelas aves para perda 

de calor, a barbela não é tão utilizada como outras áreas corporais desprovidas de penas, 

como crista e pé, nessas duas últimas áreas, são mais evidentes as respostas fisiológicas 

das aves ao aumento da temperatura ambiente e consequentemente apresentam 

diferenças mais significativas. 

Os resultados das temperaturas dos pés das aves as 10h00min e 16h00min horas 

no lote um e dois estão apresentados na Tabela 06. 
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TABELA 06 – Valores médios das temperaturas dos pés das aves no galpão pintado (GP) 

e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 16h00min  no lote um e dois. 

          Lote um                   Lote dois 

10 horas Temp. Pé (ºC) Temp. do Pé (ºC) 

Galpão Não pintado 33,0 33,4 
Galpão Pintado 32,2 32,8 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 32,5 32,9 
Machos 32,8 33,3 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 32,7 32,8 
Meio do galpão 32,8 33,4 
Saída de ar 32,3 33,1 

10 horas Valor de P Valor de P 

Galpão  0,061 0,121 
Sexo 0,420 0,239 
Seção 0,578 0,390 

CV(%) 5,30 3,94 

16 horas Temp. do Pé (ºC) Temp. do Pé (ºC) 

Galpão Não pintado 31,8a 32,5a 
Galpão Pintado 32,9b 33,7b 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 32,2 32,8 
Machos 32,5 33,4 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 32,5 33,0ab 
Meio do galpão 32,3 33,8a 
Saída de ar 32,2 32,6b 

16 horas Valor de P Valor de P 

Galpão  0,014 0,0006 
Sexo 0,475 0,094 
Seção 0,918 0,029 

CV(%) 5,67 3,91 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 

 

 

Apesar de não ser observado diferenças significativas para a temperatura da 

barbela os resultados corroboram com NÄÄS et al. (2010) que estudaram a distribuição 

da temperatura em 14 regiões corpóreas de frangos de corte com 42 dias de idade, e 

confirmaram que nas seis regiões desprovidas de penas, as temperaturas foram maiores 
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que nas oito regiões com penas e ainda verificaram que a temperatura do pé 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. 

A temperatura do pé dos frangos no horário de 10h00min, como pode ser 

observado no lote um e dois, não apresentou diferenças significativas (P<0,05) entre os 

galpões, sexo e seção, ou seja, a pintura do telhado do galpão com tinta reflexiva não 

alterou de forma significativa esse parâmetro fisiológico para o horário de 10h00min, 

horário esse com temperatura externa mais amena o que pode justificar os resultados. 

 No horário mais quente do dia às 16h00min pode ser observado diferenças 

(P<0,05) entre os galpões nos dois lotes de avaliação, os frangos localizados no galpão 

pintado apresentaram maiores temperaturas dos pés quando comparados aos frangos do 

galpão não pintado, o que pode ser indício que no galpão galpão pintado as temperaturas 

estavam mais elevadas. Pode ser explicado pelo fato dos pés das aves serem áreas de 

grande vascularização e consequentemente um local de grande perda de calor em aves, 

submetidas a altas temperatura. 

 SHUTZ (2011) em pesquisa realizada com frangos de corte, avaliou o ambiente 

térmico sobre os parâmetros fisiológicos e observou a elevação dos valores da 

temperatura corporal das aves como resposta ao aumento da temperatura. Segundo o 

autor numa situação de estresse térmico por calor, a temperatura do pé aumenta tentando 

se manter próxima a temperatura do ar como tentativa de evitar ganhos de calor.  

No lote dois também observou-se diferenças (P<0,05) entre as seções, pode ser 

observado um aumento da temperatura dos pés dos frangos ao longo do galpão no 

sentido dos exaustores, o que pode ser explicado pelo fato de que é a área do galpão 

mais distante da entrada de ar. Os galpões de frangos de corte apresentam diferentes 

microclimas, e a saída de ar, que fica próxima aos exaustores é considerada a área de 

pior qualidade dentro de um galpão avícola, sendo possível registrar maiores 

temperaturas nessa seção do galpão e conseqüentemente maiores temperaturas dos pés 

das aves na busca de perda de calor. 

Como pode ser observado as temperaturas médias das aves (crista, barbela e pé) 

para o lote dois foram semelhantes ao lote um, de forma geral apresentaram diferenças 

significativas nos horários mais quentes do dia, sendo que para a barbela não houve 

diferenças, porém para a crista e pé observou-se diferenças (P<0,05),  as aves do galpão 

pintado apresentaram maiores temperaturas quando comparados as aves do galpão não 

pintado.  
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O galpão pintado de forma geral apresentou piores resultados quanto aos 

parâmetros fisiológicos, as aves do galpão pintado apresentaram maiores temperaturas 

corporais, indícios esses de que o galpão pintado estava no momento da coleta com 

maiores temperaturas. Porém um fator deve ser levado em consideração na interpretação 

dos resultados, o fato de que o sistema de resfriamento do galpão é automático, com isso 

sempre que as temperaturas estavam bem elevadas o mesmo era acionado, e durante as 

coletas dos dados observou-se que os nebulizadores e exaustores no galpão não pintado 

foram mais acionados que os do galpão pintado, dessa forma pode ser que os piores 

índices nos parâmetros fisiológicos sejam justificados por isso.  

Os resultados das frequências respiratórias das aves as 10h00min e 16h00min 

horas no lote um e dois estão apresentados na Tabela 07. 

 

TABELA 07 – Valores médios de frequência respiratória das aves no galpão pintado (GP) 

e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 16h00min no lote um e dois. 

           Lote um                        Lote dois 

10 horas         Mov/minuto           Mov/minuto 

Galpão Não pintado 64,9 b 64,2 b 
Galpão Pintado 46,6 a 54,5 a 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 55,9 60,8 
Machos 55,6 58,2 

10 horas Valor de P Valor de P 

Galpão  0,0002 0,003 
Sexo 0,939 0,372 

CV(%) 31,68 20,31 

16 horas Mov/minuto Mov/minuto 

Galpão Não pintado 64,1b 67,8 b 
Galpão Pintado 44,7a 57,6 a 

Sexo Médias Médias 

Fêmeas 54,0 65,0 
Machos 54,8 60,6 

16 horas Valor de P Valor de P 

Galpão  <,0001 0,015 
Sexo 0,781 0,279 

CV(%) 22,09 24,63 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 
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Como pode-se obervado na (Tabela 07) , houve diferenças (P<0,05) entre os 

galpões nos dois lotes de avaliação, as aves do galpão não pintado (GNP) apresentaram 

maiores valores de frequência respiratória. Ou seja, maiores movimentos respiratórios por 

mintuo, o que pode indicar que no galpão não pintado (GNP) as aves estivessem sob 

maior situação de estresse térmico, com temperaturas e umidades relativas acima da 

zona termoneutra das aves e na tentativa de trocar calor com o ambiente, as aves 

aumentaram os movimentos respiratórios. Observou-se que as aves estavam ofegantes, 

tanto para o horário de 10h00min, hora essa considerada mais amena, devido as 

condições ambientais externas, quanto para o horário mais quente do dia 16h00min. 

As aves atilizam-se primeiramente da perda de calor sensível, e quando não 

suficientes para diminuir o calor, as aves utilizam-se de perda de calor latente, com o 

aumento dos movimentos respiratórios, na tentativa de perder calor para ambiente 

atravês da respiração, como pode-se observar a partir dos resultados as aves no galpão 

não pintado apresentaram-se mais ofegantes, indicando maior desconforto térmico as 

mesmas. 

Os resultados são semelhantes aos encontrados por  MEDEIROS et al. (2005), 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 (32°C) a 

120 mov/min (36°C). 

SHUTZ (2011), avaliou o ambiente térmico sobre os parâmetros fisiológicos, 

observou a elevação da frequência respiratória como resposta ao aumento da 

temperatura, encontrou valores de frequência respiratória de até 104 mov/minuto. 

Segundo o autor numa situação de estresse térmico as aves ficam ofegantes e prostradas 

para favorecer a troca de calor com o ambiente. 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. 

Segundo NASCIMENTO (2010) as aves perdem até 80% do calor através dos 

mecanismos de radiação, convecção e condução. Porém, 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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4.3  Ambiente Térmico 

Os resultados da temperatura de bulbo seco ºC no interior do galpão pintado e 

galpão não pintado as 10h00min e 16h00min no lote um e dois estão apresentados na 

Tabela 08. 

 

TABELA 08 – Valores médios de temperaturas de bulbo seco no ambiente térmico para 

frangos no galpão pintado (GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 

16h00min no lote um e dois. 

 Lote um Lote dois 

Tratamentos Temp. Bulbo seco (ºC) Temp. Bulbo seco (ºC) 

Galpão Não pintado 27,2 27,9 
Galpão Pintado 26,9 27,2 

Hora Médias Médias 

10 Horas 27,0 27,0a 
16 Horas 27,1 28,1b 

Galpão x Horário Médias Médias 

GNP 10 
27,3 27,3 

GNP 16 
27,1 28,5 

GP 10 
26,7 26,8 

GP 16 
27,1 27,7 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 27,6 26,9 
Meio do galpão 27,0 27,6 
Saída de ar 27,6 28,1 

 Valor de P Valor de P 

Galpão  0,438 0,150 
Horário 0,782 0,022 
Galpão x Horário 0,411 0,741 
Seção 0,060 0,094 

CV(%) 7,98 8,88 
Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 

 

 

Os valores médios de temperatura de bulbo seco no galpão pintado e não pintado 

no lote um foram respectivamente 26,97 e 27,25 ºC. Pode se observar na (Tabela 08) que 

não houve diferenças (P<0,05) entre os galpões, e também não observou-se diferenças 

entre os horários, o que era esperado maiores valores para o horário de 16h00min, ou 

seja não houve efeito significativo da tinta sobre a temperatura no ambiente interno dos 

galpão pintado nos horários de 10h00min e 16h00min. 
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Para o lote dois pode se observar na Tabela 08 que não houve diferenças (P<0,05) 

entre os galpões, ou seja o galpão pintado e galpão não pintado não diferiram 

significativamente quanto a temperaturas de bulbo seco (ºC), os galpões apresentaram 

valores semelhantes para esse parâmetro. A explicação para esse resultado se deve ao 

fato que a pintura do telhado com tinta reflexiva não mostrou-se eficiente na melhoria do 

ambiente interno no galpão de frangos de corte. Isso pode ter ocorrido, uma vez que os 

equipamentos de climatização dos galpões possuem uma alta eficiencia fazendo com que 

as temperaturas internas apresentem valores semelhantes independetemente da 

temperatura externa. 

Os resultados diferiram de ARAÚJO (2011) que em pesquisa realizada com 

frangos de corte da linhagem Cobb, analisou a efeito da pintura do telhado com tinta 

reflexiva, o autor observou uma redução da temperatura de bulbo seco, com valores de 

27,7ºC e 28,0ºC para galpão pintado e não pintado respectivamente, diferindo dos 

resultados encontrados na presente pesquisa.  

ROSA (2001) trabalhando com frangos de corte da linhagem Coob encontrou 

diferenças significativas entre galpão pintado com tinta branca e galpão não pintado. O 

autor observou menores valores de temperatura de bulbo seco para o galpão pintado, 

com valores de temperatura de bulbo seco de 27,1ºC e 27,8ºC para galpão pintado e não 

pintado respectivamente. Para o horário o autor também encontrou diferenças 

significativas onde nos horários mais quentes do dia os valores de umidade relativa foram 

mais baixos. Corroborando com os resultados da presente pesquisa, onde foram 

observadas diferenças significativas entre os horários. 

Porém, os resultados corroboram com os resultados encontrados por CASTRO 

(2012) que em pesquisa realizada com frangos de corte da linhagem Cobb, analisou a 

efeito da pintura do telhado com tinta reflexiva, e observou uma redução da temperatura 

de bulbo seco no galpão pintado com tinta reflexiva, porém não foi significativa. O autor  

encontrou valores de temperatura de bulbo seco 27,7ºC para galpão pintado e 27,7ºC 

para galpão não pintado.  

Os resultados corroboram com SARMENTO (2005), o autor em pesquisa com 

frangos de corte da linhagem Cobb avaliou o telhado de fibrocimento amianto e telhado 

de fibrocimento amianto pintado de branco na face externa onde o autor não encontrou 

diferenças para a temperatura de bulbo seco. Em ambos os galpões os valores de 

temperatura de bulbo seco encontravam-se  acima do que TINOCO (2004) considera 

temperaturas confortáveis para aves adultas, onde o autor afirma que as temperaturas 
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ideais são 15 e 25 ºC. LEESON E SUMMERS (1997) relatam que a zona de limite crítico 

do efeito da temperatura está compreendida entre 17 e 27 ºC. 

Os resultados nos dois galpões também apresentaram-se fora do recomendado por 

FURLAN & MACARI (2002), que segundo os autores é de 32°C de 5 a 7dias 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.  

Quanto ao horário foram encontradas diferenças (P<0,05), no horário mais quente 

do dia 16h00min as temperaturas encontradas foram mais elevadas, o que era esperado, 

concordando com ROCHA et al. (2010) que 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 11h00min as condições climáticas costumam ser 

mais amenas e a partir desse horário começa o incremento nos valores de temperatura 

de bulbo seco nas instalações avícolas.  

Os valores de temperatura de bulbo seco também corroboram com DAMASCENO 

et al. (2010) que caracterizaram o ambiente térmico de galpões avícolas e concluíram que 

quase a totalidade da instalação propiciava desconforto térmico aos animais nos horários 

entre 12h00min e 16h00min horas, período da tarde onde a intensidade dos raios solares 

são maiores. 

Os maiores valores de bulbo seco (Cº) encontrados no período da tarde 

evidenciaram a relação do ambiente interno em galpões de frangos de corte com as 

condições externas. Ou seja, os galpões brasileiros são ainda muito dependentes das 

condições ambientais externas. O período da tarde é um horário onde o ambiente externo 

apresenta maiores temperaturas, resultante de uma maior incidência solar na superfície. 

Mesmo que utilizem-se de alta tecnologia para resfriamento do ambiente interno, o 

mesmo ainda é muito influenciando por condições que não dependem do homem. 

Também evidencia a busca por tecnologias que permitam cada vez mais que o ambiente 

externo tenha menor influência no ambiente interno. 

Os resultados da umidade relativa do ar UR(%) no interior do galpão pintado e 

galpão não pintado as 10h00min e 16h00min no lote um e dois estão apresentados na 

Tabela 09. 
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TABELA 09 – Valores de Umidade relativa UR(%) no ambiente térmico para frangos no 

galpão pintado (GP) e galpão não pintado (GNP) nos horários de 10h00min e 16h00min 

no lote um e dois. 

          Lote um                   Lote dois 

Tratamentos Umidade relativa (%) Umidade relativa (%) 

Galpão Não pintado 66,3 74,5 
Galpão Pintado 65,7 75,6 

Hora Médias Médias 

10 Horas 67,1 76,7 
16 Horas 64,9 73,4 

Galpão x Horário Médias Médias 

GNP 10 
67,2 76,3 

GNP 16 
65,3 72,7 

GP 10 
67,0 77,2 

GP 16 
64,4 74,1 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 58,0 a 73,8 
Meio do galpão 67,9 b 76,7 
Saída de ar 72,1 b 74,8 

Lote 
Valor de P 

Valor de P 

Galpão  0,786 0,528 

Horário 0,272 0,063 

Galpão x Horário 0,876 0,864 
Seção <,0001 0,407 

CV(%) 
18,46 

12,94 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 

 

 
Para os resultados para a umidade relativa do ar UR (%) do ambiente térmico no 

lote um e dois as 10h00min e 16h00min, não houve diferenças (P<0,05) entre os galpões, 

onde as médias apresentam pouca variação.  Ou seja, a pintura do telhado com tinta 

reflexiva não alterou de forma significativa a umidade no interior do galpão pintado, não 

demostrando eficiência quanto a esse parâmetro. 

Os resultados diferiram dos encontrados por ARAÚJO (2011) que em pesquisa 

realizada com frangos de corte da linhagem Cobb, analisou o efeito da pintura do telhado 

com tinta reflexiva sobre a umidade relativa do ar e observou diferença significativa com 

valores umidade para galpão pintado e não pintado respectivamente de e 66,88% e 

65,70%. Ainda segundo o autor com umidade relativa muito alta, a ave não suporta 
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elevadas temperaturas ambientes, o que pode elevar a temperatura corporal e promover 

a prostração. 

ROSA (2001) em pesquisa com frangos de corte da linhagem Coob também 

encontrou diferenças significativas entre galpão pintado com tinta branca e galpão não 

pintado, o autor observou menores valores de umidade relativa do ar (%) para o galpão 

pintado. Para o horário o autor também encontrou diferenças significativas onde nos 

horários mais quentes do dia os valores de umidade relativa foram mais baixos. Diferindo 

da presente pesquisa, onde não foram observadas diferenças significativas entre os 

horários. 

Os valores da UR (%) diminuíram no período da tarde, mesmo que não tenha sido 

de forma significativa, este comportamento esteve dentro do esperado, uma vez que, 

geralmente com a elevação da temperatura do ar ao longo do dia, a umidade tende a 

diminuir. Resultados esses semelhantes aos encontrados por SARMENTO (2005). 

No lote um (Tabela 08) podem ser observadas na diferenças (P<0,05) entre as 

seções, onde a seção entrada de ar apresenta menores taxas de umidade e a seção 

saída de ar apresenta as maiores taxas de umidade UR(%), ou seja, houve uma variação 

crescente da umidade relativa do ar nas seções a medida que se aproximava dos 

exaustores (final do galpão), onde seção final recebeu maior quantidade de vapor de 

água, oriunda dos nebulizadores desde a primeira seção ocasionamdo um efeito 

acumulativo. 

Os maiores valores de umidade relativa do ar na seção de saída de ar, próxima aos 

exaustores. Evidenciam as diferenças no microclima ao longo de um galpão de frangos de 

corte, onde a seção entrada de ar apresenta melhores condições de conforto as aves, e 

os maiores valores de umidade relativa do ar na saída de ar são resultantes do ´´efeito 

cascata´´, pois recebem a umidade oriunda dos nebulizadores desde a primeira seção, 

entrada de ar. 

Os valores das médias de umidade relativa do ar UR (%) no galpão não pintado e 

galpão pintado foram respectivamente 66,3 e 67,3%, valores esses considerados dentro 

da zona de conforto das aves, que de acordo com TINOCO (2004), situam-se entre 50 e 

70%, enquanto para MACARI (2002), a faixa ideal esta entre 65 e 70%. 
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4.4 Índice de temperatura e umidade 

 

Os resultados para o ITU no interior do galpão pintado e galpão não pintado, nos 

lotes um e dois, a altura de 0,3m está demonstrada na Tabela 10.  

 

TABELA 10 – Valores médios de ITU no interior do galpão pintado (GP) e galpão não 

pintado (GNP), a altura de 0,3m no lote um e dois. 

          Lote um                       Lote dois  

Tratamentos           Médias              Médias 

Galpão Não pintado 76,0 
79,3a 

Galpão Pintado 76,1 
78,1b 

Hora Médias Médias 

10 Horas 75,5 
77,2a 

16 Horas 76,3 
78,3b 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 75,8 
77,1 

Meio do galpão 76,3 
77,2 

Saída de ar 76,4 
77,1 

10 horas Valor de P 
Valor de P 

Galpão  0,176 
0,008 

Hora 0,163 
0,047 

Seção 0,138 
0,069 

CV(%) 1,28 
1,47 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 

 

 

Como pode ser observado na (Tabela 10) os valores de ITU não apresentaram 

diferenças (P<0,05) entre os galpões, seções e horários para uma altura de 0,3m no lote 

um. Mesmo não apresentando diferenças significativas entre os galpões e os horários em 

ambos os galpões os valores de ITU estavam acima dos recomendados por GATES 

(1998), quando o mesmo afirma que valores acima de 74 representam situação de alerta. 

Indicando que as aves estavam sob situação de estresse térmico, ou seja fora da zona de 

conforto térmico, devido a dificuldade da ave de trocar calor com o ambiente através da 

respiração, pois o ar já se encontra saturado de umidade e dessa forma não admite mais 

umidade. 
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O ambiente tem um limite de umidade, chamado de ponto de orvalho. É o ponto 

onde ocorre a saturação do ar pelo decréscimo de temperatura, reduzindo, assim, a 

capacidade do ar atmosférico para conter o vapor d’água. Dessa forma o ambiente interno 

do galpão de frangos de corte no galpão não pintado apresentou maiores valores de ITU, 

o que indica que no galpão não pintado, as aves estavam com maiores dificuldades para 

trocar calor com o ambiente atráves da respiação. 

Como pode ser observado na tabela 10 houve diferenças (P<0,05) para os galpões 

e horários, o galpão pintado apresentou valores de ITU 78,1 e o galpão não pintado 79,3 

o galpão pintado apresentou menores valores quando comparados ao galpão não 

pintado. Porém mesmo apresentando diferenças significativas os dois galpões 

apresentaram valores de ITU acima dos recomendados por GATES (1998), que afirma 

que valores acima de 74 indicam uma situação de alerta. 

No lote dois os resultados foram semelhantes aos resultados encontrados por 

ARAÙJO (2011) que trabalhando com fibrocimento e fibrocimento pintado de branco, o 

autor observou uma redução nos valores de ITU, encontraram valores de ITU 77,4 para 

galpão não pintado e 76,8 para galpão pintado com tinta branca. Porém observa-se que 

apesar da redução nos valores de ITU resultantes da pintura do telhado com tinta branca 

os valores encontrados pelo autor também foram elevados, acima da zona de conforto 

das aves. 

Quanto ao horário 10h00min apresentou menores valores de ITU que o horário de 

16h00min, pois à tarde onde as temperaturas atingem maiores valores. Era esperado que 

os valores de ITU apresentassem maiores valores, Porém mesmo no horário de 

10h00min aves se encontravam fora da zona de conforto para as aves. Pois com os 

valores encontrados indicavam  que as condições de temperatura e umidade, propiciavam 

um ambiente saturado, com isso, as perda de calor das aves pela respiração encontrava-

se comprometida. Mesmo com o aumento da frequência respiratória as aves não 

conseguiam trocar calor com o ambiente de forma eficiente, o que pôde ser comprovado 

com os altos valores de movimentos respiratórios por minuto registrados durante a 

pesquisa. 

 

A espacialização do ITU nos galpões pintando (GP) e não pintado (GNP) durante 

os lotes um e dois, a altura de 0,3m estão demonstradas nas Figuras 07 e 08 

respectivamente.  
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FIGURA 07 - Espacialização do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) a 0,3m de altura 

durante o primeiro lote, para galpão pintado GP nos horários de avaliação das 10h00min 

e às 16h00min e galpão não pintado GNP nos mesmos horários. 

 

A viariação de cores mostra as diferenças entre os valores de ITU, as cores mais 

escuras indicam maiores valores e as mais claras menores valores de ITU. Observou-se 

na espacialização que houve uma variação nos valores de ITU de forma semelhante entre 

o galpão pintado e não pintado a altura das aves (0,3m) no lote um, onde os valores de 

ITU não apresentaram grandes diferenças.  
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Na entrada ar obervou-se cores mais claras, o indicando que os valores de ITU 

nessa área estavam mais baixos, quando comparados a seção de saída de ar, próxima 

aos exaustores. 

 

 

FIGURA 08 - Espacialização do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) a 0,3m de altura 

durante o segundo lote, para galpão pintado GP nos horários de avaliação das 10h00min 

e às 16h00min e galpão não pintado GNP nos mesmos. 

 

Observou-se a partir dos mapas de espacialização, as diferenças nos valores de 

ITU ao longo dos galpões com as diferenças nas cores geradas apartir dos dados. Na 

espacialização do ITU no lote dois a 0,3m, altura média das aves, observou-se  no horário 

de 10h00min a altura de 0,3m o galpão pintado apresenta valores de alerta, pois estão 

acima dos recomendados, Porém o galpão não pintado apresenta além de valores de 

alerta, apresenta valores críticos acima de 79 o que indica situação de emergência, 

chegando até 80.  
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Os menores índices de ITU no galpão pintado com tinta reflexiva são semelhantes 

aos encontrados por SAVASTANO JUNIOR et al. (1997) que avaliaram o desempenho 

térmico de diferentes tipos de cobertura em aviários comerciais para frangos de corte, 

durante os períodos de verão e de outono, verificaram que a telha de fibrocimento com 

pintura branca a base de cal, apresentou valores de ITGU estatisticamente menores que 

a telha de fibrocimento sem pintura. 

No horário de 16h00min, ambos os galpões apresentaram valores considerados 

como situação de emergência, nessa situação as aves podem estar submetidas a 

condições de difícil perda de calor pela respiração. 

Os resultados para o ITU no interior do galpão pintado e galpão não pintado, nos 

lotes um e dois, a altura de 1,9m estão na Tabela 11.  

 

TABELA 11 – Valores de ITU no interior do galpão pintado (GP) e galpão não pintado 

(GNP), a altura de 1,9m no lote um e dois. 

          Lote um                       Lote dois  

Tratamentos           Médias              Médias 

Galpão Não pintado 
75,6 76,3 

Galpão Pintado 
75,3 76,1 

Hora Médias Médias 

10 Horas 
75,4 75,9a 

16 Horas 
75,9 77,3b 

Seção Médias Médias 

Entrada de ar 
74,9 76,1 

Meio do galpão 
75,0 76,2 

Saída de ar 
75,7 76,0 

10 horas 
Valor de P Valor de P 

Galpão  
0,522 0,062 

Hora 
0,586 0,002 

Seção 
0,063 0,052 

CV(%) 
3,20 2,87 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 

 

Os resultados observados na Tabela 11 mostram que não observou-se diferenças 

(P<0,05) entre os galpões a uma altura de 1,9m, horários e seções no lote um, e os 

índices também encontravam-se acima dos recomendados por GATES (1998), o que 
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indica que no lote um a pintura do telhado com tinta reflexiva não mostrou-se suficiente na 

melhoria dos índices de temperatura e umidade no interior do galpão. 

Para o lote dois a uma altura de 1,9m da cama para os valores de ITU no galpão 

pintado e não pintado no lote dois não foram encontradas diferenças significativas 

(P<0,05) entre os galpões. 

Os resultados de ITU no lote um diferiram de ARAÙJO (2011) que em pesquisa 

realizada com fibrocimento e fibrocimento pintado de branco, onde  o autor observou uma 

redução nos valores de ITU, encontraram valores de ITU 77,4 para galpão não pintado e 

76,8 para galpão pintado com tinta branca. Porém observa-se que apesar da redução nos 

valores de ITU resultantes da pintura do telhado com tinta branca os valores encontrados 

pelo autor também foram elevados, acima da zona de conforto das aves. Que segundo 

GATES (1998) os valores de conforto das aves é até 74. 

Encontrou-se diferenças (P<0,05) entre os horários, onde às 16h00min horas os 

valores de ITU foram mais elevados quando comparados com os valores às 10h00min, o 

que era esperado, pois segundo ROCHA et al. (2010) que 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 11h00min as condições climáticas 

costumam ser mais amenas e a partir desse horário começa o incremento nos valores de 

temperatura do ar nas instalações avícolas.  

Esse aumento da temperatura do ar e consequentemente dos valores de ITU no 

horário da tarde, são resultantes de uma maior incidência solar no telhado dos galpões, o 

período da tarde é caracterizado por um aumento da temperatura. E como as instalações 

avícolas são bastante dependentes das condições climáticas externas, ocorre um 

aumento linear no interior dos galpões e o que evidenciou os maiores valores de ITU 

encontrados no período da tarde. 
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Os resultados podem ser melhor visualizados com a espacialização gerada pelos 

dados como pode-se observar nas figuras 09 e 10. 

 

  GP (10h)    GNP (10h)     GP (16h)    GNP (16h) 

 

 

    
    

    
 

FIGURA 09 - Espacialização do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) a 1,9m de altura 

durante o primeiro lote, para galpão pintado GP nos horários de avaliação das 10h00min 

e às 16h00min e galpão não pintado GNP nos mesmos horários. 

 

A viariação de cores mostra as diferenças entre os valores de ITU, as cores mais 

escuras indicam maiores valores e as mais claras menores valores de ITU. Observou-se 

que a variação de cores entre os galpões comportou-se de forma semelhante, e para o 

lote um não observou-se grandes difenrenças entre os galpões pintado e não pintado. 
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  GP (10h)    GNP (10h)     GP (16h)    GNP (16h) 

 

FIGURA 10 - Espacialização do Índice de Temperatura e Umidade (ITU) a 1,9m de altura 

durante o segundo lote, para galpão pintado GP nos horários de avaliação das 10h00min 

e às 16h00min e galpão não pintado GNP nos mesmos horários. 

 
Observou-se na espacialização que houve uma variação nos valores de ITU de 

forma que o galpão não pintado apresentou cores mais escuras, indicando maiores 

valores de ITU, comprovados pelos valores registrados de máximas em ambos os 

galpões. O galpão pintado apresentou valor máximo de 78,1 enquanto o galpão não 

pintado apresentou como máxima valor de 83,2. 

Na espacialização de ITU a altura de 1,9m os valores foram bem distintos quanto 

ao horário onde às 10h00min os galpões atingiram valores máximos de ITU de 78,1, 

valores considerados por GATES (1998) como situação de alerta, enquanto que as 

16h00min o valor de ITU chegou a 83,2, valor esse considerado como situação de 
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emergência devido ao estresse causado as aves, pela dificuldade das mesmas de perder 

calor pela respiração. 

 De uma forma geral podemos observar que tanto para o lote um quanto para o lote 

dois, o galpão pintado apresentou menores índices de ITU que o galpão não pintado, 

Porém, ambos apresentaram valores de ITU elevados, fora da zona de conforto das aves. 

 

4.5 Análise da umidade da cama  
 

 As análise da umidade cama no galpão pintado e galpão não pintado foram 

realizadas utilizado um delineamento em blocos casualizados (DBC) esquema fatorial 2x3 

(2 galpões e três seções), Os resultados podem ser observados nas Tabela 12. 

 

TABELA 12 – Valores médio da cama para galpão pintado (GP) e galpão não pintado 

(GNP) de frango no Lote um. 

Tratamentos Médias 

Galpão Pintado 24,7 a 

Galpão não Pintado 28,9 b 

 Valor de P 

Galpão 0,0003 

Seção 0,451 

CV (%) 6,31 

Médias seguidas por letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si (Tukey  a 0,05) 

 

Como pode ser observado nas (Tabela 12) foram encontradas diferenças 

significativas (P<0,05) entre os galpões para a variável umidade de cama. Sendo que o 

galpão não pintado apresentou maiores valores para umidade da cama em média 28,9% 

enquanto que o galpão pintado apresentou média de 24,7%.  

A maior umidade da cama no galpão não pintado (GNP) pode confirmar a 

explicação dos resultados anteriores, pelo fato de que em temperaturas acima da zona de 

conforto das aves houve maior acionamento do sistema de resfriamento do galpão 

pintado, pois como os galpões são automáticos, à medida que a temperatura estava fora 

do programado para idade das aves, os exaustores e nebulizadores foram acionados, e 

desta forma aumentou a umidade no interior do galpão. E mesmo que os nebulizadores 

estivessem bem regulados, ainda assim chegou uma parcela de umidade na cama. O 

galpão não pintado na maior parte do tempo esteve com seus nebulizadores e exaustores 
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acionados, o que pode justificar os resultados encontrados nas diferenças na umidade da 

cama no galpão pintado e não pintado. 

Os resultados diferem dos encontrados por ROSA (2001), o autor em experimento 

realizado com frangos de corte, avaliou três tipos de cobertura, sendo eles telha de 

cimento amianto, telha de cimento amianto pintada na face externa com cor branca (Cal), 

e telha de alumínio. O autor observou que não houve diferenças significativas para a 

umidade da cama nos três tipos de cobertura, onde os valores encontrados pelo autor 

foram de 28,4% para galpão com telhado pintado com tinta branca e 29,5% para galpão 

não pintado, no experimento realizado pelo autor citado anteriormente a pintura do 

telhado na cor branca não mostrou-se eficiente na redução da umidade da cama. 
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5. CONCLUSÕES 
 
 

No presente experimento pode-se perceber que a pintura do telhado de galpões 

com frangos de corte com tinta de alta reflexibilidade acarretou em redução na 

temperatura do telhado em até 18%, menores índices de frequência respiratória, 

Indicando melhoria no ambiente térmico e consequentemente nos parâmetros fisiológicos. 

Diante disso conclui-se que a pintura do telhado com tinta de alta reflexibilidade é uma 

alternativa na melhoria do bem estar na criação de frangos de corte. 
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