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- Participação importante no agronegócio 
brasileiro e mundial.

- Brasil é o terceiro maior produtor mundial 
de carne de frango.

- Alta tecnologia: genética, reprodução, 
nutrição e ambiência.

- Altos índices de produtividade.

- Mercado em expansão no Brasil

Cenário mundial da avicultura de corte – produção de 
carne de frango

Ranking dos estados brasileiros em produção de carne de frango (mil toneladas)

Fonte: EMBRAPA 2017

Cenário nacional da produção de carne de frango

 Paraná - 31,2% da produção nacional.

 60% da produção concentrada nos 
Estados do Sul.

 Estados do Sudeste (SP e MG) 
representam 19% da produção nacional

 Estados de GO e MT tem avançado nos 
últimos anos – maior oferta de alimentos 
(milho e soja).
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Cenário mundial da exportação de carne de frango

*Associação Brasileira de Proteína Animal

O Brasil é o líder mundial na exportação da carne 
de frango (ABPA*, 2017)

O Brasil responde por mais de um terço dos 
volumes das exportações mundiais (SNA, 2016)

Exportações brasileiras de carne de frango 

foram 22% maiores que as norte-americanas 

em 2015 (FAO, 2016).

 Brasil 7o maior produtor mundial
de ovos.

 Produção brasileira ascendente
desde 2000 – alta produtividade.

Maiores produtores (t)

1º – China 24,4 M

2º – Estados Unidos 5,6 M

3º – Índia 3,8 M

4º – Japão 2,52 M

5º – México 2,51 M

6º – Rússia 2,2 M

7º – Brasil 2,1 M

Cenário mundial – produção de ovos
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 Estado de São Paulo - líder nacional em produção de ovos.

 São Paulo, pequenos e médios produtores – Bastos. 

 Taxa de crescimento pequena (1% aa), mas constante.

2016

Principais estados produtores de ovos no Brasil

Volume (milhões de dúzias) e participação (%) na 
produção  total nacional. (2016)

Cenário nacional – produção de ovos

Sistemas de produção de frangos de corte

Instalações: 
Sistemas  com camas (casca de arroz, serragem) 

ou baterias de gaiolas
Galpões com laterais abertas ou fechadas (cortinas / alvenaria)

Fonte: Agência Minas/2016

Galpão com laterais abertas – uso de cortinas

Galpão com laterais fechadas e 
climatização automatizada

Fonte: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor
/frango_de_corte
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Sistemas de produção de aves de postura

Galpões com laterais abertas ou fechadas (cortinas ou alvenaria)

Fonte: Animal Business Brasil. Sociedade Nacional de Agricultura.

Sistema com baterias de gaiolas
Mais utilizado no Brasil

Sistema livres de gaiolas (ninhos) 
e com cama (casca de arroz, serragem)

Conforto térmico em aviários

 Aves são animais homeotérmicos – gasto de energia para manter essa condição.
 Existe uma faixa ótima de temperatura do ar e umidade relativa – Zona de conforto térmico.
 Ambientes com temperatura do ar acima ou abaixo dos limites da zona de conforto térmico:

 prejuízos à produção.

Faixa ótima de temperatura do ar e 
umidade relativa de acordo com a 

idade das aves

Até 2ª semana: aquecer
A partir da 3ª semana: resfriar
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Importância do ambiente para as aves

O ambiente térmico das instalações para aves de postura e corte pode ser limitante para a expressão do 
potencial produtivo dos animais.

Problemas decorrentes do ambiente climático inadequado às aves (corte e postura):

 Queda da ingestão de alimentos > 15% 
 Redução do ganho de peso – 30% 
 Redução da produção (30%) e da espessura da casca do ovo
 Problemas com a qualidade da carne de frango – maior deposição de gordura
 Doenças – afeta o sistema imunológico da ave
 Problemas com o bem-estar das aves
 Alteração de respostas comportamentais e fisiológicas dos animais
 Mortes por estresse calórico 

Fontes: Lara L.J. et al., 2013, Nardone A. et al., 2010, Mustaf S. et al., 2009, Lay, D.C. et al., 2011, Soleimani et al., 2011, Hemsworth P.H. et al., 2003

• Temperatura do ar

• Umidade relativa

• Velocidade e movimentação do ar

• Composição e qualidade do ar – amônia

• Iluminação

Fatores ambientais em aviários
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Aspectos construtivos importantes para aviários

I. Orientação da construção

II. Dimensões – largura, altura, comprimento

III. Uso de lanternins

IV. Beiral

V. Material de cobertura – tipo de telha

VI. Isolamento da cobertura – forro 

VII. Paredes 

VIII.Piso / Cama

IX. vegetação no entorno da instalação – árvores, quebra vento e grama

I. O eixo construtivo deve ser na direção leste - oeste – evitar luz solar direta dentro do galpão.

II. Piso: evitar infiltração de água e umidade do solo, possibilitar limpeza e desinfecção.

Orientação  e piso dos aviários
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II. Dimensões
- Comprimento 100 - 140 m: otimização de mão-de-obra e equipamentos. 
- Viabilidade do terreno e praticidade do manejo.
- Largura e altura do pé-direito do galpão: permitir ventilação cruzada.

III. Lanternins: recomendado para galpões em clima quente com largura > 8,0 m

Dimensões e lanternins nos aviários

IV. Beiral: largura proporcional à altura (1,5 - 2,5 m)
- Influência da ventilação natural – efeito termossifão
- Protege de chuvas e insolação direta
- Depende dos diferentes tipos de telhas

Sistemas com diferentes níveis tecnológicos

Beiral dos aviários
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V. Material de cobertura

- Principal elemento construtivo para controle da radiação  solar incidente (Naas et al., 2009) 
- Cobertura pode contribuir com até 75% da carga térmica transferida para o interior do galpão (Lima et al., 2009)

Características de um bom material de cobertura:
alta refletividade da radiação solar 
alta emissividade térmica na parte superior da telha

Coberturas mais usuais em galpões de frango:
telhas cerâmicas 
telhas onduladas de fibrocimento
Telhas metálicas (barulho)

Fonte: Fiorelli et al., 2010 – protótipos de diferentes materiais de cobertura

Material de cobertura

– Telhas cerâmicas: curvas de temperatura com menores variações ao longo do dia 
em comparação a telhas de fibrocimento e aço galvanizado (Mota et al., 2014) 

– Conforto térmico animal:  telha cerâmica > telha fibrocimento > telhado de alumínio (Lima et al., 2009) 

– Cobertura refletiva reduziu a temperatura interna em 3oC  em galpões totalmente fechados (Czarick et al, 1993)

Trabalhos Experimentais em Aviários
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 O bom isolamento de cobertura deve minimizar a transferência de calor:
- do ambiente externo para o interno (verão ou ambiente clima quente);
- do ambiente interno para o externo (inverno ou ambiente clima frio).

Isolamento da Cobertura

Tipos de isolamento utilizados em galpões: 

 forros sob a cobertura, atuam como segunda barreira física.

 pinturas: cor branca na face superior (alta reflexividade solar) e cor cinza na face inferior (baixa emissividade). 

 materiais isolantes sobre as telhas, sob as telhas (espuma de poliuretano, lã de vidro), ou forro abaixo da cobertura.

 aspersão de água sobre o telhado – avaliar viabilidade do uso da água, reuso da água.

VI. Isolamento da cobertura

Forros para aviários

Isolante térmico dupla face alumínio (FOIL IT2 PREMIUM ISOTERM®)

Oliveira J.E et al., 2000 avaliaram o desempenho de isolante térmico de alumínio com dupla face.  
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Túnel de ventilação
10-20 trocas / h

Aves corte – equipamentos

Sistema de Túnel de Ventilação
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Sistema de 
climatização

Determinar os set points adequados

Aquecedores (elétrico ou gás): para pintos de 14-15 dias (21 dias, clima frio);

Utilização de círculos e campânula para aquecimento:
500 a 700 aves / círculo de 3 m diâmetro x 0,40 m altura 

Aves corte - Aquecimento
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 Avicultura brasileira tem grande participação no Agronegócio mantendo seu crescimento em função altos 
níveis de produtividade.

 A produção brasileira de ovos e frangos de corte se apresentam com diferentes níveis de complexidade 
tecnológicas, com participação de grandes empresas, médios e pequenos agricultores.

 O ambiente térmico dos galpões avícolas é limitante para ganhos em produtividade e redução de perdas, 
seja para pequenos ou grandes produtores. 

 Existem diversos trabalhos de pesquisas que comprovam o efeito positivo de soluções construtivas que 
melhoraram o ambiente térmico de galpões, sobretudo aqueles relacionados com materiais de coberturas.

 Soluções são sensíveis ao custo elevado de algumas dessas tecnologias.

Considerações finais

Upcomming events – IIBCC 2018
Cape Town – 23-26 Oct 2018
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