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RESUMO – Um programa computacional foi desenvolvido para predição do ambiente tér-

mico (temperatura e umidade relativa do ar, índice de temperatura e umidade e índice ambi-

ental de produtividade para frangos de corte), das principais respostas fisiológicas (tempera-

tura da pele, temperatura retal e frequência respiratória) e desempenho produtivo (consumo 

de ração diário, ganho de peso diário e conversão alimentar) de frangos de corte criados em 

galpões climatizados equipados com ventilação em modo túnel e sistema de resfriamento 

evaporativo do tipo material poroso umedecido e/ou nebulização. O programa foi desenvol-

vido em função dos dados referentes às aves, ao clima e ao galpão, permitindo a visualização 

dos resultados por meio de tabela e gráficos. O modelo matemático foi validado e apresentou 

erros padrões médios menores ou iguais a 1,35, exceto para umidade relativa, consumo de 

ração diário e freqüência respiratória que foram de 5,51%, 1,97 g.dia
-1

 e 2,30 resp.min
-1

, res-

pectivamente. 
 

Palavras-chave: modelo computacional, ventilação em modo túnel, resfriamento evaporati-

vo, índice de conforto térmico. 
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ABSTRACT – A computational program was developed to predict the thermal environment 

(air temperature, relative humidity, temperature-humidity index and productivity environ-

mental index for broiler chickens), the main physiological responses (skin and rectal tempera-

ture and respiratory frequency) and animal performance indexes (feed intake, weight gain and 

feed conversion) of broiler chickens logged in a acclimatized broiler housing equipped with 

tunnel ventilation and evaporative pad cooling and/or misting systems. The program was 

developed as a function of chickens, climate and building structure data, permitting the visu-

alization of results in tables and graphics. The mathematical model was validated and pre-

sented mean standard errors smaller than or equals to 1.35, except for relative humidity, feed 

intake and respiratory frequency that were 5.51%, 1,97 g.day
-1

 e 2,30 breathe.min
-1

, respec-

tively. 
 

Keywords: computational model, tunnel ventilated system, evaporative cooling, thermal 

comfort index 
 

1  INTRODUÇÃO 

Dos galpões para criação de frangos 

de corte, aquele que adota o maior nível de 

tecnologia é o galpão climatizado equipado 

com ventilação negativa em modo túnel e 

sistema de resfriamento evaporativo, como o 

de placas porosas umedecidas e/ou nebuliza-

ção. Nele os exaustores são instalados em 

uma das extremidades do galpão, enquanto a 

entrada de ar é posicionada na extremidade 

oposta. A eficiência desse sistema depende 

da vedação adequada do galpão (reduzindo a 

infiltração de ar), do projeto/manejo ade-

quado dos sistemas de ventilação e de resfri-

amento evaporativo, dentre outros. 

Diversas pesquisas de campo têm 

sido conduzidas no sentido de se avaliar e 

comparar vários sistemas de ventilação e 

resfriamento evaporativo (ZANOLLA, 

1998; FONSECA, 1998; TINÔCO et al., 

2004), porém, várias limitações como difi-

culdade de se encontrar quantidade suficien-

te de galpões similares em um mesmo local, 

altos custos para implantação de experimen-

tos, dentre outros; não permitem que estudos 

que abranjam um maior número de variáveis 

e fatores, ou níveis de fatores, sejam testados 

em campo. Assim, uma possível resposta ao 

problema pode ser obtida por meio de simu-

lações computacionais em uma primeira 

etapa, para em seguida, serem testadas em 

campo apenas os tratamentos de interesse. 

Por meio da modelagem matemática 

é possível realizar estudos complexos envol-

vendo os efeitos da estrutura do galpão, 

ventilação, resfriamento evaporativo e den-

sidade de alojamento, permitindo obter 

compreensões sobre o sistema de produção 

como um todo. Diversos modelos matemáti-

cos e computacionais têm sido utilizados 

com sucesso na área de ambiência animal, 

possibilitando a redução de tempo e dos 

custos de desenvolvimento de projeto, além 

de permitir o estudo de diversos cenários 

(GATES et al., 1991; SINGLETARY et al., 

1996; SEVERO et al., 2003). 

Com base no exposto, objetivou-se 

com o presente trabalho desenvolver um 

programa computacional simples e didático, 

para predição do ambiente térmico e desem-

penho de frangos de corte ao longo do inte-

rior de galpões climatizados equipados com 



Desenvolvimento de um software para predição do ambiente térmico e desempenho de frangos de 

corte em galpões climatizados 

 

Revista Brasileira de Agroinformática, v. 9, n. 2, p. 1-16,  2009 

3 

ventilação em modo túnel, com pressão ne-

gativa, e sistema de resfriamento evaporati-

vo do tipo material poroso umedecido e/ou 

nebulização. 

 

2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  IMPORTÂNCIA DO AMBIEN-
TE TÉRMICO NO DESEMPENHO 

DAS AVES 

A temperatura de bulbo seco (tbs), 

umidade relativa (UR) e velocidade do ar 

(V) no interior do galpão avícola devem 

estar em níveis adequados para proporcionar 

o conforto térmico às aves. Altos valores de 

tbs induzem a queda na produção e aumento 

da mortalidade, fatores que vêm se acentu-

ando a medida que as aves são melhoradas 

geneticamente, tornando-se mais precoces e 

produtivas (MEDEIROS, 2001). UR abaixo 

do nível de conforto, em conjunção com 

altos valores de tbs provoca dessecação das 

vias respiratórias, enquanto que valores ele-

vados de UR favorecem o surgimento de 

fungos e bactérias, que comprometem das 

aves. A ventilação no verão deve ter propó-

sitos de controle térmico e higiênico, en-

quanto que a de inverno, deve considerar a 

remoção do excesso de umidade do ambien-

te e da cama, e eliminação de gases (CO2, 

NH3, etc.).  

Dentre todos os fatores ambientais, 

os térmicos, representados pela tbs, UR e V 

são os que afetam mais diretamente a ave, 

comprometendo uma das suas funções vi-

tais, que é a manutenção da própria homeo-

termia (Medeiros, 2001). Para que a produ-

ção de aves alcance maior eficiência, a tbs 

deve estar entre 15 e 25°C (CURTIS, 1983; 

ZULOVICH; DESHAZER, 1990); a UR 

entre 50% e 60% (DONALD, 1998), não 

podendo atingir valores superiores a 80% 

(BAIÃO, 1995); e a V ao nível das aves 

deve ser de 1,5 a 2,5 m.s
-1

 (MEDEIROS, 

2001). 

No passado, estes sistemas, via de 

regra, adotavam uma arquitetura centraliza-

da. Esta se caracteriza por possuir uma uni-

dade central de controle para a qual conver-

gem todos os sinais de entrada (sensores e 

demais entradas, como um teclado) e da qual 

partem todos os sinais de saída (para os atu-

adores e demais saídas, como um display) 

em conexões ponto a ponto. 

 

2.2  ÍNDICES DO AMBIENTE 
TÉRMICO E PRODUTIVIDADE 

Vários índices têm sido propostos 

com o objetivo de expressar o conforto tér-

mico do animal com relação a dado ambien-

te. Em geral, são considerados dois ou mais 

fatores climáticos. Thom (1959) desenvol-

veu o índice de temperatura e umidade (I-

TU), englobando os efeitos das temperaturas 

de bulbo seco (tbs, ºC) e de ponto de orvalho 

(tpo, ºC). Valores de ITU menores que 74 

indicam conforto térmico para o animal e 

entre 74 e 79 representam situações de alerta 

para os produtores e perigo para a produção 

(THOM, 1959; NWSCR, 1976). Valores de 

ITU entre 79 e 84 indicam situações de peri-

go com possibilidades de ocorrências de 

perdas na produção e, valores acima de 84 

configuram situações de emergência, sendo 

necessárias providências urgentes para se 

evitar a perda do plantel (THOM, 1959; 

NWSCR, 1976; HAHN, 1982; HUBBARD 

et al., 1999). 
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DeShazer e Beck (1988) ajustaram o 

ITU para galinhas poedeiras em função da tbs 

e temperatura de bulbo úmido (tbu, °C). Este 

ajuste também tem sido aplicado a frangos 

de corte (GATES et al., 1995), sendo que, 

valores superiores a 25 caracterizam descon-

forto térmico (GATES et al., 1995). 

Medeiros (2001) analisando o de-

sempenho e as respostas fisiológicas de 

frangos de corte, para diferentes ambientes 

térmicos, desenvolveu o Índice Ambiental 

de Produtividade para frango de corte (I-

APfc) em função da tbs, UR e V (m s
-1

). Va-

lores de IAPfc de entre 21 e 24 (confortável) 

estão associados à máxima produtividade; 

para valores entre 25 e 27 (moderadamente 

confortável), houve perda de peso da ave em 

torno de 1 a 5%; para valores entre 28 e 30 

(desconfortável), perda de 5,1 a 15%; para 

valores entre 31 e 34 (extremamente descon-

fortável), perda de 15,1 a 30%; e para valo-

res acima de 35 (perigoso), perda de 30,1 a 

87%. 

 

2.3  RESPOSTAS FISIOLÓGICAS E 
DESEMPENHO PRODUTIVO 

Em ambiente térmico confortável, as 

aves apresentam temperatura retal (TR) en-

tre 41,2 e 42,2°C (MOUNT, 1979), tempera-

tura da pele (TP) entre 38,0 e 38,6°C (YA-

HAV et al., 1997) e freqüência respiratória 

(FR) de 25 resp.min
-1

 (SOUZA et al., 2005; 

FERREIRA, 2005), podendo alcançar 250 

resp.min
-1

, quando se defronta com estresse 

térmico agudo (FERREIRA, 2005).  

Schmid (1998), afirma que o des-

conforto causado por altos valores de tbs 

promove aumento no consumo de água, 

redução no consumo de alimentos, o que 

resulta em baixo ganho de peso e maior 

susceptibilidade às doenças. Nestas condi-

ções, a primeira reação da ave é reduzir o 

consumo de ração, com o objetivo de dimi-

nuir a produção de calor metabólico, redu-

zindo conseqüentemente sua eficiência ali-

mentar (MEDEIROS, 2001; FERREIRA, 

2005). 

 

2.4  PROGRAMAS COMPUTACIO-
NAIS E SIMULAÇÕES NA AMBI-

ÊNCIA 

A elaboração de diversos programas 

computacionais tem auxiliado o desenvol-

vimento tecnológico na área de ambiência 

animal, permitindo a redução do tempo e 

dos custos de desenvolvimento e adaptação 

de projetos. Diversos modelos têm sido pro-

postos para solucionar problemas de campo 

e para facilitar o entendimento de diversos 

processos físicos, tais como: estudos rela-

cionados às respostas fisiológicas de frangos 

de corte (AERTS et al., 2000; XIN et al., 

2001; MEDEIROS, 2001), ao desempenho 

produtivo (MEDEIROS, 2001; VAN BUG-

GENHOUT et al., 2004), ao ambiente tér-

mico (GEBREMEDHIN; WU, 2000; TAO; 

XIN, 2002; AERTS; BERCKMANS, 2004) 

e à eficiência de sistemas de ventilação e 

resfriamento evaporativo (GATES et al., 

1991; SINGLETARY et al., 1996). 

 

3  METODOLOGIA 

3.1  DESENVOLVIMENTO DO SIS-
TEMA 

Um programa computacional deno-

minado SisTúnel foi desenvolvido em ambi-

ente Delphi 7.0, utilizando-se dados referen-

tes às aves, ao clima e ao galpão, para predi-

ção do ambiente térmico, principais respos-
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tas fisiológicas e desempenho produtivo de 

frangos de corte criados em galpões climati-

zados equipados com ventilação em modo 

túnel, com pressão negativa, e sistema de 

resfriamento evaporativo do tipo material 

poroso umedecido e/ou nebulização.  

As equações utilizadas pelo progra-

ma para o cálculo das variáveis relacionadas 

ao ambiente térmico (tbs e UR) foram desen-

volvidas por meio de um balanço de calor e 

massa, em regime permanente (CARVA-

LHO, 2006), tendo como base a metodolo-

gia proposta por Albright (1990) e utilizando 

cálculos de variáveis psicrométricas propos-

tos por Wilhelm (1976). Para o cálculo do 

índice do ambiente térmico foram utilizadas 

as equações propostas por Thom (1959), 

DeShazer e Beck (1988) e Medeiros (2001), 

conforme descrito no item 2.2. Para o cálcu-

lo das principais respostas fisiológicas das 

aves (TR, TP e FR) e desempenho produtivo 

(CRD, GPD e CA), utilizaram-se as equa-

ções propostas por Medeiros (2001). Segun-

do o autor, essas as equações foram desen-

volvidas em experimento onde as aves ti-

nham entre 22 e 42 dias de idade. 

 

3.2  VALIDAÇÃO DO SISTEMA 

Para a validação do sistema, coleta-

ram-se dados em uma granja comercial para 

frangos de corte, localizada no município de 

Itaberaí, GO, entre os dias 28 e 30 de maio 

de 2005, no período de 10:00 às 18:00h. O 

galpão estava equipado com ventilação ne-

gativa em modo túnel e sistema de resfria-

mento evaporativo do tipo material poroso 

umedecido e nebulização. As medidas de V 

no interior do galpão, à altura de 0,30 m, 

1,00 m e 1,70 m do piso, no centro e nas 

extremidades (afastadas a 0,30 m das corti-

nas) em cada divisão do galpão, localizadas 

a 30, 60, 90 e 120 m (Figura 1), foram obti-

das por meio de um anemômetro digital 

multifunção de hélice (±3%), com cinco 

repetições. O mesmo anemômetro foi utili-

zado para medição da pressão atmosférica 

local (±3hPa). Para obter a tbs e UR no am-

biente externo e no centro de cada divisão 

do galpão, a altura de 0,30 m do piso, utili-

zaram-se cinco sensores/registradores portá-

teis (±3%) de leitura, pré-programados para 

coletar dados em intervalos de um minuto. 

Os valores simulados de tbs e UR foram 

comparados àqueles medidos no galpão. 

Para as demais variáveis (ITUThom, ITUD&B, 

IAPfc, CRD, GPD, CA, TR, TP e FR) com-

parou-se os valores simulados utilizando 

como dados de entrada os valores medidos e 

os simulados de tbs e UR para as quatro se-

ções do galpão (Figura 1). A V média, me-

dida no galpão, foi utilizada como dado de 

entrada no programa.  

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  DESCRIÇÃO E OPERAÇÃO DO 
SISTEMA 

O SisTúnel, desenvolvido de acordo 

com fluxograma mostrado na Figura 2, exi-

be, inicialmente, ao usuário, a tela de abertu-

ra do sistema, informando seu nome, versão, 

autores, contato para suporte técnico e em-

presas de apoiaram no seu desenvolvimento. 

A segunda tela (Figura 3), considerada prin-

cipal e exibida na seqüência, disponibiliza o 

menu principal ou botões de atalho, que 

permitem ao usuário o acesso às seguintes 

funções: obter novo formulário, abrir um 

arquivo com os dados de entrada, salvar em 
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arquivo ou imprimir os dados de entrada e 

ou os resultados simulados (tabelas), limpar 

formulário, calcular os resultados, ajuda e 

sair do sistema. Cinco abas são usadas para 

facilitar o acesso e a visualização dos dados 

de entrada e dos resultados simulados. A 

primeira aba (em destaque na Figura 3), 

intitulada “Entrada de dados”, é usada para a 

entrada e a visualização dos dados usados no 

processamento. 

 

 

Figura 1. Esquema do galpão em vista superior mostrando a distribuição dos equipamentos e 

pontos de coleta de dados. Unidade: m. 
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Início

Leitura dos dados de entrada: tbs, UR, Patm, Mc, D,

C, L, H, NVC, U, A, qm, qso, qh, qf, Vinf, VPAD e Vágua

Cálculo das variáveis psicrométricas no ambiente

externo: Pw, Pws, W, Ws, GS, υ, ρ, tbu, tpo e VVC

SRE = PAD

Cálculo do DescPAD, tPAD, WPAD e ρPAD

VF

Para n de 1 até

número de VC’s

F

V

Cálculo de VVC, qs, mp e hfg

SRE = NEB
VF

β = 0 Cálculo de β

Cálculo de Var, tbs, W e demais variáveis psicrométricas

( Pw, Pws, Ws, UR, GS, υ, ρ, tbu e tpo)

Cálculo do IAPfc, ITU’s, 

CRD, GPD, CA, TP, TR, FR

Preenchimento da

tabela de resultados

Preenchimento

dos gráficos

Fim

Lista de Símbolos:

A – área associada ao componente estrutural do galpão, m2;

β – fração de água nebulizada;

C, L, H – comprimento, largura e altura do galpão, respectivamente, m;

CA – conversão alimentar, g g-1;

CRD – consumo de ração diário, g dia-1;

D – densidade alojamento das aves, aves m-2;

DescPAD – diferença entre as tbs antes e após atravessar o PAD, °C;

FR – freqüência respiratória, resp min-1;

GPD – ganho de peso diário, g dia-1;

GS – grau de saturação, admensional;

hfg – calor latente de vaporização da água, J kg-1;

IAPfc – índice térmico ambiental de produtividade para frangos de corte;

ITU – índice de temperatura e umidade;

Mc – massa corporal das aves, kg;

mp – taxa de produção de umidade, kg s-1; 

NEB – nebulização;

NVC – número de volumes de controle;

ρ – densidade do ar, kg m-3;

PAD – placa porosa umedecida;

ρPAD – densidade do ar que atravessa o PAD, kg m-3;

Patm – pressão atmosférica, kPa;

Pw – pressão parcial de vapor da água, kPa;

Pws – pressão de saturação de vapor da água, kPa;

qf, qh, qm, qs, qso – calores sensíveis transferido pelo piso, ganho de sistemas

de aquecimento, ganho de fontes mecânicas, produzidos pelas aves e resultante

da absorção da  radiação solar no interior do galpão, respectivamente, W;

SRE – sistema de resfriamento evaporativo;

tbs, tbu, tpo, tPAD – temperaturas de bulbo seco, de bulbo úmido, de ponto de

orvalho e da placa porosa umedecida, respectivamente, °C;

TR, TP – temperaturas retal e da pele, respectivamente, °C;

U – coeficiente global de transferência de calor do componente estrutural do

galpão, W m-2 °C-1;

UR – umidade relativa do ar, %;

υ – densidade (massa específica) do ar, m3 kg-1;

Vágua – vazão volumétrica da água aplicada pela NEB, m3 s-1; 

Var – velocidade do ar à altura de 0,3 m do piso, m s-1;

VC – volume de controle; 

Vinf, VVC, VPAD – vazões volumétricas do ar que infiltra no galpão, que passa

pelo volume de controle e que atravessa o PAD, respectivamente, m3 s-1;

W – razão de mistura do ar, kg kg-1;

Ws, WPAD – razões de mistura do ar saturado e do ar que atravessa o PAD, 

respectivamente, kg kg-1.  

Figura 2. Fluxograma simplificado, mostrando a rotina principal do SisTúnel, para o cálculo 

das variáveis do ambiente, principais respostas fisiológicas e desempenho produtivo de fran-

gos de corte, ao longo do comprimento do galpão. 
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Figura 3. Tela principal do SisTúnel, evidenciando a aba “Entrada de dados”. 

A segunda aba, “Resultados simula-

dos” (Figura 4a), permite visualizar, através 

de uma tabela, todas as variáveis simuladas 

ao longo do comprimento do galpão. A Ta-

bela possui onze colunas e um número de 

linhas que varia em função do número de 

volumes de controle (VC) definidos pelo 

usuário. A primeira coluna lista, de forma 

seqüencial, o número de cada VC e, a partir 

da segunda coluna em diante, tem-se nesta 

ordem, o comprimento do galpão (m), tbs 

(
o
C), UR (%), ITUs propostos por Thom 

(1959) e DeShazer e Beck (1988), IAPfc, 

GPD (g.dia
-1

), CRD (g.dia
-1

), CA (g.g
-1

), TR 

(
o
C), TP (

o
C) e FR (resp.min

-1
). A segunda 

linha exibe os valores das variáveis na parte 

externa do galpão. Na parte inferior da Ta-

bela são mostrados os valores mínimos, 

máximos e médios das variáveis simuladas 

ao longo do galpão. 

Na aba “Gráficos: Variáveis do am-

biente” (Figura 4b) são mostrados três gráfi-

cos que ilustram o comportamento da tbs, UR 

e ITUThom (neste caso específico selecionado 

previamente no menu “Opções – Gráficos 

ITU”) ao longo do comprimento do galpão e 

um gráfico do tipo cores – podendo conter 

as cores azul (conforto), verde (alerta), ama-

relo (perigo) e vermelho (emergência), esta-

belecidos em função de diversos estudos 

(THOM, 1959; NWSCR, 1976; HAHN, 

1982).  

A quarta aba, “Gráficos: Respostas 

fisiológicas” (Figura 4c), mostra três gráfi-

cos que ilustram o comportamento da TP, 

TR e FR das aves ao longo do comprimento 

do galpão, enquanto que a quinta aba, “Grá-

ficos: Produtividade” (Figura 4d), mostra os 

gráficos de desempenho produtivo (CRD, 

GPD e CA). 
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Figura 4. Telas que mostram a (a) tabela de resultados, (b) o comportamento das variáveis 

térmicas, (c) principais respostas fisiológicas e (d) desempenho produtivo de frangos de corte 

ao longo do comprimento de um galpão climatizado. 

4.2  SIMULAÇÃO E VALIDAÇÃO 
DO SISTEMA 

Diversas simulações foram feitas pa-

ra validar o sistema, comparando os valores 

simulados aos medidos, sendo que para tbs e 

UR os erros padrões foram de 0,81ºC e 

5,51%, respectivamente. Para as demais 

variáveis, ao se fazer as simulações conside-

rando os valores de tbs e UR medidos como 

dados de entrada e simulados pelo próprio 
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sistema, verificou-se que os erros padrões 

para ITUThom, ITUD&B, IAPfc, CRD, GPD, 

CA, TR, TP e FR foram de 0,74, 0,52, 0,63, 

1,97 g.dia
-1

, 1,35 g.dia
-1

, 0,03 g.g
-1

, 0,04ºC, 

0,20ºC e 2,30 resp.min
-1

, respectivamente. 

Para ilustrar uma aplicação do pro-

grama, fez-se uma simulação utilizando 

dados de entrada relativos a um galpão cli-

matizado situado no município de Itaberaí-

GO com as seguintes características: 27°C 

para tbs, 45% para UR, 93,58 kPa para pres-

são atmosférica, massa corporal das aves de 

2,4 kg, densidade de alojamento de 14 a-

ves.m
-2

, dimensões do galpão de 125 x 12 x 

2,5 m (C x L x A); 125 volumes de controle, 

iluminação de pelo menos 11 horas.dia
-1

, 

sistema de resfriamento evaporativo do tipo 

material poroso umedecido, com eficiência 

de 80%, em conjunto com  nebulização. 

Dados referentes aos componentes da estru-

tura do galpão envolvidos nas trocas de calor 

e outros dados de entrada do modelo são 

mostrados nas Tabelas 1 e 2. Cada seção 

especificada representa trechos do galpão 

que apresentam as mesmas características 

construtivas e condições supostamente ho-

mogêneas. 

Tabela 1 – Componentes da estrutura do galpão com suas respectivas áreas e coeficientes 

globais de transferência de calor (U). 

 Área (m
2
) 

U 

(W.m
-2

) 
Seção 1¹

 
2¹

 
3 4 5 6 7 

Vol. de 

cont. 
1-1 2-10 11-60 61-62 63-63 64-120 121-125 

Alvenaria 13,04 5,04 1,00 - 1,10 - 26,90 3,356 

Cobertura 12 108 600 24 12 684 60 0,233 

Cortinas 

laterais 
- - 205,00 8,20 2,05 233,70 2,05 3,472 

Muretas 

laterais 
1,14 10,26 57,00 2,28 1,14 64,98 0,55 3,356 

Portões, 

janelas e 

pilares 

(metal) 

16,96 - 11,25 1,25 - 6,88 7,85 2,329 

¹ Seções com placa de resfriamento evaporativo. 
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Tabela 2 – Parâmetros envolvidos nas trocas de calor e vazões de ar e água que entram e 

infiltram no galpão. 

Variáveis 
Seção do galpão 

1¹ 2¹ 3 4 5 6 7 

Transferência de calor pela região de 

perímetro (W) 
0 0 0 0 0 0 0 

Vazão de ar que infiltra no volume de 

controle (m³.s
-1

) 
39,08 0 0,19 0,19 4,26 0,11 0 

Vazão de ar que passa pela placa po-

rosa umedecida no volume de contro-

le (m³.s
-1

) 

0,45 0,45 0 0 0 0 0 

Vazão de água nebulizada no volume 

de controle (l.h
-1

) 
0 0 4,80 2,77 2,77 2,77 2,77 

¹ Seções com placa de resfriamento evaporativo.  

A Tabela 3 mostra os valores míni-

mos, máximos e médios de cada variável 

simulada no interior do galpão. Para o de-

sempenho produtivo, os resultados foram 

semelhantes aos obtidos por Fonseca (1998), 

que, em experimento realizado com aves da 

linhagem Hubbard, alojadas em galpão com 

condições de manejo e ambiente térmico 

semelhantes ao exemplo simulado, concluiu 

que o CRD, GPD e CA médios, para sexta 

semana de vida das aves, foram de 145,6 

g.dia
-1

, 81,0 g.dia
-1

 e 1,81 g.g
-1

, respectiva-

mente. Outros autores, como Xin et al. 

(1994), obtiveram CRD de 143,0 g.dia
-1

 e 

CA de 1,82 g.g
-1

, enquanto Fischer et al. 

(2002), em estudo feito com aves fêmeas da 

linhagem Ross, com idade de 35 dias, obser-

vou 143,2 g.dia
-1

, 67,6 g.dia
-1

 e 1,75 g.g
-1

 

para CRD, GPD e CA, respectivamente. 

Para as respostas fisiológicas, os valores 

médios de TR e TP estão de acordo com os 

intervalos observados por Yahav et al. 

(1997), cujo estudo realizado com frangos 

de corte machos da linhagem Cobb determi-

nou valores de 41,1 ± 0,1°C para TR e 39,7 

± 0,2°C para TP, quando a temperatura ex-

terna foi de 26 ± 1°C. A FR média simulada 

foi de 59 resp.min
-1

, valor que representa 

aumento de 136% em relação à média con-

siderada normal (25 resp.min
-1

) para frangos 

de corte em condições termoneutras, indi-

cando que as aves se utilizaram deste meca-

nismo de dissipação de calor, ante a condi-

ção ambiental em leve desconforto, revelada 

pelo ITUThom em parte do galpão (Figura 5c). 
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Tabela 3 – Valores médios das variáveis simuladas para o interior do galpão. 

 
Temp 

(°C) 

UR 

(%) 
ITU

1 
ITU

2 
IAPfc 

CRD 

(g.dia
-1

) 

GPD 

(g.dia
-1

) 

CA 

(g.g
-1

) 

TR 

(°C) 

TP 

(°C) 

FR 

(rpm
3
) 

Mínimo 26,5 45 73,5 23,5 24,4 138,5 75,6 1,83 41,1 39,7 58 

Máximo 27,1 54 74,6 24,3 25,3 140,6 76,9 1,84 41,2 39,8 62 

Média 26,7 51 73,9 23,8 24,7 139,8 76,4 1,83 41,1 39,7 59 

Nota: 
1 
Calculado pela Equação 1, proposta por Thom (1959). 

          
2
 Calculado pela Equação 2, proposta por DeShazer e Beck (1988). 

          
3
 A unidade rpm significa número de respirações por minuto.

Os comportamentos da tbs, UR e I-

TUThom ao longo do comprimento do galpão 

são mostrados nas Figuras 5a, 5b e 5c, res-

pectivamente. Pela Figura 5a, observa-se um 

leve decréscimo da tbs na primeira metade do 

galpão devido à ação da placa de material 

poroso umedecido e da nebulização, que 

também fizeram com que a UR aumentasse 

de 45% para 53% (Figura 5b). A partir de 

aproximadamente 70 m da entrada de ar do 

galpão, a tbs aumentou novamente, evidenci-

ando o ganho de calor proveniente das aves, 

apesar da ação do sistema de resfriamento 

evaporativo. A UR a partir desse ponto man-

teve-se praticamente constante até apresen-

tar um leve aumento ao final do galpão. Para 

o ITUThom (Figura 5c), verificou-se aumento 

em quase todo o galpão, sendo o ambiente 

classificado como em condição de conforto 

térmico até aproximadamente 80 m, quando 

o valor estimado ultrapassou 74 (Figuras 5c 

e 5d), caracterizando assim, condição de 

alerta (NWSCR, 1976).  

Na Figura 6, observa-se graficamen-

te a estimativa das principais variáveis rela-

cionadas ao desempenho produtivo e respos-

tas fisiológicas de frangos de corte ao longo 

do comprimento do galpão. Pouca variação 

foi observada para os valores de CRD e 

GPD, ocorrendo uma leve descontinuidade 

próxima a 63 m da entrada principal do gal-

pão, devido à existência de uma outra entra-

da de ar naquela posição. Para a CA, a vari-

ação observada também foi baixa, havendo 

aumento de produtividade na região situada 

a partir de aproximadamente 36 m da entra-

da de ar do galpão. 

Na Figura 7, pode-se observar que 

os comportamentos da TR e TP foram está-

veis, confirmando o estado de conforto das 

aves, mesmo com o ITUThom superior a 74 

(alerta) em alguns volumes de controle. A 

FR (Figura 7c) apresentou comportamento 

similar ao da tbs, sendo o início e o fim do 

galpão os pontos de maior valor para esta 

variável, devido à ineficiência do sistema de 

resfriamento evaporativo para estes pontos. 
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Figura 5. Comportamentos da (a) temperatura de bulbo seco (tbs), (b) umidade relativa (UR), 

(c) índice de temperatura e umidade (ITUThom) e (d) classificação do ambiente térmico ao 

longo do comprimento do galpão. 

 

Figura 6. Comportamentos do (a) consumo de ração diário (CRD), (b) ganho de peso diário 

(GPD) e (c) conversão alimentar (CA) de frangos de corte ao longo do comprimento do gal-

pão. 
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Figura 7. Comportamentos da (a) temperatura retal (TP), (b) temperatura da pele (TR) e (c) 

freqüência respiratória (FR) dos frangos de corte ao longo do comprimento do galpão. 

 

5  CONCLUSÕES 

O programa SisTúnel é uma impor-

tante ferramenta para predição do ambiente 

térmico, principais respostas fisiológicas e 

desempenho produtivo de frangos de corte 

criados em galpões equipados com ventila-

ção em modo túnel, com pressão negativa, 

associado a sistema de resfriamento evapo-

rativo do tipo material poroso umedecido 

e/ou nebulização. O programa pode auxiliar 

no desenvolvimento de projetos, pois permi-

te com rapidez e segurança estudar os diver-

sos fatores que interferem no conforto tér-

mico dos animais, indicando as zonas pro-

pensas a estresse térmico e queda na produ-

ção ao longo do galpão. 
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