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Resumo 

Devido a grande importância econômica da 
produção de ovos no país, e a susceptibilidade 
das galinhas poedeiras, a altas temperaturas que 
provocam estresse térmico, e limitam a produção 
de ovos. O projeto visou o uso de equipamentos 
para aferir as condições bioclimáticas dos 
galpões de criação para comparar um galpão sem 
climatização com um galpão climatizado.  

Introdução 

O principal sistema de criação de galinhas 
poedeiras no Brasil é em gaiolas, dentro de 
galpões avícolas. O ambiente possui influência 
direta na condição de conforto e bem-estar animal 
e pode dificultar a manutenção do balanço 
térmico no interior das instalações e na expressão 
do comportamento natural das aves, afetando seu 
desempenho produtivo. Sendo assim, o objetivo 
do projeto foi comparar a temperatura da capa 
externa de galinhas poedeiras alojadas em 
galpão avícola convencional sem climatização e 
em galpão avícola climatizado. 

Objetivo 

O objetivo do projeto foi comparar o bem estar 
das galinhas poedeiras, juntamente com a 
produção de ovos  em um galpão avícola sem 
climatização, com um galpão avícola climatizado. 

Materiais e métodos  

O experimento foi realizado em dois galpões 
avícolas construídos no sentido norte-sul (Figura 
1), localizados na  UNESP/Jaboticabal, durante 7 
dias. Foi utilizado termômetro de infravermelho 
para aferir a temperatura externa das aves e data 
loggers acoplados a dois globos negros para 
caracterização do ambiente. Foram aferidas a 
temperatura da capa externa de 48 poedeiras 
leves da linhagem Hyline, tanto no período da 
manhã  (9:30hs.) como no período da tarde 
(16:30hs.). As aves foram alojadas em gaiolas do 
lado esquerdo e lado direito dos galpões, em dois 
andares (Figura 2). O delineamento utilizado foi 
em esquema fatorial 2x2 com 10 repetições. A  

 
 
 
 
comparação das médias foi realizada pelo teste 
de Tukey (5%) e analisadas utilizando o programa 
estatístico SAS (2001). 
Figura 1 – Vista lateral do galpão climatizado  (A) 
e do galpão  convencional  (B), local onde as 
aves foram alojadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Vista internado galpão climatizado  (A) 
e do galpão convencional (B), onde as aves ficam 
alojadas em gaiolas do lado esquerdo (E) e do 
lado direito (D) em dois andares (primeiro andar – 
I e segundo andar - II). 
 

 
 

 
 

Resultados 

Analisando-se os dados foi possível verificar que 
não ocorreu diferença (P>0,05) na temperatura 
da capa externa das aves alojadas no galpão 
convencional. Já no galpão climatizado observou-
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se maior temperatura (P<0,05) da capa externa 
em animais alojados no segundo andar (Tabela 
01). A análise de dados efetuada para comparar 
os galpões, demonstra que a temperatura da 
capa externa das aves alojadas no galpão 
convencional foi de 31,8ºC, significativamente 
maior do que a  

temperatura das aves alojadas no galpão 
climatizado (29,5ºC), onde verificou-se também  
que a temperatura e umidade do ambiente 
registrados foram sempre fora do padrão de 
conforto para aves, quando comparados com a 
estabilidade ambiental proporcionada pelo galpão 
climatizado (COSTA; DOURADO; MERVAL, 
2012). 

 

 

Discussão 

Nos galpões sem climatização foi observados que 
as aves se encontravam ofegantes, perdendo 
calor pela principal forma que é evaporação 
respiratória, além de consumir menos ração já 
que o metabolismo gera um calor endógeno para 
a ave. No galpão sem climatização a temperatura 
foi da capa externa ultrapassou os 30 ºC, 
favorecendo o estresse térmico das aves e 
limitando a sua produção. Já no galpão 
climatizado foi observado o maior consumo de 
ração das poedeiras, e um aumento significativo 
na produção de ovos, além do bem estar mais 
evidente pelos comportamentos observados. 

Conclusão 

Fica evidente que em um galpão com a 
construção no mesmo sentido, porém climatizado 
proporciona uma melhor condição de bem estar 
para as galinhas poedeiras, refletindo no seu 
potencial genético de produção. 
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