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Resumo: A avicultura industrial brasileira tem se mostrado positivamente no mercado internacional devido
ao uso de linhagens de frango com alto desempenho, associado à boa nutrição e elevado recurso tecnológico
na construção de galpões avícolas. Objetivou-se através desse estudo caracterizar os aspectos construtivos
e operacionais de galpões para frango de corte, por meio de visitas às propriedades localizadas no município
de Paragominas-Pará. A pesquisa foi conduzida em quatro granjas, tendo sido caracterizado14 galpões no
período entre 3 a 14 de outubro de 2016. Para avaliação dos dados coletados, utilizou-se estatística
descritiva, onde gerou-se informações referentes à caracterização construtiva das instalações, direção dos
galpões, densidade de aves por galpão e demais observações consideradas importantes à atividade avícola.
Foi possível identificar que 62,07% dos galpões alojavam 15 mil ou mais aves por galpão, o que é possível
devido à automatização dos galpões. Observou-se que a cobertura utilizada em 100% dos galpões avaliados
era de fibrocimento, material não muito aconselhado por ter baixa refletividade. Constatou-se que 35,71%
dos galpões apresentavam orientação Norte-Sul e não apresentavam paisagismo circundante. Estes
resultados mostraram a necessidade de adequações em relação à estrutura física de alguns galpões, como a
orientação das instalações, falta de pintura branca na cobertura visando o aumento da capacidade refletora
do telhado e uso de vegetação ao redor das instalações que possibilite melhor conforto térmico para as aves,
refletindo na melhora da produtividade.
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Introdução
O mercado avícola nacional está em constante expansão e desenvolvimento, gerando emprego e
renda para o país, contribuindo significativamente com o mercado de proteína animal, levando mais opções
de carne saudável, saborosa e de baixo custo ao consumidor (ABPA, 2016). O setor de frango de corte é
caracterizado por um elevado nível tecnológico em todo ciclo de produção avícola, tendo em vista ótimas
condições dentro e fora das instalações, proporcionando conforto aos animais e consequentemente obtendo
melhor produtividade das aves.
O município de Paragominas-Pará destaca-se por possuir um grande potencial de expansão na
produção avícola, tendo destaque à produção de grãos, que poderá contribuir significativamente com a
alimentação das aves, além da presença de um frigorífico de inspeção municipal, que facilita a distribuição
da carne de frango no município. Contudo, são observadas deficiências produtivas, que podem estar
relacionadas às falhas construtivas e operacionais das instalações.
No panorama construtivo e tecnológico atual, são escassas as pesquisas relacionadas à
caracterização das instalações avícolas na região Norte do país, nesse sentido, objetivou-se com este estudo,
caracterizar os aspectos construtivos e operacionais das instalações avícolas do município de ParagominasPará, a fim de subsidiar tomadas de decisões que garantam melhorias na qualidade produtiva.
Material e Métodos
Este estudo foi conduzido em propriedades avícolas do município de Paragominas, Sudeste do
Estado do Para, localizado aproximadamente a 2o 59’ S e 47o 21’ O, com altitude média de 89 m. O clima
é classificado como Aw, segundo Köppen, com médias anuais de precipitação, umidade relativa e
temperatura de 1.743 mm, 81% e 26,3 oC, respectivamente (ALVES, 2014).
Foram realizadas visitas em 04 granjas, com avaliação de 14 galpões, por meio de um questionário
descritivo (Quadro 1), com informações pertinentes aos materiais de cobertura, cortinas e forro, nº de
galpões por granja, capacidade de aves/granja, distância entre galpões, altura do pé-direito, beiral, material
de sustentação, orientação, característica da vegetação circundante, densidade de alojamento, material de
cama, sistema de alimentação, fornecimento de água e sistema de acondicionamento térmico. Os dados
foram tabulados utilizando o programa Microsoft Excel® e posteriormente foram feitas análises estatísticas
descritivas.
Quadro 1: Questionário Aplicado As Características Das Instalações Avícolas Do Município De
Paragominas
Questionário
1) Qual a quantidade de galpões presentes na granjas:

2) Qual a capacidade de alojamento/ granja:

3) Qual a capacidade e densidade de alojamento/ galpão:

4) Qual a direção dos galpões:
5) Qual a distância entre os galpões:
6) Qual o comprimento e largura dos galpões:
7) À presença de paisagismo circundante:

8) À presença de:
Paredes laterais ( ) qual o material:
Cobertura ( ) qual o material:
Estrutura de sustentação ( ) qual o material:
Lanternins ( ) qual o material:
Pilares ( ) qual o material:
Cortinas ( ) qual o material:
Telas ( ) qual o material:
9) Quais as dimensões: Pé-direito:
Beiral:
Mureta
10) Quais os tipos de piso:
Cama:
Comedouros:
Bebedouros:
11) Quais os: Sistemas de aquecimento:
Fontes de abastecimento de água:
12) Quais os sistemas de acondicionamento térmico:
ventiladores ( ); nebulizadores ( ); aspersores ( ); outros:
13) À presença de quebra ventos:

Resultados e Discursões
Constatou-se que 64,29% dos galpões apresentavam direção Leste-Oeste, o que indica menor
desconforto térmico aos animais prevendo a penetração direta dos raios solares na instalação, sendo assim
a maioria dos galpões caracterizava-se dentro das recomendações propostas por Baêta e Souza (2010).
Contudo 35,71% apresentavam orientação Norte-Sul, sendo observado maior incômodo dos animais,
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mediante a observação de seu comportamento, onde foi identificado que as aves ficavam concentradas do
lado oposto à incidência direta dos raios solares. Algumas medidas poderiam contribuir para diminuição
do estresse térmico sofrido pelos animais, como a implementação de paisagismo circundante como
observado na maioria (64,29%) dos galpões avaliados, no entanto, 35,71% não apresentou vegetação
entorno do galpão. De acordo com Guimarães et al. (2009) o uso de árvores bem localizadas nas laterais
dos galpões, funcionaria como uma barreira à penetração dos raios solares, o que contribuiria para
diminuição da carga térmica no interior das mesmas. Para Trindade (2006), a utilização de paisagismo
circundante às instalações poderia melhorar os índices de conforto térmico, como o índice de temperatura
de globo negro e umidade (ITGU).
A cobertura utilizada em 100% dos galpões avaliados era de fibrocimento, que segundo Paula (2012)
não é o mais aconselhável por ter baixa refletividade, sendo o ideal fazer a troca desse material por telhas
de barro ou de outros materiais mais leves e resistentes, considerados bons isolantes térmicos. Ou até
mesmo a utilização de pintura de cores mais claras na parte externa ao telhado para aumentar a capacidade
refletora do mesmo.
Todos os galpões apresentavam material da cama composto por maravalha, estando de acordo com
as indicações de Sousa et al. (2004), que afirmam que esse tipo de cama possui um alto poder de absorção
da umidade, solvência das excretas e isolamento térmico, além de proporcionar uma superfície que evite a
formação de calos. Verificou-se que todos os galpões apresentavam madeira como material utilizado na
estrutura de sustentação do telhado, apoiada em pilares de madeira, estando de acordo com as
recomendações de Logsdon (2002) quanto ao uso de madeira como estrutura de sustentação devida sua alta
capacidade de resistência à cargas do telhado, disponibilidade, facilidade e baixo custo.
O piso utilizado em 100% dos galpões avaliados era de concreto, dados semelhantes foram
encontrados por Santos (2008) que observou que todos os galpões avaliados apresentavam piso de concreto,
devido o material contribuir com facilidade na limpeza, desinfecção e diminuição dos riscos de pragas na
instalação.
A principal fonte de abastecimento de água nas granjas era poço artesiano, com utilização de caixas
d’água como reservatório. Em relação ao aquecimento dos galpões na fase de pinteiro observou-se o uso
de sistema a lenha na maioria das propriedades.
A tabela 1, mostra que 64,29% das granjas possuíam entre quatro e cinco galpões cada uma,
realidade essa diferente de Oliveira (2014) que encontrou em maior porcentagem de granjas com mais de
5 galpões. Desse modo, nota-se que as propriedades avaliadas possuem o número inferior de galpões,
devido à necessidade de maiores investimentos na construção dos mesmos.
Em relação aos dados de alojamento de aves por galpão, 62,07% alojavam 15.000 ou mais aves,
resultados diferentes foram encontrados por Furtado et al. (2005), que ao avaliar 72 granjas na Mesorregião
do Agreste do Estado da Paraíba, encontrou a maior porcentagem de 48,2% para quantidades ≤ 5.000. Essa
diferença entre o número de aves alojadas nas diferentes granjas, pode ser o resultado da utilização, por
parte das granjas visitadas em Paragominas, de sistemas de acondicionamento térmico automatizado, que
permite maior otimização do espaço dentro dos galpões.
Tabela 1 - Galpões por Granja (%), alojamento por galpão (%) e alojamento por granja (%).
Galpões por Granja
Alojamento por galpão
Alojamento por granja
Q - quantidade

%

Q - quantidade

%

Q - quantidade

%

Q≤2
2<Q≤3
Q>3

14,29
21,43
64,29

Q < 15.000
Q ≥ 15.000

37,93
62,07

Q < 50.000
Q ≥ 50.000

13,11
86,89

Observa-se também, na Tabela 1, que 86,89% dos galpões alojavam 50 mil ou mais aves por granja,
resultado inferior ao encontrado por Oliveira (2014) que observou que 46,26% das granjas avaliadas,
possuíam quantidades maiores que 100 mil aves. Nesse contexto, percebeu-se que as granjas do município
de Paragominas possuíam uma pequena quantidade de aves, devido ao baixo número de galpões por granja.
Na tabela 2, foi observado que 87,88% das granjas possuíam a distância entre os galpões maior ou
igual a 30 metros, semelhante às recomendações técnicas de JAENISCH (2006) que sugere o dobro da
largura dos galpões, aproximadamente 24m, diminuindo assim as chances de contaminação de um lote para
outro. Quanto ao comprimento e largura dos galpões, observa-se na Tabela 2, a maior porcentagem de
58,20% possui o comprimento entre 98 e 110 metros e a largura entre 10 e 11,5 metros. Isso mostra que as
granjas do município de Paragominas estão de acordo com as dimensões dos galpões modernos que vão de
100 a 125 metros de comprimento e 10 a 12 metros de largura.
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Tabela 2-Distâncias entre os galpões (m), comprimento dos galpões (m) e largura dos galpões(m).
Distâncias entre os galpões
Comprimento dos galpões
Largura dos galpões
C - metro
%
L – metro
%
C ≤ 98
25,10
L ≤ 10
32,36
98 < C ≤ 110 58,20
10 < L ≤ 11,5
36,57
110 < C ≤ 112 16,60
11,5 < L ≤ 12
31,07
Altura da mureta (m), beiral (m) e altura do pé-direito (m).
Altura da mureta
Beiral
Altura do pé-direito

D - metro
D ≤ 20
D ≥ 30

%
12,12
87,88

M - metro

%

M ≤ 0,20
20 < M ≤ 0,30

27,03
72,97

B – metro

%

B≤0,40
11,76
0,40 < M ≤ 1,00 88,24

P – metro

%

P ≤ 2,10
2,10 < P ≤ 2,50
2,50 < P ≤ 3,00

19,82
23,58
56,60

A altura da mureta entre 0,20 e 0,30 metros foi representada por 72,97% dos galpões e 88,24% com
beiral de 0,45 m e 1 metro. As projeções de comprimento de beiral estão abaixo do recomendado por Paula
et. al. (2012) que vai de 1,2 a 2,5 metros, sendo assim aumentarão as chances de chuvas com ventos e raios
solares no interior dos galpões. As instalações avaliadas apresentaram altura de pé-direito variando entre
2,5 a 3,0 m, resultados semelhantes foram encontrados por Silva (2015). O referido autor afirma que a
altura do pé-direito está associada à largura do galpão e dependendo das características meteorológicas do
local, pode-se optar por instalações mais amplas, onde a ventilação natural possa contribuir com a
renovação do ar.
Na Tabela 3, observa-se que todas as granjas possuem pelo menos dois tipos de acondicionamento
térmico do ambiente, sendo que 64,29% dos galpões possuem exaustor, nebulizador e aspersor. Resultado
semelhante encontrado por Resende (2008) mostra que o uso adequado de condicionantes térmicos auxilia
no controle da temperatura, estabelecendo a zona de conforto dos animais. Observou-se também que alguns
galpões apresentavam alta umidade ambiental, o que pode ser explicado pela falta de manutenção dos
equipamentos de controle térmico.
Tabela 3- Sistemas de acondicionamento térmico, comedouros (%) e bebedouros (%)
Acondicionamento
%
Comedouros
%
Bebedouros
%
térmico
Exaustor e
nebulizador
Exaustor,
nebulizador e
aspersor.

35,71
64,29

Automático e
manual
Automático

21,43

Automático Pendular

92,89

78,57

Automático “Nipple”

7,14

Em relação aos comedouros 78,57% das granjas utilizavam o automático que permite melhor
controle do consumo da ração e higienização, e menor desperdício. Identificou-se que em 21,43% das
instalações utilizavam dois tipos de comedouros, o automático e o manual, no mesmo galpão, tabela 3. Essa
distribuição deveu-se à tentativa de aumentar a disponibilidade e o consumo do alimento, diminuindo o
espaço entre as aves e os comedouros, e consequentemente reduzir gastos de energia com a locomoção das
aves até o alimento, proporcionando melhor conversão alimentar, segundo relato dos proprietários.
Do ponto de vista industrial, é grandemente favorável a utilização de comedouros automáticos, pois
os manuais, além de ocuparem maior espaço exigem limpezas mais frequentes, que podem ocasionar
excesso de manejo no galpão, causando aumento do estresse nas aves (FURTADO et al., 2005).
Observa-se que 92,89% dos galpões visitados utilizavam bebedouros automáticos do tipo pendular,
e apenas uma pequena parcela 7,14% o bebedouro automático do tipo “Nipple” (Tabela 3). De acordo com
Kirkpatrick; Fleming (2008), os bebedouros tipo “Nipple” têm a vantagem de reduzir a disseminação de
doenças, fornecer água mais limpa e reduzir a demanda de mão de obra para a limpeza.

Conclusão
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As granjas do município de Paragominas apresentam uma produção significativa de carne de frango,
no entanto existe a necessidade de melhoria das instalações, devido à falta de orientação técnica para
indicação correta da orientação dos galpões, evitando um maior incômodo dos animais.
Todas as granjas estudadas apresentaram o mesmo material nas instalações os quais nem todos
contribuem para um melhor conforto térmico para as aves, como a telha de fibrocimento que aumenta a
sensação térmica dentro dos galpões, sendo indicado a sua pintura com tinta branca, para aumentar a
refletividade dos raios solares.
Verificou-se a necessidade de melhor utilização de alguns equipamentos, como os nebulizadores os
quais em alguns galpões apresentavam má distribuição, baixa pressão da água e elevado tamanho das
gotículas, contribuindo para alta umidade, podendo ocasionar problemas sanitários nas aves.
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