
 

Caracterização bioclimática para poedeiras comerciais em quatro 

municípios do sudeste paraense  

Juciene da Silva de Souza  

José Anchieta de Araújo 

 
Agência financiadora: FAPESPA 

Palavras chave: Zoneamento, bioclimatologia, avicultura de postura.   

1. INTRODUÇÃO  

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2018) o Brasil ocupou em 

2017 o ranking de maior exportador de carne de frango e foi o segundo maior produtor de carne 

de frango, já no setor de produção de ovos, obteve um aumento de 1,89% em relação a 2016, 

sendo 99, 74% da produção destinada ao mercado interno.  

Apesar dos avanços na avicultura que segundo DAMASCENO et al (2010), se deve ao 

melhoramento genético, a investimentos tecnológicos, a esforços em implantar boas práticas de 

manejo e a preocupação com o bem estar animal, sabe-se que a maioria dos galpões brasileiros 

ainda não possuem instalações adequadas propiciando na rápida transferência de calor e 

umidade para o seu interior JÁCOME et al. (2007), prejudicando a produtividade.  

Na falta de instalações adequadas, para que as aves mantenham sua homeotermia, será 

necessário que acionem seu mecanismo termorregulador, para que mantenham a temperatura 

corporal através da produção e liberação de calor (ABREU; ABREU, 2004).    

Rostangno et. al (2007), descrevem que na fase de cria das aves poedeiras (7 a 12 

semanas de idade) as exigências térmicas estão em torno de 26ºC a 32ºC. Nesta fase ocorre 

grande parte do desenvolvimento da musculatura e esqueleto da ave (HY-LINE 

INTERNATIONAL, 2016), e estas estruturas podem ser comprometidos por fatores como mal 

balanceamento nutricional, manejo inadequado, e dentre outras a falta de conforto térmico, 

sendo as fases inicial e de cria as mais delicadas.    

  Com base no exposto, o presente trabalho objetivou realizar uma caracterização bioclimática 

para poedeiras comerciais na fase de cria (7 a 12 semanas de idade), em quatro municípios do 

sudeste paraense, sendo estes, Marabá, Parauapebas, Redenção e Xinguara.   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Os dados climáticos dos municípios em análise foram coletados no Centro de Previsão 

de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE). Foram utilizados dados referentes ao período 

de 6 meses, que compreende ao mês de julho a dezembro de 2015. As variáveis coletadas foram: 

Temperatura Máxima (TMAX, °C); Temperatura Mínima (TMIN, °C); Temperatura Média 

(TMED, °C), Umidade Relativa (UR, %) e o índice de temperatura e umidade (ITU), calculado 

com base na equação citada por THOM (1959), onde:  

ITU = (0,8 x TA + (UR/100) x (TA- 14,4) + 46,4), em que, TA = temperatura do ar ºC 

e UR = umidade relativa do ar (%).    

Os dados climatológicos foram comparados com as condições de conforto térmico 

ideais para poedeiras comerciais na fase de cria (7 a 12 semanas de idade), conforme mostra a 



figura (1), tendo como base as recomendações de temperatura citada por Tabelas brasileiras 

para aves e suínos (2017), e de umidade relativa do ar, citada por Manual de padrões de 

desempenho, HY LINE W-36 (2016).  

 

Tabela 1- Condições térmicas ideais para aves poedeiras em função da idade 

Idade em Semanas Temperatura °C Umidade do Ar %  

               7 a 12 26 a 32 40  

Fonte: Tabelas brasileiras para aves e suínos (2017) e Manual de padrões de desempenho, HY LINE W-36 

(2016) 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O diagnóstico térmico para a produção de aves poedeiras na fase de cria nos 

quatro municípios do sudeste paraense estão apresentados respectivamente nas 

tabelas (2) e (3).   
Tabela 2 - Temperaturas máxima (TMAX, °C), mínima (TMIN, °C) e média (TMED), umidade 

relativa do ar (UR, %) e Índice de temperatura e Umidade (ITU) 

  Meses    

Parâmetros  

Julho  

Agosto  Setembro  Outubro  Novembro  Dezembro  

TMAX                  33,0  33,0  33,0  34,3  34,0  32,5  

TMIN                    23,0             23,0  22,8  23,5  23,0  22,3  

TMED  28,5  28,3  28,0  29,5  28,8  27,5  

UR  63,8  64,3  72,3  70,3  70,0  76,0  

ITU  78,2  78,0  78,6  80,6  79,5  78,4  

*Média dos parâmetros TMAX; TMIN; TMED; UR e ITU para quatro municípios do sudeste paraense  

Para comparar as exigências das aves com os valores climáticos obtidos 

adotou-se a seguinte simbologia: (I) – inferiores aos exigidos pelas aves, (C) – 

confortáveis (S) – superiores aos exigidos pelas aves.  

  
 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Diagnóstico climático para produção de frangas poedeiras nos 4 municípios do sudeste 

paraense 

Meses  



  

Semanas 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezemb

ro 

 7 a 12 SiCaS SiCaS SiCaS SiCaS SiCaS            SiCaS 

*As letras estão sequencialmente ordenadas referindo a letra maiúscula TMAX; letra minúscula TMIN; 

letra maiúscula e itálica TMED; letra minúscula sublinhada UR e letra maiúscula sublinhada e itálica ITU. 

De acordo com os dados apresentados na tabela (2) que representa as características 

climáticas dos municípios de Marabá, Parauapebas, Redenção e Xingara, e comparados com os 

níveis exigidos pelas aves, observou-se que as condições térmicas são desfavoráveis para a fase 

de cria, onde a temperatura máxima se mostrou superior em todos os meses observados e a 

temperatura mínima inferior em todos os meses.  

Conforme BAÊTA e SOUZA (2012), as aves são animais homeotermos, ou seja, 

controlam o seu ambiente interno de acordo com as respostas de adaptação ao ambiente externo, 

sendo sensível a qualquer tipo de alteração no ambiente. A elevação da temperatura externa 

ocasiona na ave o aumento da frequência respiratória e da temperatura retal (BROSSI et al., 

2009). A aceleração do ritmo cardíaco, reduz o consumo de alimento e aumenta o consumo de 

água, desencadeando na queda da taxa de crescimento e na taxa de produção de ovos, ocorrendo 

maior incidência de ovos com casca mole (TRINDADE, NASCIMENTO e FURTADO, 2007).  

Em baixas temperaturas, pode-se obter ganho de peso, porém, requer elevada conversão 

alimentar (COSTA, DOURADO e MERVAL, 2012). Neste caso, observar a interação entre o 

animal e o ambiente é fundamental para evitar que o custo energético dos ajustes fisiológicos 

sejam elevados (FURLAN; MACARI, 2002).  

Os valores de UR se apresentaram em níveis muito acima do recomendado (40%) 

durante todos os meses observados, o que compromete o bem estar das poedeiras na fase em 

estudo. Devendo-se adotar a utilização de galpões automatizados, haja vista que se trata de uma 

variável de difícil controle.  

O índice de temperatura e umidade (ITU) também apresentou padrões fora da 

normalidade (valores até 74), sendo acima do recomendado em todos os meses, e se trata de 

uma variável que requer muito cuidado, pois, de acordo com a National Weather Service 

(1976), valores de ITU entre 74 a 78 é necessário que o avicultor esteja alerta, valores entre 79 

a 84 representam perigo para a sanidade das aves e, valores a partir de 85 a situação é de 

emergência podendo ocasionar a morte das aves.  

4. CONCLUSÃO  

Com base no estudo bioclimático, para que a atividade avícola seja economicamente 

viável é fundamental adequar um sistema de produção que atenda às necessidades das aves, 

uma vez que, as variáveis temperatura, UR e ITU são inadequados para o bem estar animal nos 

quatro municípios, devendo-se dar igualmente atenção para outros parâmetros importantes 

como, genética, nutrição, sanidade e manejo, objetivando atingir a máxima potencialidade das 

aves.  Estudos que envolvam a ambiência animal e técnicas construtivas se fazem necessárias 

para região.  
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