
2. Taxas de ventilação mínima

5. Entradas de ar uniformes 6. Monitorar e avaliar regularmente

Peso vivo (kg)) Peso vivo (lbs) Taxas de ventilação mínima (m3/h) Taxas de ventilação mínima (pé3/min)

0.050 0.11 0.075 0.044

0.100 0.22 0.140 0.082

0.200 0.44 0.260 0.150

0.400 0.88 0.440 0.258

0.600 1.32 0.660 0.388

0.800 1.76 0.880 0.517

1.000 2.20 0.900 0.529

1.400 3.09 1.260 0.742

1.800 3.97 1.260 0.742

2.200 4.85 1.540 0.906

2.600 5.73 1.820 1.070

3.000 6.61 2.100 1.236

3.400 7.49 2.380 1.400

3.800 8.38 2.660 1.565

4.200 9.26 2.940 1.730

w	A ventilação mínima é um processo baseado 
em um temporizador e não na temperatura.

w	As taxas de ventilação mínima sugeridas são:

3. Alcançar bom fluxo e volume de ar1. Finalidade da ventilação mínima

4. Certifique-se que o galpão esteja 
hermeticamente fechado

Ventilação Mínima para Frangos de Corte

w	Fornecer um nível mínimo de troca de ar.

w	Se requere ventilação durante um período 
mínimo de tempo para:
• Manter a boa qualidade do ar.
• Remover o excesso de umidade.

w	A ventilação 
mínima é 
recomendada 
para as aves 
mais jovens e 
em condições 
climáticas de 
frio ou inverno. 

w	Se a velocidade e o volume do ar que entra são 
demasiadamente baixos:
• O ar frio irá diretamente para as aves/cama.
• A cama se molhará e as aves ficarão frias.






























































w	Monitorar a pressão no 
galpão e a velocidade do 
ar:
• Para cada incremento na 

pressão negativa de 3-4 
Pa (0,012-0,016 polegadas 
de coluna de água), o ar 
viajará aproximadamente 
1m (3,3 ft) para dentro do 
galpão.

• O ar que entra deve ser 
levado ao centro do 
galpão.

w	Utilizar testes de 
fumaça ou fitas para 
confirmar que a 
direção do fluxo do ar 
e a configuração das 
entradas de ar estejam 
corretas.

w	Monitorar o 
comportamento das 
aves.
w	Avaliar regularmente:

• Qualidade do ar.
• Umidade relativa.
• Sinais de condensação.
• Níveis de poeira.
• Qualidade da cama.

w	As entradas de ar (Inlets) 
devem ser distribuídas 
uniformemente em todo 
o galpão e devem abrir-se 
de igual forma.

w	Isto criará uniformidade 
quanto a:
• Volume do fluxo de ar.
• Velocidade do fluxo de ar.
• Direção do fluxo de ar.
• Distribuição do fluxo de ar.

w	Quando as taxas de 
ventilação forem muito 
baixas, feche algumas 
das entradas de ar 
para forçar o mesmo 
volume de ar através 
de menos entradas.

w	A ventilação 
funciona 
efetivamente 
somente se o 
galpão estiver 
hermeticamente 
fechado e livre 
de fugas de ar.

w	Isto garante que 
a velocidade e 
o volume do ar 
que entra no 
galpão estejam 
controlados e 
corretos.
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Fugas de ar
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