Ventilação de Transição para Frangos de Corte
1. Finalidade da ventilação de transição

Movimento típico de ar durante a
ventilação de transição

w Proporcionar uma maior quantidade de ar para
retirar o excesso de calor sem que o ar atinja
diretamente as aves.
Maior troca de ar = maior remoção de calor.
w Utilizar quando:

3. Monitorar e avaliar
w Avaliar o comportamento das aves é a única
maneira de determinar se as configurações
de ventilação de transição são adequadas.
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• A temperatura externa é muito baixa.
• As aves ainda são muito jovens para a
ventilação de túnel.

w Aves amontoadas – ar está demasiado frio ou
soprando na direção incorreta.
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2. Volume e velocidade do ar
w Pressão
• É necessária pressão negativa apropriada para:
§ Fornecer velocidade de ar adequada.
§ Direcionar o ar para o topo do teto.
§ Criar movimento de ar sobre as aves.

2
1

Entradas de ar laterais (Inlets)
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Exaustores de túnel

w Número de exaustores
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Entradas de ar de túnel (fechadas)

• Determinado pela
• Aumentar o número de
quantidade e tamanho
entradas de ar laterais
da abertura das
(Inlets) abertas.
entradas de ar (Inlets).
• Aumentar a abertura
• Os exaustores
das entradas de ar.
controlados por
• A abertura total das
temperatura funcionam
entradas deverá
continuamente para
permitir o uso de 40controle de temperatura.
50% da capacidade
w As configurações
do exaustor de túnel.
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Exaustores de ventilação mínima (desligadas)

w Volume de ar

devem ser baseadas
no comportamento
das aves.

w As aves mais jovens e com menos penas sentem o
movimento do ar mais do que as completamente
emplumadas (mais velhas) e tendem a amontoar-se.

w Ações corretivas
• Verificar se a pressão negativa está adequada.
• Desligar o último exaustor que entrou em
funcionamento.

Nota: Durante a ventilação de transição, o ar é
puxado para o interior do galpão através das
entradas laterais da parede
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w As aves tornam-se mais ativas quando a
ventilação de transição foi ajustada corretamente.

