Ventilação de Túnel para Frangos de Corte
1. Finalidade da ventilação de túnel
w A ventilação de
túnel é utilizada em
climas quentes ou
onde são criadas
aves de maior
tamanho (>3kg).
w O fluxo de ar de
alta velocidade
aumenta o efeito
de resfriamento,
removendo o
excesso de calor e
proporcionando um
efeito refrescante.

2. Volume e velocidade do ar

3. Esfriamento evaporativo

w Exaustores

w Pressão
• Pressão negativa
apropriada para
fornecer velocidade do
ar adequada e criar um
efeito de esfriamento.

w Entradas de ar

Água

• Exaustores de túnel ligados.
• Número de exaustores e
velocidade do ar ajustados
para o comportamento das
aves.
• Persianas dos ventiladores
de túnel abertas.

• Entradas de ar laterais
(Inlets) fechados.
w Velocidade do ar
• Entradas de ar abertas
• Medir em 3 a 4 pontos no
para permitir fluxo
centro do galpão, acima da
de ar ilimitado e o
altura das aves.
funcionamento eficiente
• A meta é de 2,5-3,0m/s de
dos exaustores de túnel.
média.

Ar resfriado
entrando galpão

Ar quente

Água para
recirculação

w Painéis resfriadores

w Utilizar somente se a
umidade do ambiente for
<75% e a velocidade do ar
for >1,5m/s.
w O efeito de esfriamento se
incrementará.
• Monitorar o
comportamento das aves.

4. Cercas migratórias

Painel de
resfriamento
evaporativo

w Sistemas de nebulização

• Mantê-los limpos e livres de
poeira.
• Ciclo de bombas de água
para manter temperatura
constante e uniforme no
galpão.
• O tamanho do painel
resfriador deve garantir
que se alcance a pressão
operativa adequada dos
exaustores.

• Utilizar sistemas de alta pressão (28-41 bar) ou ultra alta
(48-69 bar) para obter o máximo efeito esfriador.
• Colocar próximo das entradas de ar.

Movimento típico de ar durante a
ventilação de túnel

5. Monitorar e avaliar
w Independentemente do que o termômetro do galpão
esteja indicando, a avaliação do comportamento das
aves é a verdadeira e única forma de determinar se a
configuração da ventilação de túnel é correta.

Fluxo de Ar

w Cercas migratórias
• Impedem que as aves migrem durante climas
quentes para o lado extremo do galpão (em
relação à entrada de ar).
• Garantir que:
• Manutenção das densidades populacionais ao
longo do galpão
• Acesso uniforme à comedouros e bebedouros.
• Fluxo de ar uniforme entre as aves.

Observação
As aves estão sentadas
e amontoadas
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Aves sentindo

Ação Corretiva

Muito frio

Diminuir a velocidade do ar
mediante a redução do número
de exaustores e/ou o aumento da
pressão negativa do galpão. Desligar
os painéis resfriadores

Muito calor

Aumentar a velocidade do
ar mediante o incremento da
quantidade de exaustores, reduzindo
a pressão negativa. Ligar os painéis
resfriadores caso estejam desligados

As aves estão dispersas
por todo o galpão com
as asas ligeiramente
afastadas do corpo
As aves estão encostadas
de lado, com uma asa
separada do corpo
Mais de 10% do lote
ofegante

