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Resumo: Aviários de corte possibilitam uma excelente fonte de renda com pouca mão de obra 

para o agricultor tornando se viável esta atividade. Deste modo, o objetivo do trabalho foi 

avaliar os fatores energéticos envolvidos em um aviário para poder reduzir o custo com a 

energia elétrica na produção avícola e também contribuir para a redução no consumo de 

energia no setor rural. Nesta pesquisa foi analisado o consumo energético em dois aviários de 

frangos de corte, no período de 26 de agosto a 2 de setembro de 2011, considerando uma 

semana típica de trabalho na qual avaliou dois sistemas de energia elétrica no aviário, quanto 

ao seu uso racional, em que se coletaram dados da potência ativa, potência reativa e fator de 

potência em intervalo de tempo de cinco minutos por amostra em um período de sete dias. 

Para o fator do consumo de energia reativa, a diferença entre o dia com maior e menor 

consumo é de 42,69 kWh. O fator de potência está inferior ao que diz a legislação vigente. É 

imprescindível tomar medidas mais focalizadas no uso coerente da energia e término do 

diagnóstico completo para aumentar a eficiência do sistema.  
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Diagnosis energy in poultry broiler 

 

Abstract: Poultry cutting allow an excellent source of income with little hand labor for the 

farmer. Thus, the objective was to assess and evaluate the energy factors involved in an aviary 

in order to reduce the cost of electric energy in poultry production and also contribute to 

reducing energy consumption in the rural sector. In this study we analyzed the energy 

consumption in two poultry broiler in the period from August 26, 2011, to September 2, 2011, 

considered atypical workweek, and evaluated two power systems in poultry broiler 

harvesting, and the irrational use, which collected data of active power, reactive power and 

power factor in a time interval of five minutes per sample over a period of seven days. 

Through research of the energy use of poultry becomes easier to take more focused on 

rational use of energy by implementing measures to better efficiency of the system to lower 

consumption, which will benefit not only the lowest cost producer will have as a society in 

whole, it will have lower consumption of energy generated. For the factor of there active 

power consumption, the difference between days high and low consumption is 42.69kWh. 

The power factor is lower than the current law says. 

  

Key words: poultry, energy, potential factor. 

 

 

 

 

mailto:acarezato@bol.com.br
mailto:tabatazb@hotmail.com
mailto:cristianepaloschi@hotmail.com
mailto:jair.siqueira@unioeste.br
mailto:cecn@unioeste.br


Cultivando o Saber 

 

Cascavel, v.5, n.2, p.104-112, 2012 

105 

Introdução 

A avicultura de corte se constitui em uma importante opção de renda para o produtor 

rural, utilizando relativamente pouca mão de obra, que na maior parte das vezes é de ordem 

familiar. Ocupa reduzida quantidade de área com construções e faz uso de equipamentos 

exclusivos para a atividade. As pesquisas em torno do melhoramento genético fizeram com 

que o frango de corte pudesse atingir 2,5 g.h
-1

 ao longo de sua vida. Mas, para que isto 

ocorresse, foi conveniente oferecer boa nutrição, bom estado sanitário e condições adequadas 

de ambiente, dentro do aviário. Esses fatores constituem uma preocupação constante dos 

técnicos das empresas avícolas (Funck e Fonseca, 2008). 

Apesar dos números significativos e da grande responsabilidade social como 

geradora de empregos e fixadora do homem no campo, a avicultura brasileira ainda apresenta 

um aspecto falho: o alto desperdício de energia em seus vários processos. Por exemplo, 

apenas a opção por ventiladores energeticamente eficientes poderia levar a uma economia de 

49% em energia elétrica (Turco et al., 1998). O agronegócio avícola brasileiro emprega 2 

milhões de pessoas, em suas atividades diretas e indiretas, movimenta em torno de 10 bilhões 

de dólares ao ano, representando 2% do produto interno bruto do país. A avicultura no Brasil 

tem crescido, a uma taxa de 10% ao ano, nas três últimas décadas (IBGE, 2010). 

Devido às características do metabolismo intenso da ave, de toda energia consumida 

pelo frango, somente 20% são carreados para o seu crescimento e os outros 80% se destinam 

à sua manutenção (Abreu e Abreu, 2004). Observa-se que, apesar de se haver conquistado 

altos índices de produção, a instalação avícola é um dos pontos em que se exigem, 

atualmente, maiores preocupações, em se tratando do conforto térmico para frango de corte 

(Abreu, 2001). 

Porém, para máxima conversão do alimento em peso ocorrerá de maneira mais 

eficiente quando a ave estiver submetida às condições ideais de: temperatura, umidade 

relativa e ambiente adequado, com a máxima otimização da energia, sem desperdício. Quando 

os fatores de temperatura e umidade relativa ultrapassam os limites da faixa de conforto 

ambiental, denominada zona termoneutra, sua capacidade de dissipar calor é bruscamente 

reduzida. É necessário ter-se um sistema moderno para proporcionar um micro clima ideal 

dentro do aviário, com o objetivo de atingir alta eficiência de conversão energética. (Teeter e 

Belay, 1993). 

Na zona de conforto térmico a taxa metabólica é mínima e a homeotermia é mantida 

com menos gasto energético; assim, na zona de termoneutralidade a fração de energia 
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metabolizável utilizada para a termogênese é mínima e a energia líquida de produção é 

máxima (Mount, 1979, apud Macari et al., 1994). 

Um dos principais fatores que afetam a zona de conforto térmico é a idade do 

animal. Com o desenvolvimento do frango de corte a consequentemente maturação do 

sistema termorregulador e o aumento da atividade energética, a zona de conforto térmico é 

reduzida de 35 °C, com um dia de idade, para 24 °C, com quatro semanas de idade e para 21 a 

22 °C, com seis semanas de idade (Macari et al., 1994). 

Neste sentido, e com o objetivo de reduzir a perda de calor, aves submetidas a baixas 

temperaturas ambientes sofrem alterações hemodinâmicas e vasoconstrição periférica, 

resultando em um baixo gradiente de temperatura entre a pele e o ambiente, reduzindo as 

perdas por convecção e irradiação (Muller, 1989). 

O sistema de produção utilizado nos aviários, geralmente depende de energia elétrica 

para seu funcionamento (alimentação, manutenção do conforto térmico, iluminação). Segundo 

(Bueno, 2004) o estresse calórico inerente ao meio no qual as aves se desenvolvem, eleva o 

consumo de energia elétrica, pois os equipamentos, tais como ventiladores, exaustores e 

nebulizadores, passam a funcionar com maior frequência. 

A importância da luz nos aviários não está restrita apenas à duração da iluminação: a 

intensidade da luz, fonte de luz, frequência, comprimento de onda do pico de radiação, 

comprimento de onda espectral, composição espectral e a distribuição espacial das lâmpadas 

no galpão também afetam os resultados finais, em termos da qualidade e da quantidade de 

produção (Buyse e Simons, 1996). Economizar eletricidade significa obter o melhor resultado 

com menor consumo possível, pois garante energia para o futuro, preserva o meio ambiente e 

reduz despesas, sem que haja prejuízos na qualidade (Bueno, 2004). 

A energia elétrica é de suma importância no meio rural é de vital e relevante 

importância nos meios de produção avícola para o acionamento de seus conjuntos de motores 

elétricos. Por outro lado, objetivando reduzir o impacto causado pelo custo de energia elétrica 

na produção avícola e também contribuir para redução no consumo de energia no setor rural, 

faz-se necessária à maximização desta energia consumida na força motriz dos referidos 

sistemas. O desenvolvimento e elaboração de projetos e avaliação de sistemas de criação de 

aves que otimizem a produção, custo da instalação e energia, é um desafio para a ampla 

extensão de condições existentes na produção comercial (Reece et al., 1980). 

O DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica), juntamente com a 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), mencionou, que a partir de 1980 os 

consumidores que demandam cargas acima de 50kW, adotassem um tipo de conduta visando 
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à diminuição de custos e, indiretamente, ao consumo de energia no horário de pico no qual há 

grande agrupamento de carga. 

Deste modo, o objetivo do trabalho foi conhecer e avaliar os fatores energéticos 

envolvidos em um aviário para poder reduzir o custo com a energia elétrica na produção 

avícola e também contribuir para redução no consumo de energia no setor rural. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado em dois aviários localizados na cidade de Palotina – PR, 

com coordenadas geográficas 24º20’41” S e  53º49'44" W.  O clima de cidade é subtropical 

Cfa, segundo a classificação de Köppen, com verões quentes e invernos frios ou amenos. 

Geadas são frequentes no período mais frio, podendo acontecer no período entre o fim de 

maio e o início de setembro. A média anual de temperatura é de 20°C (IAPAR, 2006). 

Os aviários experimentais, em número de 2, tem suas dimensões de: 12,3 m de 

largura por 150 m de comprimento e 3,5 m de altura, cobertos com telhas de alumínio, 

muretas laterais com 60 cm, tela de arame galvanizado, com forração e cortinas laterais, nos 

quais foram alojadas 22.000 aves, sendo em cada aviário 11.000 frangos de linhagem 

comercial, disponíveis no mercado brasileiro, abatidos com idade de 45 dias com peso médio 

de 2,638 kg. O período de coleta dos dados foi de 26 de agosto de 2011, a 2 de setembro de 

2011,  em que se coletaram dados da potência ativa, potência reativa e fator de potência de 

uma semana típica de trabalho em intervalo de tempo de cinco minutos por amostra em um 

período de sete dias. 

Os aviários em estudos possuem os seguintes equipamentos elétricos: ventiladores 

com motores elétricos, nebulizadores elétricos instalados, comedouros motorizados e 

iluminação com 360 lâmpadas incandescentes de 100 W. 

As medidas de consumo de energia elétrica foram tomadas com o auxílio de um 

medidor/registrador portátil de grandezas elétricas, denominado SMART METER T,  que 

em conjunto com o SOFTWARE SMART ANALISADOR T da IMS, permite gerar gráficos 

aleatórios de acordo com a resolução 505 da ANEEL. Totalmente programável. Esse 

equipamento apresenta no “display” as seguintes grandezas elétricas instantaneamente: 

tensão; corrente; fator de potência; potência aparente, ativa e reativa e frequência da rede. 

Apresenta também as seguintes grandezas que são integradas no tempo: energia ativa e 

reativa. As grandezas citadas são enviadas para a memória do aparelho instantaneamente, 

modo automático, também pode ser programado seu tempo de funcionamento ou de operação. 

Para se obter os resultados de consumo energético foram feitas as seguintes análises. 
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1) Análise do Consumo de Energia e Fator de Potência na Instalação: 

Com as informações colhidas foram elaborados gráficos de consumo de energia 

ativa, energia reativa e de variação do fator de potência na instalação, calculando-se a média 

das grandezas elétricas horárias para a semana típica avaliada. Determinou-se, também, o 

consumo de energia total, a energia reativa e o fator de potência médio, considerando-se o 

tempo de alojamento das aves e sua fase de criação. 

 

2) Cálculo do Número Índice de Consumo de Energia por aves alojadas: 

A partir dos dados de consumo total de energia ativa total e do número de aves 

alojadas no processo de terminação, calculou-se o número índice do consumo de energia por 

cabeça de aves alojadas, durante o período total de alojamento. 

 

3) Consumo energético para um ciclo de Frangos de corte comercial. 

A partir dos dados de consumo total de energia (KW) fez-se a média de um dia 

típico, multiplicando pelo número de dias alojados obtendo o valor estimado da energia 

necessária para operar o sistema. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados dos consumos energéticos de energia reativa foram coletados em uma 

semana típica de produção encontrados na figura 1, o consumo de energia reativa do aviário 

teve uma média de 55kWh , este montante corresponde a um consumo de 2222,8 kW/ciclo. 

 

 
Figura 1 - Consumo de energia em kWh. 
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Observou-se na figura 1 que no quarto dia o consumo de energia reativa que teve 

maior valor apresentado, foi aproximadamente 75 kWh, já o menor valor encontrado foi no 

sétimo dia com 32,31 kWh, com isto pode-se concluir que a diferença entre o dia com maior 

gasto e o de menor consumo é de 42,69 kWh. É imprescindível tomar medidas mais 

focalizadas no uso coerente da energia e término do diagnóstico completo para aumentar a 

eficiência do sistema.  

Os resultados da variação diária do consumo de eletricidade do aviário foram 

coletados em uma semana típica de produção, esse consumo pode ser visto na figura 2. 

 

 
Figura 2 - Consumo de energia em kVArh. 

 

Como nos mostra a figura 2, o consumo de energia elétrica na instalação no quarto 

dia foi superior aos dias da semana, tendo um valor de consumo de 49,20 kVArh, já o sexto 

dia teve um menor consumo de energia ativa que foi de 21,20 kVArh. Os resultados 

encontrados para o consumo médio diário de energia ativa foi de 42,81 kVArh. 

O fator de potência indica quanto da potência aparente está sendo transformado em 

potência ativa e reativa. Quanto maior o fator de potência, maior a quantidade de potência 

ativa transformada, sendo assim mais eficiente. Como as empresas de fornecimento de 

energia cobram por potência ativa, para não sobrecarregar sua rede, o fator de potência do 

consumidor deve ser maior ou igual 0,92, de acordo com a legislação vigente. 

Os resultados do fator de potência médio obtido nos equipamentos do aviário foram 

coletados em uma semana típica de produção, os resultados podem ser vistos na figura 3. 
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Figura 3 - Fator de Potência. 

 

Os resultados encontrados para o fator de potência, como podemos verificar na 

figura 3, foi de 0,82 para a semana. Sendo que o valor está inferior ao valor padrão da 

legislação. 

 

1) Cálculo do Número Índice de Consumo de Energia por aves alojadas 

 A relação entre os valores de consumo em kWh total do sistema pela capacidade total 

de aves alojadas em um ciclo.  

I=Ctc/Ctcac                                                                                                       eq. (1) 

I=2222,8/22000      

I=101,03 Wh/ave alojada  

 

Onde: 

Índice de Consumo de Energia por ave = I 

Consumo total de um ciclo = Ctc 

Capacidade Total de aves alojadas em um ciclo = Ctcac 

 

2) Consumo energético para um ciclo de Frangos de corte comercial. 

O alto consumo de energia deve-se ao uso da automação do sistema mostrado, sendo 

que os equipamentos que mais consomem eletricidade são os responsáveis pela climatização 

do sistema (ventiladores com motores elétricos, nebulizadores elétricos instalado, comedouros 

motorizados e iluminação com 360lâmpadas de 100 W). 

 

cec=mce                                                                                                                 eq.(2) 

cec=2,784 . 960 

cec= 2672.8kWh 
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Onde: 

Consumo energético para um ciclo = cec 

Média do consumo energético = mce 

Tempo do ciclo em horas = t 

 

Conclusões 

Através da pesquisa do uso energético dos aviários torna-se mais fácil tomar 

medidas mais focadas para uso racional de energia, implementando medidas de melhor 

eficiência do sistema visando um menor consumo, que beneficiará não somente o produtor 

que terá menor custo como a sociedade em um todo, pois terá menor consumo gerado de 

energia. 

O consumo de energia reativa do aviário teve uma média de 55kWh, este montante 

corresponde a um consumo de 2222,8 kW/ciclo. No quarto dia de trabalho, o consumo de 

energia reativa teve maior valor apresentado, com aproximadamente 75 kWh, já o menor 

valor encontrado foi de 32,31 kWh. Com isto pode-se concluir que a diferença entre o dia 

com maior e menor consumo é de 42,69 kWh. Para o consumo de energia ativa, os valores 

médios encontrados foram de 42,81 kVArh.  

O resultado encontrado para o fator de potência foi de 0,82 para a semana, sendo que 

o valor está inferior ao que diz a legislação vigente para esta região que visa um fator de 

potência igual ou inferior a 0,92. Mas ainda é possível diminuirmos este fator de potência 

desde que tenhamos bom acompanhamento técnico das principais variáveis que refletem o 

uso eficiente de energia elétrica nas instalações e manutenção dos equipamentos. 
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