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A busca de diferentes combinações de parâmetros ambientais no
desempenho, comportamento e bem-estar de frangos de corte é de
extrema importância para a elevação da qualidade do processo de
produção.

Metodologia

A CPA está sendo construída no Laboratório de Conforto Térmico II da
Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Enquanto a construção ocorre
foram feitos dois testes auxiliares a CPA:

1° Teste: avaliar o sistema de monitoramento das aves
Foram realizados testes das antenas RFID e suas tags para averiguar a

distância que os equipamentos devem ficar das portas de passagens. Todos os
modelos de etiqueta foram testados em várias velocidades e de diversas formas,
como tag original, enrolada no lápis e enrolada com fita adesiva.

2º Teste: preferência da porta de passagem
A Passageway Preference Chamber foi construída e consiste em dois

conjuntos de gaiolas de arame (173 x 41 x 46 cm) conectadas por cinco túneis de
acrílico (15 x 22 x 36 cm), Três dos cinco túneis foram adaptados para acomodar
vários tipos de portas. Divisores foram alocados em cada gaiola para separar a
ave teste (centro) das aves estímulo. As aves estímulo foram alojadas em cada
lado da câmara central (duas por gaiola) com objetivo de socialização das aves e
são capazes de mover-se livremente na gaiola. Para assegurar a passagem das
aves através das portas, os comedouros foram instalados de um lado da gaiola e
o bebedouro tipo nipple do lado oposto. A PPC foi equipada com sensores
infravermelhos de detecção para monitorar o movimento das aves dentro
câmara durante o estudo.

Financiamento

Introdução

Todas as etiquetas avaliadas apresentaram desempenho semelhante. Sendo que
a distância máxima obtida com a etiqueta original foi de 9 ± 1 cm e com tag
enrolado e/ou fita 7± 1 cm.

Figura 2. Antenas RFID adquiridas e respectivos Tags

Contrariando os resultados esperados, a presença da porta entre os
compartimentos de água e comida não afetou a movimentação das aves dentro
da PPC. Sendo que houve 22,1 movimentos/hora sem portas e 23,0
movimentos/hora com as portas com desvio padrão de 4,2.

Figura 3. (a) Correntes de plástico (b) retalhos de vinil (c) painel de acrílico
sólido.

Através da validação das antenas RFID, das portas de passagens, da
metodologia de análise e da implementação de programas
computacionais que auxiliarão na captação de informações, tem-se
uma boa base para o início da validação do projeto na Câmara de
Preferência em construção.

Construir e validar uma câmara de preferência ambiental (CPA) para
avaliação de diferentes combinações de parâmetros ambientais no
desempenho, comportamento e bem-estar de frangos de corte

Figura 1. (a) Esquema da “Passageway Preference Chamber”; (b) Esquema das três
unidades da PPC colocadas dentro câmara climática.


