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RESUMO 

 

VIGODERIS, Ricardo Brauer, Universidade Federal de Viçosa, novembro de 
2002. Desenvolvimento de um protótipo para resfriamento adiabático 
evaporativo, em instalações climatizadas para animais, usando argila 
expandida. Orientador: Ilda de Fátima Ferreira Tinôco. Conselheiros: Adílio 
Flauzino de Lacerda Filho e Jadir Nogueira da Silva. 

 

Para que os animais possam mostrar todo o seu potencial produtivo é 

necessário que os mesmos estejam inseridos num ambiente térmico adequado, 

pois as altas temperaturas atuam negativamente na produção, provocando 

menor ingestão de ração, com conseqüente redução do ganho médio de peso 

e aumento da mortalidade. Neste aspecto, surge como alternativa para 

amenizar os efeitos das condições climáticas, o acondicionamento térmico dos 

ambientes de criação. Um processo usualmente empregado no arrefecimento 

de instalações tem sido o resfriamento adiabático evaporativo com o uso de 

material poroso umedecido. No Brasil, placas de celulose têm sido comumente 

empregadas, porém estas apresentam alguns inconvenientes. Por esta razão, 

surgiram indagações sobre a possibilidade de se empregar materiais 

alternativos, tal como a argila expandida. Porém, para que materiais porosos 

alternativos pudessem ser adequadamente avaliados, seria necessária a 

construção de um protótipo que pudesse fornecer certas características desses 

materiais. O material de celulose corrugada foi usado como testemunha, pois 

suas propriedades já são devidamente conhecidas. O protótipo foi composto de 

uma câmara dotada de uma abertura na qual foram acopladas as placas 

porosas. Uma redução metálica foi fixada na outra extremidade, convergindo 

para um duto circular. Foi fixado ao sistema um ventilador centrífugo. A 
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extremidade livre do ventilador foi dotada de um anteparo regulável. Por meio 

dos resultados obtidos, pode-se concluir que o protótipo de túnel de vento 

reduzido desenvolvido para avaliação de materiais porosos utilizados em 

sistemas de resfriamento adiabático evaporativo, mostrou-se eficiente para 

caracterização dos mesmos. A argila expandida (cinasita) mostrou ser um 

material eficiente e apropriado para utilização no arrefecimento térmico de 

instalações para animais. 
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ABSTRACT 

 

VIGODERIS, Ricardo Brauer, Universidade Federal de Viçosa, November 
2002. Development of a prototype for evaporative adiabatic cooling, in 
acclimatized facilities for animals, using expanded clay. Advisor: Ilda de 
Fátima Ferreira Tinôco. Committee members: Adílio Flauzino de Lacerda 
Filho e Jadir Nogueira da Silva. 

 

In order that animals can show their total productive potential it is 

necessary that they stay confined in appropriate thermal environment, due the 

fact that high temperatures act negatively in animal’s production, provoking 

smaller ration ingestion, and consequently reduction of the medium weigh gain 

and increasing mortality rates. In this aspect, the thermal cooling of the 

environment appears to be an alternative to minimize the effects of the climatic 

conditions. A process usually employed for lower air temperature inside facilities 

has been the evaporative adiabatic cooling using pad materials. In Brazil, 

cellulose pads have been used commonly, even though they present a series of 

inconveniences. For this reason questions on the possibility of using alternative 

materials, such as expanded clay (cinasita), appears. A prototype using 

expanded clay as pad, was built and tested for air cooling willing to apply it on 

animal facilities. The cellulose pad was used as standard, because its 

properties are already known properly. The prototype was composed by a 

chamber with two openings: one with expanded clay pad and another with a 

metallic reduction converging to an exiting duct. A centrifugal fan drove the 

entire system. It was concluded that the prototype of reduced wind tunnel was 

efficient for characterization and evaluation of pad materials used in systems of 
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adiabatic evaporative cooling. The expanded clay (cinasita) showed to be an 

adequate and efficient material for thermal cooling of animal’s facilities.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor de produção animal no Brasil vem demonstrando grande 

desenvolvimento nos últimos anos, apresentando constantes inovações nas 

áreas da genética, nutrição, manejo e sanidade. Entretanto, em climas tropicais 

e subtropicais, os altos valores de temperatura e umidade relativa do ar, 

sobretudo no verão, têm se mostrado limitantes ao desenvolvimento, à 

produção e reprodução dos plantéis produzidos em escala comercial, o que 

levou a preocupação quanto ao ambiente interno de criação, objetivando um 

comprometimento com o acondicionamento térmico. 

Contudo, em razão da grande extensão territorial e da existência de 

diferentes regiões climáticas, não há como estabelecer um único modelo para o 

acondicionamento ambiente para as instalações zootécnicas. As alternativas 

possíveis, entretanto, passam sempre por dois processos: acondicionamento 

térmico natural e acondicionamento térmico artificial, sendo que ambos os 

processos são requeridos nas instalações. Em relação ao acondicionamento 

térmico artificial, o processo usualmente empregado no arrefecimento de 

instalações, especialmente na avicultura e suinocultura industrial, tem sido o 

resfriamento adiabático evaporativo. 

O processo de resfriamento evaporativo é uma das técnicas mais 

econômicas para deslocar a temperatura de bulbo seco para uma faixa mais 

confortável, e tem sido usada para melhorar as condições de conforto humano 

há muito tempo nos sistemas de controle do ambiente. GATES et al. (1991), 

BOTTCHER et al. (1991), RYAN et al. (1992), ALJMAL et al. (1994), ALI et al. 

(1999), ARBEL et al. (1999) e muitos outros revelam que o sistema de 
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resfriamento evaporativo tem se tornando padrão para muitas instalações 

avícolas e casas de vegetação e é também usado para arrefecer instalações 

para suínos e gado de leite. 

O sistema de resfriamento adiabático evaporativo, na forma como é 

empregado na climatização de instalações, consiste em forçar a passagem do 

ar externo, através de um material poroso umedecido empregando-se para isso 

ventiladores ou exaustores. O ar externo, quando não saturado, em contato 

com a superfície umedecida, promove troca simultânea de calor e massa. 

Como a pressão de vapor de água do painel umedecido é maior que a do ar 

insaturado, ocorre vaporização de água e umedecimento do ar. O calor 

necessário para esta mudança de estado físico vem do calor sensível contido 

no ar e na água, resultando em decréscimo da temperatura de ambos e, 

conseqüentemente, do ar a ser incorporado ao ambiente. 

 Na confecção das placas de material poroso umedecido (conhecido 

como placas evaporativas) empregadas em galpões climatizados, 

mundialmente tem-se utilizado a celulose. Contudo, estas placas apresentam 

uma série de inconvenientes em seu emprego no Brasil, tais como um alto 

custo (13% do investimento) e pouca durabilidade. Diante destes problemas, 

indaga-se sobre a possibilidade de se empregar materiais alternativos, tais 

como a argila expandida em substituição à celulose. A argila expandida é um 

agregado leve que se apresenta em forma de esferas, com uma estrutura 

interna formada por uma espuma cerâmica com microporos e com uma casca 

rígida e resistente.  

Uma vez que o emprego da argila expandida em sistemas de 

acondicionamento utilizados em instalações para animais demonstra ser uma 

alternativa interessante, especialmente para avicultura e suinocultura industrial 

brasileira, e que pouco se conhece em termos de dimensionamento de placas, 

da eficiência no resfriamento adiabático evaporativo e na velocidade do ar no 

interior das instalações para animais, infere-se que há necessidade de estudos 

mais fundamentados de sua aplicação para esses fins.  
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2. OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivos gerais: a) a construção e avaliação 

de um protótipo de um túnel visando a sua utilização na caracterização de 

placas de materias porosos utilizados em sistemas de resfriamento adiabático 

evaporativo; b) o dimensionamento de placas de argila expandida e avaliação 

da eficiência das mesmas, como material poroso no resfriamento adiabático 

evaporativo do ar. 

Como objetivos específicos, esta investigação visou a avaliação de uma 

granulometria de argila expandida, em diferentes espessuras de placa porosa 

(50; 75; 90 e 120mm). 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO CLIMA BRASILEIRO 

 

O clima do Brasil é predominantemente tropical e subtropical e, desta 

maneira, apresenta variáveis climáticas com amplitudes que afetam de forma 

direta ou indireta o desempenho produtivo dos animais. Assim sendo, o 

conhecimento das variáveis climáticas merece maior atenção, pois na criação 

de animais de interesse econômico existem raças que são mais adaptadas às 

condições do clima brasileiro, porém outras, são mais sensíveis às condições 

tropicais e subtropicais (PERDOMO, 1998). 

De acordo com PERDOMO (1998), o território brasileiro apresenta-se 

com uma característica muito diversificada, indo do super úmido quente da 

Amazônia, passando pelo úmido quente e subquente, semi-úmido quente até o 

semi-árido brando, mediano, forte e muito forte do nordeste. 

Atua no território brasileiro uma grande diversidade de massas de ar 

com características bastante distintas. As várias regiões que compõem o Brasil 

sofrem influências destas massas de ar de maneira variável ao longo do ano, 

além de outras variáveis meteorológicas que promovem perturbações com 

intensidade e importância diferenciadas conforme as estações do ano e a 

região.  
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3.2 PRODUÇÃO DE ANIMAIS CONFINADOS EM CLIMA QUENTE 

 

O aumento da produção de carne é uma resposta ao aumento mundial 

do consumo per capita, o qual está relacionado ao custo final do produto. No 

entanto, alguns parques de produção estão localizados em regiões com altas 

temperaturas ambientais, principalmente durante os meses de verão, como é o 

caso de algumas regiões do Brasil, o que representa um entrave a ser 

superado nesta atividade e, ainda que o problema seja sazonal e de duração 

variável, seus efeitos são economicamente significativos (MATOS, 2001). 

Valores elevados de temperatura atuam negativamente sobre a 

produção dos animais, provocando menor ingestão de ração, com conseqüente 

redução do ganho médio de peso e aumento da mortalidade, especialmente 

nos dias que antecedem ao abate, com prejuízo da conversão alimentar e dos 

índices de eficiência produtiva esperados (SOUZA, 1996). 

Vários estudos têm evidenciado significativa redução da eficiência 

alimentar com o aumento da temperatura ambiental (TINÔCO, 1988). 

COOPER e WASHBURN (1998), conduzindo pesquisa sobre eficiência 

alimentar, relataram diminuição significativa na eficiência alimentar em 

temperaturas ambientais elevadas. 

Isso também foi evidenciado por CURTIS (1983), baseado em 

experimento conduzido por SUK e WASHBURN (1995), e MAY et al. (1998), no 

qual verificaram reduções significativas no ganho de peso e na conversão 

alimentar, devido ao efeito das altas temperaturas, em experimentos realizados 

com frangos de corte, utilizando a temperatura ambiental na faixa de 21 a 

31oC.  

YALÇIN et al. (1997), concluíram que, para as altas temperaturas 

(32oC), o crescimento das aves (frangos de corte), após 28 dias de idade, foi 

menor do que para aquelas aves submetidas à temperatura de 20oC, sendo 

que a magnitude deste efeito variou entre as linhagens estudadas. Os autores 

inferiram que o rápido crescimento das aves comerciais leva a que as mesmas 

gerem mais calor, dificultando a manutenção da temperatura corporal em níveis 

satisfatórios, nas condições de temperaturas ambientais elevadas.  

DEATON et al. (1968), trabalhando com temperaturas ambientais 

próximas de 32oC, na criação de frangos de corte, relataram que a temperatura 



6

 

não afetou a mortalidade, porém, para temperaturas próximas a 37,8oC, um 

aumento significativo na mortalidade foi observado por COOPER e 

WASHBURN (1998). 

Resultados de experimentos conduzidos por HOMIDAN et al. (1997) 

demonstraram que frangos de corte criados até os 49 dias de idade, em 

ambiente apresentando temperaturas próximas de 25,8oC, apresentaram 

mortalidade ligeiramente superior àquelas criadas em ambientes com 

temperaturas próximas de 19oC, porém, sendo não significativa a diferença 

encontrada. 

Uma queda no consumo de ração no sentido inverso ao aumento da 

temperatura ambiente foi observado por North (1984), citado por BAIÃO (1996), 

o qual trabalhou com cinco temperaturas médias (15,6; 21,1; 26,7; 32,2 e 

37,8oC). Neste experimento, o autor constatou uma diferença no consumo 

entre a maior e a menor temperatura. O consumo de água, porém, foi 130% 

superior na temperatura mais elevada em relação a mais baixa. 

 
 
3.3 O AMBIENTE E A PRODUÇÃO ANIMAL 

 

3.3.1 Influência das variáveis climáticas sobre o desempenho animal 

 

O ambiente é caracterizado por um conjunto de fatores climáticos que 

atuando isoladamente ou, mais freqüentemente, em simultaneidade exercem 

influências sobre os animais de maneiras favoráveis ou desfavoráveis ao 

desenvolvimento biológico, desempenho produtivo e reprodutivo dos mesmos 

(CURTIS, 1983). 

As principais variáveis climáticas que influenciam o desempenho animal, 

definindo o microclima de uma região são a temperatura do ar, a umidade 

relativa, a radiação solar, o vento, a pluviosidade, a luminosidade e a altitude, 

que são bastante dinâmicas em função das estações do ano. Os animais 

coexistem em um processo ininterrupto de interação com o ambiente no qual 

se encontram inseridos reagindo de diversas maneiras a distintas condições 

que são impostas (ESMAY, 1969). 

O desempenho animal está condicionado as influências do ambiente, 

podendo submeter os animais, em função da espécie, a condições 
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estressantes que, dependendo dos limites de tolerância dos mesmos, podem 

ocasionar reflexos negativos em seu desempenho (TINÔCO, 1996).  

 

3.3.2 Mecanismos de transferência de calor 

 

3.3.2.1 Fluxo de calor sensível 

 

Os animais trocam calor com o ambiente por meio de distintos 

mecanismos: radiação, convecção e condução. Também perdem calor por 

evaporação da água proveniente do trato respiratório e pela superfície da pele. 

Alguma quantidade de calor pode ser ganho pelo animal durante a 

condensação da água na superfície dos pêlos (BAÊTA e SOUZA, 1997). 

A radiação, a convecção, e a condução ocorrem devido a gradientes de 

temperatura, e podem ser percebidos por termômetros. Por isso, estes são 

conhecidos como formas sensíveis de fluxo de calor. 

O fluxo de calor por condução exige contato entre as superfícies ou 

substâncias cujas temperaturas são diferentes; isto é, deve haver um gradiente 

térmico entre as partes consideradas. Por exemplo, a maior temperatura 

observada no núcleo corporal é devida à maior atividade metabólica nessa 

região, assim, essa energia, sob a forma de calor, gerada no núcleo corporal, 

pode fluir para a superfície do corpo, caso seja verificado um gradiente térmico 

interno entre as partes. Por outro lado, o calor também pode fluir da superfície 

do corpo para o meio externo ao corpo do animal, se este estiver mais frio, isto 

é, se for verificado um gradiente térmico externo (INCROPERA, 1981).  

A convecção é uma forma sensível de transferência de calor, na qual o 

ar em contato com uma superfície aquecida é também aquecido, ocorrendo 

redução de sua densidade, o que causa pequenas correntes próximas da 

superfície. Nesse processo, em razão da movimentação do ar, há remoção de 

calor do corpo aquecido. Dessa forma, a convecção constitui um meio eficiente 

de remoção de calor corporal do animal. Para se ter uma idéia da grandeza 

desse processo, um homem, cuja temperatura da pele está 10oC acima da 

temperatura do ar, dissipa calor por convecção na ordem de 30 a 40 W/m2 

resultantes de seu metabolismo basal (MOUNT, 1979; citado por BAÊTA e 

SOUZA, 1997). 
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A transferência de calor por convecção ocorre por meio do movimento 

por convecção do ar ou outro fluido, de um ponto que está à temperatura mais 

alta para outro que está à temperatura mais baixa e por meio da mistura das 

partículas fluidas. A maioria dos processos de troca de calor por convecção 

envolve fluido (gás ou líquido) e superfície sólida. A convecção difere da 

condução por haver deslocamento de moléculas e porque o calor trocado 

depende da temperatura da superfície do corpo, além de depender de sua 

forma, de características da superfície, do tamanho e, ainda, da temperatura e 

da taxa de movimentação do ar (BAÊTA e SOUZA, 1987). 

Em muitos casos, dependendo da espessura da cobertura do animal, o 

calor se move por condução e atinge o fino filme de ar externo, denominado  

camada-limite e, a partir dessa camada, ocorre o processo de convecção. A 

remoção de calor por movimento próprio do fluido (gás ou líquido), próximo da 

superfície aquecida, caracteriza o processo de convecção livre. Quando há 

uma força externa atuando para aumentar a corrente fluida, como um 

ventilador, ocorre remoção de calor por convecção forçada. De acordo com 

MOUNT (1979) citado por BAETA e SOUZA (1997), o processo de convecção 

livre predomina quando o ar está parado ou em baixa velocidade e o de 

convecção forçada, com o ar em velocidade maior que 0,2 m/s. 

Em alguns casos, as duas formas podem ser benéficas se ocorrem 

simultaneamente, mas na maioria das vezes, quando a forçada é considerável, 

a livre é desprezada.  

 

3.3.2.2 Fluxo de calor latente 

 

Segundo ROSENBERG et al. (1983), as formas latentes de troca de 

calor constituem o principal mecanismo de dissipação de calor (energia), sendo 

este processo muito importante para os homeotermos na prevenção da 

hipertermia em ambientes quentes. 

As formas conhecidas de troca de calor latente são a condensação e a 

evaporação, cujos fluxos são causados por gradientes de pressão de vapor. A 

pressão de vapor indica a quantidade de vapor d’água contido em dado volume 

de ar. Quando o animal está em um ambiente estressante, as formas latentes 

de troca de calor são acionadas. Essas formas são de fundamental 
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importância, uma vez que as formas sensíveis deixam de ser efetivas no 

balanço homeotérmico, à medida que a temperatura ambiente se aproxima da 

corporal. Nos processos de troca de calor latente, há movimentação de água 

no interior do corpo do animal até que esta alcance a epiderme, a uma taxa 

que depende também do gradiente de pressão de vapor. Depois ocorre a 

difusão do vapor de água para o ambiente a partir da pele e dos pulmões. Isso 

significa que a perda de calor ocorre durante a conversão da água para vapor, 

tanto do suor secretado pelas glândulas da pele como da umidade proveniente 

do trato respiratório (CURTIS, 1983; INGRAM e MOUNT, 1979). 

De acordo com CURTIS (1983), sob estresse severo, há alta taxa de 

fluxo de sangue do núcleo para a pele do animal e, conseqüentemente alta 

taxa de fluxo de calor, resultando em altas temperaturas superficiais. À medida 

que as perdas evaporativas tornam-se maiores, grande quantidade de calor é 

removida da pele por vaporização, de forma que o sangue que circula pelas 

superfícies do corpo torna-se mais refrigerado. 

A função termoregulatória do suor é completada quando ocorre sua 

evaporação para o ar circundante, pois esse ar carrega grande quantidade de 

energia sob forma de calor, evitando o superaquecimento corporal. A perda de 

umidade pela pele está sujeita às leis físicas, que mostram que a taxa de 

evaporação é diretamente afetada pela umidade do ar, isto é, pelo gradiente de 

pressão de vapor d’água entre a superfície do animal e o ar. Por isso, se o ar 

circundante está saturado de umidade e na mesma temperatura da superfície 

animal, não há troca líquida de umidade. A temperatura da superfície do animal 

exerce grande influência, e se estiver mais baixa que a do ar, e este próximo 

da saturação, haverá condensação e a formação de uma espécie de orvalho na 

superfície do animal. (BAÊTA e SOUZA, 1997) 

Para as aves, as perdas de calor por via latente por meio da sudorese 

não são expressivas, já que estes animais possuem glândulas sudoríparas 

pouco desenvolvidas (MÜLLER, 1989). 

Além da troca evaporativa de calor através da pele, ocorre também 

evaporação a partir do trato respiratório do animal, e isso constitui um poderoso 

meio de controle homeotérmico, muito significativo para várias espécies, como 

nas aves. Nesse processo, o organismo animal geralmente aumenta a 

quantidade de ar puxado pelas vias respiratórias. Ocorre o condicionamento do 
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ar inspirado, isto é, ele é aquecido até a temperatura corporal e torna-se 

saturado com vapor d’água durante o trajeto para alcançar os alvéolos. Na 

expiração, o ar passa pela mucosa já resfriada pela inspiração, quando, então 

ocorre condensação com liberação de calor latente. A diferença entre o calor 

carreado na inspiração e na expiração constitui a perda respiratória (CURTIS, 

1983). De acordo com Monteith (s.d.), citado por ROSENBERG et al. (1983), a 

perda de calor latente pela respiração é função da taxa metabólica (M), uma 

vez que aumenta na produção de calor metabólico conduz a aumento na 

freqüência respiratória. 

As aves trocam calor com o ambiente por convecção, condução, 

radiação e evaporação, no entanto, à medida que a temperatura ambiente se 

eleva a partir da termoneutralidade, os três primeiros mecanismos têm 

eficiência reduzida, sendo que o mecanismo de evaporação passa a assumir 

papel mais importante na liberação do excesso de calor corporal. Como 

agravante, as aves modernas apresentam rápida taxa de crescimento, 

acarretando um importante aumento na quantidade de calor resultante dos 

processos metabólicos, e que deve ser dissipado para o ambiente, além de 

possuírem grande dificuldade de dissipação de calor corporal por evaporação 

via pele (BAÊTA e SOUZA, 1997). 

Segundo BAÊTA (1998), as aves usam mais o aparelho respiratório no 

processo termoregulatório do que outras espécies animais. Aos primeiros 

sinais de estresse térmico por calor, elas aumentam a freqüência respiratória, a 

qual, em situações de estresse severo, pode chegar até vinte vezes o valor 

basal. Estima-se que, em condições médias de umidade, a ave adulta dissipa 

em torno de 20% do calor corporal por via latente à 15oC, 60% à 30oC e 100% 

à 41oC. E, do calor dissipado em forma latente, 50% ocorre pelo aparelho 

respiratório à 15oC e 85% à 41oC (CURTIS, 1983). 

De acordo com RUTZ (1994), as perdas de calor sensível e latente, à 

4,4oC, são de 90 e 10%; à 15,6oC, são de 80 e 20%; à 26,7oC, são de 60 e 

40%; e, à 37,8oC, são de 40 e 60%, respectivamente, não havendo menção à 

umidade relativa do ar.  

Sendo o processo de evaporação o principal meio de troca de calor 

entre as aves e o ambiente nas altas temperaturas, deve-se salientar que a 

umidade relativa do ar é um outro importante fator ambiental, e está associada 
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à temperatura. De acordo com DONALD (1998), as aves produzem melhor 

quando estão submetidas a ambientes com umidade relativa na faixa de 50 a 

60%. De acordo com o autor, em ambientes com 26,7oC e 60% de umidade 

relativa, as aves completamente emplumadas estão próximas ao limite superior 

de sua zona de conforto, mas não estão significativamente estressadas pelo 

calor. Porém, à essa mesma temperatura combinada com umidades relativas 

superiores a 80%, fica evidente o desconforto, o que resulta em prejuízos no 

desempenho das aves.  

Conforme MILLIGAN e WINN (1964), para temperaturas acima de 

26,5oC, o aumento da umidade relativa influenciou adversamente os 

parâmetros de produção das aves e, para temperaturas entre 15,5 e 26,5oC, a 

variação da umidade relativa do ar não apresentou efeitos significativos na 

produção. 

FREEMAN (1968), trabalhando com aves adultas criadas a 20oC, 

verificou perda evaporativa de 25% do total de calor dissipado quando as 

mesmas foram submetidas tanto a 40% quanto a 87% de umidade relativa. 

Quando criadas à 24oC, verificou perda evaporativa de 50 e 22% do total de 

calor dissipado, quando as mesmas foram submetidas a 40 e 84% de umidade 

relativa, respectivamente, e, quando criadas à 34oC, as perdas evaporativas 

representaram 80 e 39% do total dissipado, quando submetidas a 40 e 90% de 

umidade, respectivamente. Estes resultados, segundo o autor, evidenciaram a 

importante relação entre temperatura e umidade nas trocas de calor 

(principalmente, por via evaporativa) realizadas pelas aves. 

MITCHELL (1985), em experimento conduzido com aves de corte 

adultas, relatou que, à 20oC e velocidade do ar de 0,3 m/s, a dissipação de 

calor sensível calculada (radiação, condução e convecção) representou 90,7% 

da produção total de calor, atribuindo-se os 9,3% restantes à transferência de 

calor não sensível (evaporação). À 30oC e para a mesma velocidade do ar (0,3 

m/s), a perda de calor sensível representou 70% da produção total de calor, e a 

não sensível, 30%. O experimento, contudo, não considerou a umidade relativa 

do ar. 

Segundo Romijn e Lokhorst (1961) e Van Kampen (1974), citados por 

BALNAVE (1998), à 32oC, a dissipação de calor evaporativa responde por mais 

de 80% do total de calor dissipado, e Hillman et al. (1985), também citados por 
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BALNAVE (1998), descrevem que a dissipação evaporativa de calor assume 

crescente importância para temperaturas acima de 25oC, com os mecanismos 

de dissipação de calor sensível (condução, convecção e radiação) tornando-se 

menos importantes para arrefecimento térmico corporal. 

 

3.4  A ventilação e sua influência na produção avícola 

 

A ventilação nas instalações avícolas é importante para a eliminação de 

gases (amônia e gás carbônico), remoção do excesso de calor e umidade, 

minimização da quantidade de poeira suspensa no ar e para o suprimento de 

oxigênio para a respiração das aves (MATOS, 2001).  

A ventilação assume papel cada vez mais importante na troca de calor 

realizada pelas aves à medida que ocorre aumento de temperatura e umidade. 

De acordo com FREEMAN (1968) citado por MATOS (2001), sob condições 

sem ventilação, a convecção é responsável por cerca de 10 a 15% do total de 

calor sensível dissipado pelas aves. Com o aumento da velocidade do ar, 

entretanto, o aumento da dissipação de calor convectiva pode chegar a 30% da 

perda total. 

DRURY e SIEGEL (1966), citados por MATOS (2001), em experimento 

com frangos de corte submetidos a cinco faixas de velocidade do ar (0,10 - 

0,13 m/s; 0,18 – 0,28 m/s; 0,41 – 0,66 m/s; 1,07 – 1,47 m/s e 2,54 – 2,95 m/s), 

e temperatura do ambiente constante, concluíram que mais alimento e menos 

água foram consumidos para as maiores velocidades do ar, porém, os ganhos 

de peso não foram afetados pela velocidade do ar. Tanto o consumo de água 

quanto as taxas respiratórias foram menores para as maiores velocidades do 

ar, sugerindo que o resfriamento convectivo substituía, parcialmente, a 

evaporação respiratória como forma de dissipação de calor nas maiores 

velocidades do ar. 

MITCHELL (1985), também citado por MATOS (2001), em experimento 

com frangos de corte, com duas temperaturas, 20 e 30oC, e velocidades de ar 

variando de 0,30 a 1,05 m/s, com intervalos de 0,15 m/s, verificou um aumento 

na dissipação de calor na forma convectiva à medida em que se aumentava a 

velocidade do ar, sendo que a dissipação de calor na forma convectiva foi 

maior para a temperatura de 20oC; e houve uma tendência à obtenção de 
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respostas idênticas, tanto à 20oC quanto à 30oC, para velocidades do ar em 

torno de 1,05 m/s. 

De acordo com CZARICK e TYSON (1990), os benefícios associados ao 

aumento da velocidade do ar reduzem, gradativamente, até cerca de 40oC 

(próximo à temperatura corporal da ave). Para temperaturas do ar acima de 

40oC, o aumento da velocidade do ar, gradativamente, aumentará o estresse 

por calor, uma vez que o processo se inverte e o ar passa a ceder calor para as 

aves pelos processos convectivos e condutivos. 

LOTT et al. (1998), comparando o desempenho de frangos criados em 

ambientes com ventilações de 0,25 e 2,08 m/s e temperatura média de 28,3oC, 

verificaram que as aves criadas no ambiente com maior velocidade do ar 

apresentaram aumento no ganho de peso e melhoria na conversão alimentar, 

como também não apresentaram alteração na respiração, mesmo nas horas 

mais estressantes termicamente do dia. 

Drury (1966), citado por CZARICK e TYSON (1990), afirma que existe 

um limite dos benefícios associados ao movimento do ar. Aumentos no ganho 

de peso foram observados até a velocidades do ar próximas à 3,0 m/s. Quando 

este valor foi excedido, efeitos prejudiciais foram notados. O experimento de 

DRURY mostrou que 67% do benefício potencial associado ao aumento da 

velocidade do ar, sobre as aves, foi obtido com velocidades do ar de 1,8 m/s. 

 

3.4.1 Sistemas de ventilação forçada 

 

Basicamente, existem dois tipos de ventilação quando se considera a 

pressão exercida pelo ar: a ventilação com pressão negativa (ventilação 

negativa) e a ventilação com pressão positiva (ventilação positiva). 

Entende-se como ventilação negativa aquela em que o ar é succionado 

para dentro do ambiente considerado por meio de exaustores. Neste tipo de 

ventilação, tem-se observado maior uniformidade na velocidade do ar 

introduzido dentro da instalação, sendo importante uma perfeita vedação das 

coberturas e de todas as laterais da construção ou abrigo. 

Na ventilação positiva o ar externo é introduzido para dentro da 

instalação através de ventiladores, dando origem a zonas com diferentes 

velocidades de ar dentro do galpão, sendo este o recurso mais utilizado no 
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Brasil para amenizar situações de estresse calórico (SANTIN, 1997), tendo em 

vista que a maioria das instalações para produção animal no Brasil são 

abertas. 

Outro aspecto a considerar é que a ventilação forçada, mesmo quando 

bem planejada, nem sempre é satisfatoriamente eficiente, pois não possibilita 

que a redução de temperatura do ar a ser incorporado ao ambiente; desta 

forma, a menor temperatura que se poderá obter no interior do galpão será 

aquela do ar externo. Vale a ressalva de que o efeito benéfico da ventilação na 

dissipação de calor sensível corporal se anula quando a temperatura do ar se 

equipara à temperatura corporal da ave, tornando-se prejudicial para 

temperaturas do ar mais elevadas (TINÔCO,1996). Neste caso, torna-se 

necessário o pré-resfriamento do ar a ser circulado no ambiente. 

 

3.4.1.1 Resfriamento adiabático evaporativo no arrefecimento térmico das 

instalações para produção animal 

 

Em atividades agrícolas, o processo usualmente empregado no 

arrefecimento de instalações tem sido o resfriamento adiabático evaporativo. O 

processo consiste em mudanças do ponto psicrométrico de estado do ar, ou 

seja, à medida em que se aumenta o conteúdo de água no ar, ocorre redução 

de sua temperatura. A incorporação de água ao ar pode ocorrer por aspersão, 

nebulização ou mesmo fazendo o ar atravessar uma parede porosa umedecida 

(placas evaporativas). Assim, o sistema de nebulização e o uso de placas 

evaporativas são duas diferentes maneiras de resfriamento evaporativo, que 

podem ser associadas à ventilação forçada de pressão positiva e/ou à 

ventilação de pressão negativa (TINÔCO e RESENDE, 1997). 

O resfriamento adiabático evaporativo pode possibilitar, em alguns 

casos, a redução da temperatura do ar em até 11ºC, dependendo das 

condições psicrométricas do ar, conforme identificado por WITAKER (1979) em 

experimentos realizados nos EUA. Para o Brasil, tem-se obtido reduções na 

ordem de 6oC nas regiões quentes e secas, tais como o Triângulo Mineiro, 

Goiás e Mato Grosso (TINÔCO, 2001). 

De acordo com WHITAKER (1979), a eficiência de aplicação do sistema 

de resfriamento adiabático evaporativo depende da diferença entre as 
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temperaturas de bulbo seco e úmido (depressão psicrométrica), em função do 

microclima da região. 

Segundo WIERSMA e SHORT (1983), os sistemas de resfriamento 

adiabático evaporativo (SRAE) consistem em deslocar o ponto de estado do ar 

para maior umidade relativa e menor temperatura, mediante o contato do ar 

com uma superfície umedecida ou líquida, ou com água pulverizada ou 

aspergida. Como a pressão de vapor do ar insaturado a ser resfriado é menor 

que a da água de contato, ocorre vaporização da água; o calor necessário para 

esta mudança de estado provêm do calor sensível contido no ar e na água, 

resultando em decréscimo da temperatura de ambos e, conseqüentemente, do 

ambiente (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Resfriamento Adiabático Evaporativo representado na carta Psicométrica. 

Fonte: BAÊTA e SOUZA, 1997. 
 

3.5 Placas de materiais porosos 

 

O resfriamento adiabático evaporativo para instalações para frangos de 

corte é tipicamente provido através de sistemas de placas evaporativas ou por 

nebulização. O sistema por placas evaporativas tende a ser mais eficiente na 

evaporação da água do que os sistemas por nebulização (TIMMONS e 

BAUGHMAN, 1984).  

De acordo com WIERSMA e SHORT (1983), os fabricantes norte-

americanos de resfriadores adiabáticos evaporativos têm empregado como 

material poroso a madeira, a celulose, o metal, o mineral, o vidro e, mais 

recentemente, o plástico e o cimento; a escolha desses materiais está na 

dependência de durabilidade e eficiência.  
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3.5.1 Espessura e densidade da placa de material poroso 

 

Na proporção em que se aumenta a espessura do material poroso, 

normalmente eleva-se a resistência à passagem do ar e, conseqüentemente, 

aumenta-se o tempo de contato do ar com o material poroso umedecido. Se 

para uma mesma espessura, for aumentada a densidade, a porosidade e a 

capilaridade do material poroso, a distribuição de água será mais uniforme, 

entretanto, torna-se necessário um maior volume de água para o 

umedecimento, aumentando desta maneira à resistência a ventilação do ar 

(WIERSMA e SHORT, 1983). 

 

3.5.2 Aplicação de água 

 

Segundo fabricantes norte-americanos, a quantidade de água por área 

de material poroso depende do tipo desse e deve ser determinada para cada 

caso (TINÔCO, 1988). 

De acordo com WIERSMA e SHORT (1983), no caso do material poroso 

em fibra de madeira com espessura de 0,05 a 0,10 m, a taxa mínima de 

aplicação de água é de 0,004 a 0,005 m3min-1 por metro quadrado, de área de 

material poroso. 

 

3.5.3 Velocidade do ar 

 

A velocidade do ar através do material poroso varia em diferentes 

pontos dentro do mesmo, e é difícil de ser medida. A velocidade antes ou 

depois da placa porosa, chamada velocidade da face da placa, é mais 

facilmente medida e é comumente utilizada para definir a velocidade da placa 

porosa. Esta é um parâmetro básico usado para o cálculo da área de placa 

porosa necessária. Quando a velocidade é incrementada e o fluxo torna-se 

turbulento, a evaporação aumenta rapidamente (WIERSMA e SHORT, 1983). 

 

 

 

 



17

 

3.5.4 Orientação das placas de material poroso 

 

Ao estudar o efeito de diferentes orientações na eficiência do sistema de 

resfriamento adiabático evaporativo, TIMMONS e BAUGHMAN (1984), 

verificaram que a mesma foi reduzida de aproximadamente 15% quando o 

sistema foi instalado em uma posição que possibilitava a incidência direta da 

radiação solar sobre o material poroso; esta redução na eficiência foi atribuída 

à absorção direta da radiação solar pelo material poroso umedecido. 

 

3.6 Argila expandida (CINASITA) 

 

A argila expandida é um agregado leve que se apresenta em forma 

aproximadamente esférica de cerâmica leves, com uma estrutura interna 

formada por uma espuma cerâmica com microporos e com uma casca rígida e 

resistente (Figura 2). 

 
Figura 2 – Detalhe da argila expandida (Cinasita), usada como material poroso 

alternativo no sistema de resfriamento evaporativo. 
 

A argila expandida é produzida em grandes fornos rotativos, utilizando 

argilas especiais que se expandem a altas temperaturas (1100oC), 

transformando-se em um produto leve, de elevada resistência mecânica, ao 
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fogo e aos principais ambientes ácidos e alcalinos, como outros materiais 

cerâmicos. Suas principais características são: leveza, resistência, inércia 

química, estabilidade dimensional, incombustilidade, além de propriedades de 

isolamento térmico e acústico.  

Esta tem sido testada recentemente para compor placas de material 

poroso para utilização em sistemas de resfriamento adiabático evaporativo de 

galpões climatizados para frangos de corte (SILVA, 2002) e casas de 

vegetação. FIGUEIREDO et al. (1997), testando vários tipos de materiais 

porosos (fibra vegetal, fibra de madeira, carvão e argila expandida) para o 

arrefecimento de estufas, em condições de verão, na região de Viçosa, MG, 

recomenda para confecção de placas porosas utilizadas em resfriamento 

adiabático evaporativo, o material cinasita (argila expandida) e o carvão 

vegetal, nessa ordem. Este mesmo autor também sugere a condução de novas 

pesquisas no sentido de determinar qual a espessura correta da placa porosa, 

pois esse pode ser um fator determinante no que se refere à eficiência do 

sistema. 

Uma providência importante é evitar ar extremamente quente e seco, 

que provoca remoção de umidade a uma taxa maior que a de recirculação da 

água que reumidifica o material poroso. Dessa maneira, deve-se selecionar 

adequadamente a taxa de recirculação de água, evidenciando que taxas 

excessivas de fluxos são menos prejudiciais que a falta de água, pois se o 

material poroso não estiver saturado, a eficiência do resfriamento é 

imediatamente reduzida por causa da falta de disponibilidade de umidade para 

o ar introduzido (WIERSMA e SHORT, 1983). 

 

3.7 Protótipo de avaliação de placas evaporativas 

 

LIAO et al. (2002) realizaram estudos com outros materiais na região de 

Taiwan. No referido estudo, foi utilizado um protótipo com características 

aproximadas de um túnel de vento convencional, porém em escala e 

concepção diferenciadas. Este equipamento (protótipo), possibilitou respostas 

quanto aos fatores físicos de materiais diversos semelhantes àquelas obtidas 

num túnel de vento convencional, com as vantagens de ser menor, mais 

econômico, fácil de manusear e adequado à utilização em laboratórios. 
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3.8 Eficiência do resfriamento adiabático evaporativo  

 

A eficiência de resfriamento evaporativo do material poroso pode ser 

obtida conforme a equação 1 (ASHRAE, 1983): 

buTT
TT

−
−

=
1

21(%)η *100                                                                                   (1) 

 

onde: 

T1 = temperatura de bulbo seco do ar antes de passar pelo material poroso 

(oC); 

T2 = temperatura de bulbo seco do ar depois de passar pelo material poroso 

(oC); 

Tbu = temperatura de bulbo úmido do ar antes de passar pelo material poroso 

(oC). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho teve sua fase experimental realizada no Laboratório de 

Construções Rurais e Ambiência do Departamento de Engenharia Agrícola da 

Universidade Federal de Viçosa, e seguiu as seguintes etapas: construção e 

avaliação do protótipo, instalação e calibração dos instrumentos e medidas das 

variáveis experimentais que visaram avaliar a argila expandida como material 

poroso. 

 

4.1. Protótipo para avaliação das placas de materiais porosos.  

 

Para a realização deste estudo foi construído um túnel de vento (Figura 

3) segundo metodologia proposta por LIAO et al. (2002). 
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Figura 3 – Representação esquemática do túnel de vento, construído em escala 

reduzida para medição das variáveis consideradas na avaliação dos painéis 

evaporativos. 

 

O protótipo construído foi constituído pelas seguintes partes: câmara 

com 1.500mm de altura, 1.000mm de largura e 1.200mm de profundidade. Tais 

dimensões foram adotadas para que as características psicrométricas do ar 

pudessem ser avaliadas a no mínimo um metro após as placas porosas. E Foi 

dotada de uma abertura com dimensões de 1.230mm x 930mm, na qual foram 

acopladas as placas porosas. A câmara foi confeccionada de chapas metálicas 

galvanizadas no26 (2.000mm x 1.200mm), reforçada com ferro de perfil chato 

com dimensões comerciais de 20 x 3mm. Em uma das extremidades da 

câmara foram colocadas as diferentes placas de materiais porosos para a 

realização dos testes necessários (Figura 4). No centro geométrico de cada 

uma das faces da câmara, foram confeccionados orifícios onde foram 

instalados tubos plásticos, para a medição da pressão estática (Figura 5). Tal 

procedimento teve objetivo de verificar a homogeneidade do fluxo de ar. Uma 

redução metálica (Figura 6) foi fixada numa de suas extremidades, convergindo 

para um duto circular de 260mm de diâmetro (diâmetro da boca do ventilador) 

e 3.000mm de comprimento, obedecendo ao comprimento mínimo de 10 vezes 

 

Vista superior 

Vista lateral 
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o diâmetro. Foi acoplado ao sistema um ventilador centrífugo de vazão de 1,6 

m3s-1 (Figura 7), acionado por um motor da marca WEG de 5.500 W, 220/380 

Volts, trifásico, de 1750 rpm (Figura 8). A extremidade livre do ventilador foi 

dotada de um anteparo regulável visando a variação da vazão de ar do mesmo 

(Figura 9). 

 
Figura 4 - Abertura da câmara na qual foram acopladas as placas porosas. 
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Figura 5 - Tubo plástico utilizado para a medição da pressão estática nas três faces da 

câmara. 
 

 

Figura 6 – Vista externa da redução acoplada  à câmara e duto. 
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Figura 7 – Vista externa do ventilador centrífugo usado para os ensaios. 

 
Figura 8 - Motor elétrico WEG de 5.500 W, 220/380 Volts, trifásico, de 1750 rpm, 

acoplado ao ventilador centrífugo por um sistema de correias. 
 



25

 

 

Figura 9 – Detalhe do anteparo regulador de vazão regulável. 

 

Durante os testes as placas de material poroso testadas foram molhadas  

com lâmina de água para permitir o resfriamento por evaporação. O sistema de 

molhamento por lâmina de água foi constituído de um tubo de PVC de 20 mm 

de diâmetro, posicionado logo acima das placas, perfurado a cada 35mm, 

totalizando 28 orifícios, por onde iam jatos de água que batiam em um anteparo 

metálico, formando uma lâmina homogênea que escoava pelo material poroso 

(Figura 10). Este tubo era alimentado com água que fluía por uma mangueira 

de mesmo diâmetro, cuja vazão de água era de 0,27x10-3m3s-1. 
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Figura 10 – Vista do sistema de molhamento por lâmina d’água. 

 

Abaixo das placas evaporativas, foi posicionada uma canaleta metálica 

conectada a um tubo de PVC de 20 mm, visando a coleta da água excedente 

que deixava o material poroso (Figura 11).  

 

Figura 11 – Detalhe da canaleta de coleta da água utilizada no painel evaporativo. 
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4.2. Placas de material poroso em argila expandida 

  

Foram confeccionadas placas em tela de arame galvanizado com malha 

de 15mm X 15mm com diferentes espessuras (50mm, 75mm, 90mm e 

120mm), Tais espessuras foram escolhidas com base em experimentos em 

túnel de vento realizados por SILVA (2002), no município de Palotina, PR. As 

placas de dimensões 1.230mm x 930mm, visavam compatibilizar a praticidade 

no manuseio e a caracterização dos parâmetros analisados (Figura 11), e 

foram fixadas à abertura da câmara por meio de parafusos. As placas foram 

preenchidas com a argila expandida utilizando-se a seguinte granulometria: 

Tipo 3222 – de 22/32 mm – equivalente à brita 2 – densidade aparente: 450 

kg/m3 ± 10% - Porosidade: 0,5% (PEIXOTO, 2003). 

 

 
Figura 12 – Vista externa de um painel evaporativo confeccionado com argila 

expandida. 
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4.3. Placas de material poroso em celulose 

 

Placas de celulose com dimensões 1.230 X 310 X 150mm da marca 

“Munters” com proteção de tinta betuminosa na face externa foram utilizados 

como testemunha. (Figura 13) 

 

Figura 13 – Vista externa de um painel evaporativo confeccionado com celulose. 
 

4.4. Medições realizadas 

  

Todas as medidas foram realizadas para quatro diferentes aberturas do 

regulador de vazão. Tal procedimento visou a obtenção dos valores de 

velocidade do ar, pressão estática, corrente elétrica no motor, tensão, 

temperatura de bulbo seco e umidade do ar externo, temperatura do ar interno 

para diferentes vazões, desde a menor até a maior abertura do regulador de 

vazão (Figura 14). 
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Figura 14 – Vista lateral do anteparo regulador de vazão mostrando o sistema de 

variação da abertura.  
 

4.4.1 Velocidade do ar 

 

Para as leituras de velocidade do ar antes da passagem pela placa, foi 

construída uma estrutura retangular, de dimensões 1.230 x 930 mm, com 

cantoneiras de abas iguais a 150 mm, reticuladas com fios de alumínio, 

formando uma estrutura quadriculada (Figuras 15a e 15b). Tal estrutura foi 

instalada próximo às placas evaporativas. Foram tomadas as velocidades do ar 

no centro geométrico de cada quadrícula da estrutura quadriculada, totalizando 

110 medidas, determinando-se assim, a velocidade média do ar antes de sua 

passagem pela placa porosa. As medidas foram obtidas utilizando-se um 

anemômetro digital de hélice, devidamente calibrado, com exatidão de 0,1 m/s. 

De posse dos dados de velocidade média, calculou-se a velocidade média por 

área de placa e a vazão. 
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Figura 15 – Detalhes da estrutura retangular para leitura da velocidade média do ar 
antes da passagem pelo painel evaporativo. 

 

4.4.2 Corrente elétrica e tensão 

 

Para a medição da corrente elétrica consumida (em Amperes), foi 

utilizado um amperímetro alicate do fabricante ICEL modelo AW-2500, com 

exatidão de 0,1 A. As leituras foram feitas sempre após o sistema entrar em 

regime permanente, nas três fases. Enquanto para a tensão foi utilizado um 

multímetro do fabricante Goldstar modelo DW-8433, com exatidão de 0,1V. As 

leituras também foram feitas sempre após o sistema entrar em regime 

permanente, nas três fases. De posse dos valores de corrente e tensão, foram 

calculados os valores da potência exigida pelo sistema. 

 

4.4.3 Pressão estática 

 

As leituras de pressão estática foram obtidas utilizando-se um 

manômetro vertical do fabricante DWYER modelo MM 400, com medidas em 

mmH2O e exatidão de 0,1 mmH2O, (posteriormente convertidas para Pa), o 

qual foi acoplado a cada um dos tubos fixados nas faces da câmara, por meio 

de uma mangueira, como mostram as Figuras 14a e 14b. A pressão negativa 

provocava uma sucção do fluido indicador, fazendo com que o mesmo se 

deslocasse e mostrasse o valor da pressão estática. Tal procedimento visou 

averiguar se os três pontos apresentavam os mesmos valores de pressão, 

assegurando assim, que o fluxo era homogêneo e a mesma quantidade de ar 

passava pelos vários pontos das placas porosas em estudo. 

a b 
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Figura 14 – Detalhes do manômetro instalado para a leitura da pressão estática nos 

três diferentes pontos da câmara. 
 

4.4.4 Temperatura de bulbo seco e umidade relativa do ar 

 

Foram medidas valores de temperatura de bulbo seco (Tbs) e umidade 

relativa (UR) a cada intervalo de 30 segundos, por meio da programação dos 

sensores. Para o ar de entrada foi utilizado um sensor conjugado de 

temperatura e umidade conectado a um datalogger (Figura 15), com exatidão 

de 0,1oC e 1% respectivamente. A temperatura de bulbo seco do ar de saída, 

ou após a passagem pelo material poroso, foi obtida por termistores acoplados 

a um “datalogger” em dois pontos distintos no duto (A 1m e a 2m), como 

mostram as Figura 16 e 17. Ambos com exatidão de 0,1oC. De posse destes 

valores foi avaliada a influência das propriedades físicas do material em estudo 

na eficiência no resfriamento evaporativo. Em todos os sensores de 

temperatura o erro foi de ± 0,1oC. Foram traçadas as curvas de calibração dos 

sensores a partir de dados fornecidos por ensaio realizado no Laboratório de 

Construções Rurais, onde os valores apresentados pelos sensores foram 

posteriormente comparados aos valores apresentados por um termômetro 

padrão universal para um período de 7 dias.  

a b 
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Figura 15 – Detalhe do sensor conjugado de temperatura e umidade utilizado para 

avaliar as condições do ar antes da passagem pelo painel evaporativo. 
 

 
Figura 16 – Detalhe do datalogger conectado aos dois termistores (sensores de 

temperatura) instalados no duto do túnel. 
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Figura 17 – Detalhe das posições dos sensores de temperatura (Termistores) 

instalados no duto do túnel. 
 

4.5 Avaliação do protótipo 

 

Para a avaliação do protótipo foram medidos os dados de pressão 

estática, temperatura de buldo seco e umidade relativa do ar de entrada e 

saída do material poroso, que foram posteriormente comparados com os 

valores fornecidos pelo fabricante do material celulose corrugada (Munters do 

Brasil), usado como testemunha. 

 

4.6. Delineamento Experimental 

 

Os dados foram tratados utilizando-se a análise de regressão. Os 

modelos foram escolhidos baseados na significância dos coeficientes de 

regressão utilizando-se o teste de “t”, adotando-se o nível de até 5% de 

probabilidade, no coeficiente de determinação e no fenômeno em estudo. Para 

a análise estatística dos resultados, utilizou-se o programa SAEG 8.0 

(Sistemas de Análises Estatísticas e Genéticas) desenvolvido pela UFV 

(Universidade Federal de Viçosa). 

Termistores 
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Para a avaliação do protótipo, optou também por um análise de 

regressão, considerando os dados experimentais como variáveis 

independentes (Xi) e os valores fornecidos pelo fabricante as variáveis 

dependentes (Yi). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
5.1 Protótipo de avaliação de placas porosas 

 

 No Quadro 1 são apresentados os valores médios de vazão (Q), 

velocidade do ar próximo as placas evaporativas (Vm), pressão estática (Pe) e 

eficiência do resfriamento evaporativo (ç) para a placa de celulose. Foram 

utilizadas médias de velocidade na placa para se obter os valores de pressão 

estática e eficiência pelos ábacos do fabricante das placas de celulose, visando 

a comparação com os dados experimentais. No Quadro 2 são apresentados 

estes valores. 

 
Quadro 1 – Médias da velocidade média na placa (Vm), vazão (Q),       velocidade por 

área de placa (Vmp), potência (W), pressão estática (Pe), eficiência  
do resfriamento evaporativo (ç) e desvios em torno da média para a 
espessura da placa de celulose  

Abertura Vm 
(m/s) 

Q 
(m3/s) 

Vmp 
(m/s.m2) 

P 
(W) 

Pe  
(Pa) 

ç  
(%) 

1 1,07* 1,34* 0,94* 4963,90* 4,9* 79,6(2,72) 
2 1,38* 1,52* 1,21* 5228,98* 6,9* 77,5(1,61) 
3 1,51* 1,70* 1,32* 5544,89* 9,8* 76,9(5,11) 
4 1,62* 1,82* 1,41* 5639,31* 9,8* 74,6(1,09) 
* Variâncias menores que 10-2 foram desconsideradas 
 
Quadro 2 – Valores de pressão estática (Pe) e eficiência do resfriamento evaporativo 

(ç), de acordo com ábacos do fabricante da placa das placas de 
celulose  

Vm 
(m/s) 

Pe 
(Pa) 

                                       ç 
         (%) 

1,07 3,2 78 
1,38 6,1 76 
1,51 8,8 74 
1,62 9,8 72 
 Para a comparação dos resultados, optou-se por uma análise de 

regressão linear, sendo os dados experimentais a variável independente e os 
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dados do fabricante a variável dependente. Os valores de R2 e âi ajustados 

encontram-se no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Valores de R2 e âi ajustados para os modelos de regressão 

Parâmetro âi R2 

Pressão estática 0,912* 0,989* 
 

ç 0,972* 0,999* 

* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t 
 

H0: âi = 1 

Ha: âi � 1, para a equaç ão Yi= âiXi + b 

 

Como t calculado foi menor que o t tabelado a 5% de probabilidade, 

tanto para os valores de eficiência do resfriamento evaporativo como para os 

valores de pressão estática, aceita-se H0, e pode-se afirmar que, para esse 

nível de probabilidade, que os valores de âi são iguais a 1. Sendo assim, não 

houve diferença significativa (P < 0,05) entre os valores experimentais e os 

valores fornecidos pelos ábacos da Munters do Brasil.  

Os valores de pressão estática foram coincidentes nos três pontos 

localizados na três faces da câmara. As medidas foram feitas para todas as 

aberturas do anteparo regulador de vazão, mostrando assim, que o fluxo era 

homogêneo e que a mesma quantidade de ar estava passando em todos os 

pontos da placa. 

                     

5.2 Avaliação da argila expandida 

 

Os resultados médios de velocidade do ar na placa, vazão, velocidade 

média por área de placa, potência, pressão estática e eficiência do 

resfriamento evaporativo para as quatro espessuras em estudo encontram-se 

nos Quadro 3, 4,5 e 6. 
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Quadro 3 – Médias da velocidade média na placa (Vm), vazão (Q), velocidade por 
área de placa (Vmp), potência (W), pressão estática (Pe), eficiência  do 
resfriamento evaporativo (ç) e desvios em torno da média para a 
espessura da placa de 50mm 

Abertura Vm 
(m/s) 

Q 
(m3/s) 

Vmp 
(m/s.m2) 

P 
(W) 

Pe  
(Pa) 

ç  
(%) 

1 1,01* 1,15* 0,88* 4986,89* 68,6* 45,08(1,33) 
2 1,20* 1,37* 1,05* 5204,77* 85,3* 48,30(0,79) 
3 1,28* 1,46* 1,12* 5277,39* 93,1* 51,48(4,03) 
4 1,31* 1,50* 1,15* 5471,06* 98,1* 53,60(0,19) 
* Variâncias menores que 10-2 foram desconsideradas 

 
Quadro 4 – Médias da velocidade média na placa (Vm), vazão (Q), velocidade por 

área de placa (Vmp), potência (W), pressão estática (Pe), eficiência  do 
resfriamento evaporativo (ç) e desvios em torno da média para a 
espessura da placa de 75mm 

Abertura Vm 
(m/s) 

Q 
(m3/s) 

Vmp 
(m/s.m2) 

P 
(W) 

Pe  
(Pa) 

ç 
(%) 

1 0,99* 1,13* 0,86* 4986,89* 88,2* 62,57(0,49) 
2 1,14* 1,30* 0,99* 5204,77* 112,8* 73,28(2,84) 
3 1,20* 1,37* 1,05* 5277,39* 112,7* 77,79(0,08) 
4 1,27* 1,45* 1,11* 5471,06* 129,4* 79,70(0,66) 

* Variâncias menores que 10-2 foram desconsideradas 
 

Quadro 5 – Médias da velocidade média na placa (Vm), vazão (Q), velocidade por 
área de placa (Vmp), potência (W), pressão estática (Pe), eficiência  do 
resfriamento evaporativo (ç) e desvios em torno da média para a 
espessura da placa de 90mm 

Abertura Vm 
(m/s) 

Q 
(m3/s) 

Vmp 
(m/s.m2) 

P 
(W) 

Pe 
 (Pa) 

ç  
(%) 

1 0,81* 0,93* 0,71* 4732,71* 98,0* 44,05(1,25) 
2 1,05* 1,20* 0,91* 5241,08* 127,5* 48,95* 
3 1,08* 1,24* 0,95* 5325,81* 142,2* 49,15(0,92) 
4 1,23* 1,40* 1,07* 5410,54* 152,0* 57,81(0,38) 
* Variâncias menores que 10-2 foram desconsideradas 
 
Quadro 6 – Médias da velocidade média na placa (Vm), vazão (Q), velocidade por 

área de placa (Vmp), potência (W), pressão estática (Pe), eficiência  do 
resfriamento evaporativo (ç) e desvios em torno da média para a 
espessura da placa de 120mm. 

Abertura Vm 
(m/s) 

Q 
(m3/s) 

Vmp  
(m/s.m2) 

P 
(W) 

Pe 
 (Pa) 

ç  
(%) 

1 0,74* 0,85* 0,65* 4732,71* 122,6* - 
2 0,97* 1,11* 0,85* 5132,14* 149,1* - 
3 1,02* 1,17* 0,89* 5192,66* 161,8* - 
4 1,09* 1,25* 0,96* 5350,02* 176,5* - 
* Variâncias menores que 10-2 foram desconsideradas 
  

Comparando os valores fornecidos pela celulose (Quadro 1) com os 

valores apresentados pela argila expandida (Quadros 3, 4, 5 e 6), é possível 

perceber que os valores de velocidade do ar, vazão e velocidade média do ar 
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por área de placa apresentados pela celulose foram superiores aos mostrados 

pelas quatro espessuras das placas de argila expandida. A espessura de 

50mm apresentou os valores mais próximos aos da celulose.  

Com relação à pressão estática, os resultados apresentados pela argila 

expandida foram muito superiores aos apresentados pela celulose, para as 

quatro espessuras em estudo (Quadro 7). Tal fenômeno se deve 

principalmente à heterogeneidade do material argila expandida, que provoca 

uma maior obstrução do fluxo de ar, aumentando consideravelmente os valores 

de perda de carga. 

 
Quadro 7 – Valores de pressão estática apresentados pelo painel de celulose e pelos 

painéis de argila expandida nas quatro espessuras em estudo para uma 
velocidade média na placa de 1,07 m/s 

Material  Pressão estática (Pa) 
Celulose 4,9 
Painel de argila expandida com 50mm 74,18* 
Painel de argila expandida com 75mm 101,78* 
Painel de argila expandida com 90mm 133,68* 
Painel de argila expandida com 120mm 169,30* 
*Valores obtidos de equações empíricas geradas a partir dos valores experimentais. 

 
A espessura de 75mm se mostrou a mais eficiente e mais próxima à 

celulose em relação ao resfriamento evaporativo, mostrando que a argila 

expandida é um material que pode ser usado para o arrefecimento térmico de 

instalações. 

A partir dos resultados experimentais foram ajustados modelos de 

regressão para as para as interações estudadas a seguir. 

 
5.2.1 Estudo da interação potência X velocidade média do ar 
 
Quadro 8 – Equações de regressão ajustadas para potência em função da velocidade 

média na placa, para as espessuras estudadas. 
Espessura (mm) Equações ajustadas                   Intervalo R2 
50 P = 1.377,3*Vm + 3.583,7       [1,01 a 1,31] 0,8995 
75 P = 2.242,1*Vm + 2.630,0       [0,99 a 1,27] 0,9337 
90 P = 1.725,8*Vm + 3.379,3       [0,81 a 1,23] 0,9323 
120 P = 1.723,2*Vm + 3.454,5       [0,74 a 1,09] 0,9970 
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t 
 
 

Os modelos estão representados graficamente pela Figura 18. 
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Figura 18 – Valores de potência em função da velocidade média do ar para quatro 

espessuras em estudo. 
 
 
Quadro 9 – Equações de regressão ajustadas para potência em função da velocidade 

média por área de placa, para as espessuras estudadas 
Espessura (mm) Equações ajustadas                  Intervalo R2 
50 P = 1.575,5*Vm + 3.583,7*     [0,88 a 1,15] 0,8995 
75 P = 2.564,7*Vm + 2.630,4*     [0,86 a 1,11] 0,9338 
90 P = 1.974,2*Vm + 3.379,3*     [0,71 a 1,07] 0,9323 
120 P = 1.971,2*Vm + 3.454,5*     [0,65 a 0,96] 0,9971 
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t 
 
 

Os modelos estão representados graficamente pela Figura 19. 
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Figura 19 – Valores de potência em função da velocidade média do ar por área de 

placa para quatro espessuras em estudo. 
 
 Pode-se observar que paras as espessuras em estudo, houve um 

aumento da potência com o aumento da velocidade média, mostrando que o 

sistema de ventilação é mais exigido com o aumento da velocidade, e 

conseqüentemente, com o aumento da vazão. A espessura de 75 mm 

apresentou um maior incremento do valor da potência com o aumento da 

velocidade média. 

 
5.2.2 Estudo da interação pressão estática X velocidade média do ar 
 

Quadro 10 – Equações de regressão ajustadas para pressão estática em função da 
velocidade média do ar  por área de placa, para as espessuras 
estudadas. 

Espessura (mm) Equações ajustadas                       Intervalo R2 
50 Pe = 106,9*Vmp - 25,822*           [1,01 a 1,31] 0,9949 
75 Pe = 173,3*Vmp - 60,331*           [0,99 a 1,27] 0,9907 
90 Pe = 155,15*Vmp - 11,445*         [0,81 a 1,23] 0,9633 
120 Pe = 169,09*Vmp + 11,134*        [0,74 a 1,09] 0,9686 
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t 
 

Os modelos foram representados graficamente pela Figura 20. 
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Figura 20 – Valores de pressão estática em função da velocidade média do ar para 

quatro espessuras em estudo. 
 
Quadro 11 – Equações de regressão ajustadas para pressão estática em função da 

velocidade média do ar na placa, para as espessuras estudadas 
Espessura (mm) Equações ajustadas                     Intervalo R2 
50 Pe = 93,456*Vm - 25,822*        [0,88 a 1,15]  0,9949 
75 Pe = 151,5*Vm - 60,331*          [0,86 a 1,11] 0,9906 
90 Pe = 135,63*Vm - 11,445*        [0,71 a 1,07] 0,9634 
120 Pe = 147,8*Vm +11,134*          [0,65 a 0,96] 0,9686 
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t 
 
 

Os modelos foram representados graficamente pela Figura 21. 
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Figura 21 – Valores de pressão estática em função da velocidade média do ar por área 

de placa para quatro espessuras em estudo. 
 

Para as espessuras em estudo, foi detectado um aumento da pressão 

estática com o aumento da velocidade média. Pode-se perceber também, um 

aumento bastante significativo da queda de pressão, ou pressão estática, com 

o aumento da espessura. Sendo a espessura de 120 mm, a que apresentou os 

valores mais elevados, exigindo mais do sistema de ventilação. Os menores 

valores foram apresentados pela espessura de 50mm. 

 
5.2.3 Estudo da interação eficiência do resfriamento evaporativo X 
velocidade média 

 
Quadro 12 – Equações de regressão ajustadas para eficiência do resfriamento 

evaporativo em função da velocidade média do ar na placa, para as 
espessuras estudadas. 

Espessura (mm) Equações ajustadas                     Intervalo R2 
50 ç = 18,335* + 26,078*Vm           [1,01 a 1,31] 0,9291 
75 ç = 0,0653 * + 63,948 *Vm         [0,99 a 1,27] 0,9772 
90 ç = 17,130 * + 31,525 *Vm         [0,81 a 1,23] 0,8817 
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t 
 

Os modelos foram representados graficamente pela Figura 22. 
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Figura 22 – Valores de eficiência do resfriamento evaporativo em função da velocidade 

média do ar para três espessuras em estudo. 
  

Em razão da perda de carga provocado pela argila expandida, foi 

percebido que uma certa quantidade de água era jogada dentro do protótipo. 

Tal fenômeno se intensificava com o aumento da velocidade média na placa e 

com o aumento da espessura. Razão pelo qual, os valores de eficiência da 

espessura de 90mm apresentaram uma queda e os dados da espessura de 

120mm de eficiência foram descartados.  

Um aumento da eficiência do resfriamento evaporativo com o aumento 

da velocidade média na placa foi apresentado pelas três espessuras, o que 

difere do material celulose, que apresenta uma queda na eficiência com o 

aumento da velocidade média. Esse comportamento pode ser explicado pela 

natureza do fluxo no interior das placas de argila expandida, que é turbulento, 

provocado pela heterogeneidade do material. Segundo WIERSMA e SHORT 

(1983), quando o fluxo torna-se turbulento, a evaporação aumenta 

rapidamente. 
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5.2.4 Estudo da interação eficiência X pressão estática 
 
Quadro 13 – Equações de regressão ajustadas para pressão estática em função da 

eficiência na placa, para as espessuras estudadas. 
Espessura (mm) Equações ajustadas                   Intervalo R2 
50 ç = 0,2827*Pe + 25,221*          [68,6 a 98,1] 0.9586 
75 ç = 0,4243*Pe + 25,281*          [88,2 a 129,4] 0.9968 
90 ç = 0,2131*Pe + 25,281*          [98,0 a 152,0] 0,7699 
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t 
 

Os modelos foram representados graficamente pela Figura 23. 
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Figura 23 – Valores de eficiência do resfriamento evaporativo em função da pressão 

estática para três espessuras em estudo. 
 

Foi observado que os maiores valores de pressão estática foram 

acompanhados por maiores valores de eficiência do resfriamento evaporativo, 

para cada uma das três espessuras estudadas.  
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5.2.5 Estudo da interação pressão estática X espessura X velocidade 
média 
 
Quadro 14 – Equação de regressão ajustada para pressão estática em função da 

espessura e velocidade média do ar 
Equação ajustada R2 
Pe = -138,39* + 1,421*Esp + 129,07*Vm 0,9925 
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t 
 
 

O modelo foi representado graficamente pela Figura 24. 
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Figura 24 – Pressão estática (Pe), em função espessura da placa (Esp) e da 

velocidade média do ar na entrada da placa (m/s). 
 

A partir do modelo obtido foram feitas intercessões para quatro valores 

de velocidade média. 
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Figura 25 – Valores de pressão estática em função espessura para quatro valores de 
velocidade média (Vm).  

 
 

A partir das intercessões obtidas, pode-se perceber um aumento da 

queda de pressão, ou pressão estática com o aumento da espessura, para 

quaisquer valores de velocidade média. O aumento da espessura provoca mais 

obstrução à passagem do ar, intensificando-se a perda de carga. 

Conseqüentemente, os menores valores de perda de carga foram 

apresentados pela espessura de 50mm. 

 
5.2.6 Estudo da interação eficiência X espessura X velocidade média 
 
Quadro 15 – Equação de regressão ajustada para eficiência em função da espessura 

e velocidade média 
Equação ajustada R2 
ç = -264,73* + 8,31*Esp – 0,058*Esp2 + 37,20*Vm 0,9551 
* Significativo a 5% de probabilidade, pelo teste t 
 
 
Os modelo foi representado graficamente pela Figura 26. 
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Figura 26 – Eficiência do resfriamento evaporativo (ç) em função espessura da placa 

(Esp) e da velocidade média do ar na entrada da placa (Vm). 
 

A partir do modelo obtido foram feitas intercessões para quatro valores 

de velocidade média do ar. 
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Figura 27 – Valores de eficiência do resfriamento evaporativo em função espessura  

para quatro valores de velocidade média do ar (Vm). 
 

Pode-se perceber um aumento da eficiência com o incremento da 

espessura. Tal comportamento pode ser explicado pelo maior tempo de contato 

do ar com a superfície saturada. Porém, obtendo-se o ponto de máximo das 

parábolas, pode-se perceber que a eficiência atinge maior valor na espessura 

de 710mm, e depois começa a declinar. Tal fenômeno pode ser explicado pela 

interferência da entrada de água dentro da câmara do protótipo, intensificado a 

partir deste ponto, diminuindo assim, a quantidade de água disponível para o 

processo de resfriamento adiabático evaporativo.  Para se atenuar este 

problema, sugere-se a substituição do sistema de molhamento por lâmina 

d’água por um sistema de nebulizadores. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Nas condições de realização deste experimento e pelos resultados 

obtidos, pode-se concluir que: 

• O protótipo de túnel de vento reduzido desenvolvido para avaliação de 

materiais porosos utilizados em sistemas de resfriamento adiabático 

evaporativo, mostrou-se eficiente para caracterização dos mesmos; 

• A argila expandida (cinasita) mostrou ser um material eficiente e 

apropriado para utilização no arrefecimento térmico de instalações para 

animais; 

• A espessura de 50mm de argila expandida no painel evaporativo 

resultou em menor perda de carga e, conseqüentemente menor pressão 

estática; 

• Os estudos indicaram que uma placa de 71mm de espessura de 

camada de argila expandida (cinasita) seria a que proporcionaria melhor 

arrefecimento térmico do ar; 

• Em relação á queda de pressão provocada pelo material, sugere-se um 

aumento da área de material poroso, o que diminuiria  a pressão estática 

e aumentaria a vazão sem a necessidade de se aumentar a potência 

instalada. 
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