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Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar a liberação 

de amônia pela cama de frango de corte em função do período de criação e 

condições de uso da cama. Os animais foram distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado, onde foram avaliados três períodos diferentes (26, 32 e 42 

dias de idade das aves) e duas formas de utilização dessas camas (primeiro uso e 

segundo uso,ou seja, cama de frango reutilizada) em esquema fatorial 3x2 (idade x 

uso da cama). Os resultados mostraram que tanto com o avanço da idade das aves 

como o uso de cama reutilizada levam a um aumento da quantidade de amônia 

liberada, sugerindo a necessidade de um controle mais rigoroso da amônia no ar 

dos galpões, principalmente na fase final de criação e quando se usa camas de 

segundo uso. 

 

Introdução 
Fatores ambientais externos e o microclima dentro das instalações exercem 

efeitos diretos e indiretos sobre a produção animal em todas as fases de produção e 

acarretam redução na produtividade, com consequentes prejuízos econômicos. 

Gerenciar o ambiente é, portanto, fator importantíssimo nas condições ambientais 

onde o frango é criado, considerando que as aves não poderão de deslocar em 

busca de melhores condições. A cama é o lugar sobre o qual a ave passa 100% de 

sua vida. É o local onde ela se move, dorme e come, portanto sua qualidade toma 

um papel muito importante na produção de produtos com boa aparência e alta 

qualidade.O novo conceito de ambiente interno, em instalações para abrigo de 

animais, considera não somente as condições termodinâmicas da edificação (trocas 

térmicas secas e úmidas, calor sensível e latente) e a velocidade do ar, mas 

também a interação desta com dados de poeira em suspensão e gases produzidos 

pelos dejetos (Nããs, 2002). 

A amônia é um gás incolor e irritante às mucosas, sendo formado a partir da 

decomposição microbiana do ácido úrico eliminado pelas aves. Quando a 

quantidade de amônia inalada é superior a 60 ppm, a ave fica predisposta a doenças 

respiratórias, aumentando os riscos de infecções secundárias às vacinações. 

Apesar de todo seu potencial genético, os frangos não são capazes de 

apresentar um bom desempenho em determinados ambientes. Hernandes (1997) 

relatou que condições de umidade acima de 35% ou abaixo de 20%, induzem 



diminuição no potencial de liberação de amônia, pois prejudicam o desenvolvimento 

de microrganismos decompositores de compostos nitrogenados, que durante a 

fermentação da cama fazem com que ocorra,consequentemente, perda de 

nitrogênio por volatilização da amônia, aumentando sua concentração no ambiente. 

A emissão do gás amônia pode influenciar negativamente tanto o ambiente 

criatório como as comunidades urbanas próximas a eles (Medeiros et al., 2008). 

Segundo Reeceet al. (1980), aves submetidas a diferentes teores de amônia(0, 50, 

100 e 200ppm) nos galpões durante um período de 28 dias, apresentaram perda de 

peso, menor conversão alimentar e maior taxa de mortalidade com o aumento dos 

níveis de amônia. 

Material e Métodos 
A coleta da cama foi realizada em uma propriedade no município de Monte 

Alto, SP, onde foram utilizados dois galpões de 125 x 9 metros cada, contendo 

15.000 aves (densidade de aproximadamente13 aves/m2) da linhagem Cobb não 

sexadas, de um dia de idade, vacinadas contra Marek no incubatório, onde 

diferenciou-se pela cama usada. Em um dos galpões a cama usada era de primeiro 

uso, ou seja, cama nova e no outro galpão a cama era de segundo uso, ou seja, 

estava sendo usada por mais um lote de aves. O objetivo do experimento foi avaliar 

as 3 idades (26, 32 e 42 dias de idade) e o número de vezes em que as camas 

foram utilizadas (primeiro uso ou segundo uso) em função da liberação da amônia. 

Os galpões utilizados eram tipo convencional para a criação de frangos e dispunham 

de ventiladores acoplados a aspersores para circulação de ar. Ração e água foram 

fornecidos à vontade.A cama dos frangos utilizada no experimento foi composta de 

casca de amendoim, que foi submetida à determinação química aos 26, 32 e 42 dias 

de idade das aves. Para isso, foram coletadas no mínimo trêssub-amostras em três 

pontos dos galpões (início, meio e final), evitando-se coletar ao redor dos 

comedouros e bebedouros. As sub-amostras foram misturadas e homogeneizadas 

para compor a amostra a ser submetida às diferentes avaliações. 

 

Determinação da amônia liberada pela cama dos frangos 
Em frascos de 500 cm3, foram colocados 70 gramas de cama juntamente com 

um béquer contendo 10 mL de ácido bórico 2% (m/v) para fixar a amônia volatilizada 

pela cama aviária.Esse sistemaé um sistema fechado em que priorizou a incubação 



por 22 horas a 21ºC e,após, a solução fixadora foi retirada e titulada com o ácido 

sulfúrico 0,05 N,usando-se como indicadoruma mistura de verde de bromocresol e 

alaranjado de metila (Hernandes &Cazetta, 2001). 

 
Análise estatística 

A análise estatística dos resultados foi realizada de acordo com o 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 2, cujos fatores 

foram: idade das aves em que as camas foram coletadas (26, 32 e 42 dias) e uso da 

cama (primeiro e segundo uso)com 3 repetições por tratamento. As médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade (Banzatto e Kronka, 1992). 

 

Resultados e Discussão 

 Na Tabela 1, conforme pode ser observado, houve efeito significativo em 

função do período de coleta da cama para a amônia liberada. Verifica-se que no final 

do período de criação (42 dias) houve maior liberação de amônia pela cama, efeito 

esperado, já que nessa fase há maior produção de excretas e aumento da umidade, 

fato este também observado em experimento realizado por Hernandes et al. 2002. 

Experimentos realizados por Smacchiaet al. (1984) demonstraram que as perdas 

totais deuréia e amônia originadas da cama aviária incubada a 40°C, por 65 dias, 

foram maiores nas camas dos frangos mais velhos do que nas camas dos frangos 

jovens. 

 

Tabela 1 – Quantidade de amônia liberada pela cama aviária*, em diferentes idades 

e uso da cama. 

IDADE (dias) USO 

26 32 42 PRIMEIRO SEGUNDO 

0,1545b 0,1922ab 0,3219a 0,1929b 0,2729a 

*miligramas de NH3/100g/hora 

 



 Na mesma tabela também podemos observar que quando se reutiliza a cama 

aviária verifica-se um aumento na produção de amônia, sendo necessário um 

controle mais rigoroso nestas condições, visto que a amônia causa inúmeros danos 

sobre a produtividade das aves. 

 

Conclusões 

 Os resultados obtidos mostraram que houve aumento significativo na 

produção de amônia tanto no que diz respeito ao avanço da idade das aves quanto 

ao tipo de uso feito pela cama aviária. Dessa forma, estes resultados sugerem a 

necessidade de um controle rigoroso da amônia no ar dos galpões avícolas, 

principalmente nos períodos finais de criação e quando a cama for reutilizada, pois 

verificou-semaior liberação deamônia pela cama nestas condições.  
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