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1 – Introdução 

Altas temperaturas do ar combinadas com alta umidade podem ter efeitos negativos 
sobre o bem-estar e a saúde dos animais, principalmente em aves mantidas em aviários, 
que em casos extremos pode levar à perda de animais. 

Para avaliar o estresse por calor em aves e tomar medidas específicas a grandeza física 
“Entalpia” pode ser utilizada. A entalpia indica o conteúdo total de “calor” ou energia 
do ar e serve como uma referência da exposição de aves ao stress. Com altas 
temperaturas do ar e altas umidades do ar, devido à incapacidade das aves em transpirar, 
as aves ficam ofegantes e podem morrer em poucas horas. Pela segunda lei da 
termodinâmica: “As transferências de calor ocorrem sempre do corpo mais quente para 
o corpo mais frio”, isso acontece de forma espontânea, mas o contrário não. O que 
significa dizer que os processos de transferência de energia térmica são irreversíveis.” 
Antes de atingir os valores letais de “Entalpia” as aves são prejudicadas e portanto, as 
medidas de prevenção já devem serem iniciadas antecipadamente.  

 

 

2 – Objetivo 

 Disponibilizar uma ferramenta web que possibilite acesso a favorabilidade 
climática da ocorrência de Stress de aves representado pela grandeza física “Entalpia 

da atmosfera” calculada a partir de dados meteorológicos, coletados pela rede de 
monitoramento hidrometeorológico operada pela Epagri/CIRAM e instituições 
parceiras. 

 

 

3 – Metodologia 

A Entalpia da atmosfera é calculada e atualizada no sistema Agroconnect à cada hora 
com dados coletados pelas estações meteorológicas automáticas. Na metodologia, são 
considerados os dados de temperatura, umidade relativa do ar e pressão atmosférica 
Para o cálculo utiliza-se a fórmula proposta por através da seguinte expressão: 

H = f ( T, p) 

H = (1,01 * T) + (W * (2501,3 + (1,86 * T))) 

H = Entalpia da atmosfera KJ/Kg (Quilo Joule por quilograma de ar seco) 

T = Temperatura do ar °C 

W = Razão de mistura  
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Onde: 

 W =
�,���.�	

	
�
  (g/Kg) 

e = Pressão parcial de vapor 

P = Pressão atmosférica  (kPa) 

Onde: 

e = 
��

��
.∗ �� kPa 

es = Pressão de vapor saturado  

es = 4,58 * 10 (7,5 * TEMP) / (TEMP + 237,5)  mmHg 

Se uma entalpia de 71 -72 kJ / kg for excedida nos aviários, a morte por stress ocorre 
após um curto período de tempo. A carga de calor nas aves em aviários depende muito 
de suas características estruturais e localização. Em conformidade com o fluxo mínimo 
de volume de ar e cuidados ideais e cuidados com os animais uma entalpia de até 67 kJ / 
kg no ar externo significa atingir o limite letal de 72 kJ / kg no aviário.  

 

Tabela 1 – Classificação das faixas de risco conforme valores de entalpia pela fórmula 
proposta por DWD, 2020. 

Valores de Entalpia 
(KJ/Kg) 

Risco de Stress Legenda 

Menor ou igual a 50 Sem risco  
Entre 50 e 58 Pequeno  
Entre 58 e 67 Médio  
Entre 67 e 72 Alto  
Acima de 72  Muito alto  
Inexistente Sem dados  
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 Tabela 2 –Valores de entalpia da atmosfera (KJ/Kg) relacionados à temperatura e 

umidade relativa do ar para uma pressão barométrica de uma Atmosfera, ao nível do 

mar e a classificação do risco de stress pelas aves nas diversas cores conforme 

adaptação de tabela proposta por FRISCH, 2020. 
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4 – Exemplo de aplicação 

 No exemplo a seguir, tomou-se como data de referência o período de 01/10/2020 
e 04/10/2020. Nesta data foi registrado um sistema meteorológico “pré frontal” com 
temperaturas elevadas, alta umidade relativa do ar e baixa pressão atmosférica atuando 
no estado de Santa Catarina. As consultas foram realizadas tendo como referência os 
valores máximos para cada dia de observação (Figura 1). 

  

01/10/2020 02/10/2020 

  
03/10/2020 04/10/2020 

  

Figura 1. – Evolução da dos valores geo espacializados da Entalpia da atmosfera 
(KJ/Kg) registrado entre 01 e 04 de outubro de 2020. 
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Na Figura 2 é apresentada a interface do sistema Agroconnect (disponível em 
<ciram.epagri.sc.gov.br/agroconnect/>), para a opção “Atividade agropecuária – 
Avicultura” com destaque para a seleção do ponto de interesse para a Entalpia da 
atmosfera (KJ/Kg) 

 

 

 

Figura 2 – Interface da favorabilidade climática de “stress” em aves disponível na 
plataforma Agroconnect, com destaque para a seleção do ponto de interesse e para o 
gráfico de evolução do índice. 
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