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INTRODUÇÃO 
 
Camas de aviário são um importante insumo na avicultura, necessitando de métodos 
eficientes para sua desinfecção devido à possível presença de patógenos. A 
reutilização da cama de aviário é uma prática adotada para reduzir custos na produção 
de frangos de corte. Porém, quando não reutilizadas corretamente, as camas dos 
aviários podem ser importantes veículos de propagação de doenças e de perdas 
econômicas.                                                                                                                                                     
A utilização de fermentação das camas usando lona na superfície, é um dos métodos 
que tem sido empregado para reduzir a contaminação microbiana Assim, os objetivos 
deste trabalho foi avaliar os parâmetros, pH temperatura, atividade de água, umidade 
e produção de amônia em camas de frangos de corte reaproveitadas. 
 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
O experimento foi realizado numa granja de frangos de corte convencional com 
reaproveitamento de cama e no laboratório de Microbiologia e Bacteriologia 
Veterinária da UPF. Após a retirada das aves do galpão, foram delimitados 120 
parcelas de cama com 1m² cada, para a realização do experimento. Os tratamentos 
testados foram os seguintes:T1 - colocação de 600g de cal virgem/m² na cama, T2- 



 
 

colocação de 600g de cal hidratada/m², T3 - colocação de lona na superfície da cama 
do aviário com adição de 1 L/m² água; T4 - colocação de lona na superfície da cama do 
aviário com 2 L/m² água; T3- colocação de lona na superfície da cama do aviário com 3 
L/m² água e T5 grupo controle. Cada tratamento foi repetido cinco vezes e a avaliação 
dos parâmetros foram avaliados nos dias 1, 4 e 8. Para a detecção da Amônia foi 
utilizado um sensor com capacidade de leitura de 0 a 1000 ppm e para a temperatura 
um equipamento portátil marca ASKO. A aferição tanto da temperatura como da 
amônia foi realizada na granja, já a umidade e atividade da água foi no laboratório. A 
umidade foi determinada pela diferença de peso deixando a amostra na estufa por 24 
horas a 65ºC e a determinação da atividade de água foi realizada pelo emprego do 
equipamento Testo, modelo 650, à temperatura constante (22 °C ± 2), em duplicata. 
Foi verificado que a amônia aumentou de 0ppm sem a colocação de lona para mais 
635,66 ppm. Não foi observado aumento significativo de amônia com o aumento de 
inclusão de água na cama ( 1, 2 e 3 litros) e também não houve diferença significativa 
entre os  1º, 4º e 8º dia. Quanto a temperatura, umidade e atividade de água não 
houve diferença significativa entre os tratamentos e o Ph tanto com cal virgem quanto 
a hidratada foi inferior a 9 o que apresenta uma baixa ação desinfetante.  Kozier et al., 
2017 utilizaram sais de amônio NH4Cl e (NH4)2SO como possibilidades para 
tratamento secundário para inibição de S. Typhimurium em processos de digestão de 
carcaças de animais em pH elevado (9) resultando em eliminação do patógeno após 24 
horas de uso com aproximadamente 1,468 ppm da amônia gerada. Desta forma, os 
níveis de amônia gerados pela fermentação da cama utilizando lona na superfície é 
insuficiente para eliminar microrganismos como a salmonela. Desta forma, o método 
colocação de lona na superfície precisa ser aprimorado para que seja eficiente na 
eliminação de microrganismos como as salmonelas que causam grandes prejuízos na 
avicultura. 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Com base nos resultados, foi possível considerar que os métodos que foram testados 
para a desinfecção da cama, precisam ser aperfeiçoados para garantir a eliminação dos 
principais microrganismos patogênicos para a avicultura. Quanto à eliminação dos 
cascudinhos, a amônia em quantidades elevadas se demonstrou eficiente no seu 
controle. 
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ANEXOS 

  
NH3 (AMÔNIA) – TESTE DE CAMPO 

Lona 
Lona 

 + 1 litro 
Lona 

 + 2 litros 
Lona 

 + 3 litros 

Dia 1 421,51 aA 550,81 aA 585,84 aA 533,07 aA 

Dia 4 538,11 aA 597,19 aA 627,61 aA 589,28 aA 

Dia 8 625,94 aA 635,66 aA 608,38 aA 605,24 aA 

 




