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O gás amônia (NH3) gera prejuízos a

avicultura

Esse gás causa lesões, principalmente em

trato respiratório, nas aves e nos

aviaristas

Sua produção está relacionada

diretamente à cama aviária, umidade,

temperatura e densidade do galpão

Objetivos: Avaliar a histomorfometria das

traqueias de frangos de corte expostos à NH3

produzida em diferentes tipos de manejo

realizados com a cama dos aviários.

Introdução

• Experimento realizado em Garanhuns-

PE, nos meses de fevereiro e março

(1º ciclo), e entre junho e agosto (2º

ciclo) de 2019;

• Foram utilizados três galpões:

• 1 cama de palha de arroz nova;

• 2 cama reutilizada de um ciclo;

• 3 cama reutilizada e umedecida

com 7L de água diariamente.

• 182 aves foram utilizadas, sendo 91

por ciclo e 28 por galpão,

eutanasiadas a cada 7 dias (D0, D7,

D21, D35 e D42);

• Foram coletados fragmentos das

traqueias (porção superior e inferior)

para processamento histológico de

rotina;

• Analisaram-se as lesões

histopatológicas mais comumente

associadas ao NH3.

Figura 1 – Traqueia: hiperplasia de glândulas mucosas

focalmente extensa em frango de corte do grupo D42

do 2º ciclo experimental. HE, obj. 40X.

Figura 1 – Traqueia: discreta traqueíte

linfohistiocitária focalmente extensa em frango de

corte do grupo D42 do 2º ciclo experimental. HE, obj.

40X.

Conclui-se que o excesso de umidade

pode inibir a liberação de NH3, ocorrendo

lesões mais leves em decorrência disso,

porém a melhor alternativa ainda é

utilizar cama aviária nova.
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