
Cultivando o Saber 

Cascavel, v.1, n.1, p.43-50, 2008 

43 

Influência de diferentes programas de iluminação sobre a mortalidade de frangos 

de corte em aviários dark house 

 
Lucas Vigo Marcolin1, Michel Garaffa1 e Vivian Fernanda Gai1 

 
1Faculdade Assis Gurgacz – FAG, Curso de Agronomia, Avenida das Torres n. 500, CEP: 85.806-095, 

Bairro Santa Cruz, Cascavel, PR. 
 

lucasmarcolin@hotmail.com, garaffa2@hotmail.com, viviangai@fag.edu.br 

 

Resumo: Foram utilizadas aves de 2 linhagens diferentes (Cobb e Aviam) submetidas a 2 
programas de iluminação, um com 24 horas de luz e outro com iluminação intermitente sendo 
2 horas de luz e 15 minutos escuro, em aviários “dark house”, com intuito de verificar a 
mortalidade dos frangos. As aves da linhagem Cobb submetidas ao tratamento intermitente 
demonstraram menores índices de mortalidade comparados com o tratamento com 24 horas 
de luz, o que ocorreu também na linhagem Aviam. As duas linhagens sendo avaliadas sobre o 
mesmo tratamento com luz intermitente, não apresentaram diferença em relação à 
mortalidade.        

 

Palavras-chave: Linhagens, setor avícola, programas de luz. 
 

Influence of different programs of lighting on the mortality of broiler chickens in 

cages dark house 

Abstract:  Was utilized two different lines of poltry (Cobb and Aviam)  in two light programs, 
the first one with 24 hours of light and second with intermittent light, been two hours and 
fifteen minutes of dark ness, inside a dark house the objective was verify the poultry 
mortality. The Cobb line in intermittent tratament have show smalle montality thay 24 houns 
of light tratament, this effect have in both Aviam lines. Both poultny lines, Cobb and Aviam, 
been  avaliated on  intermitted  light doesn’t show  diference about  mortality. 
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Introdução 

A importância da realização desse trabalho justifica-se pela dimensão do setor avícola 

na região sendo fundamental na renda de muitas famílias, tendo em vista que o programa de 

iluminação é uma ferramenta a mais para o produtor. 

Segundo Gordon (1994), durante muitos anos, a indústria avícola usufrui de programas 

de luz com fotoperíodo de 23 a 24 horas de luz diária, com o intuito de aumentar o consumo 

de ração e ganho de peso dos frangos de corte. Mais com a evolução da avicultura, o 

melhoramento genético proporcionou para o mercado uma ave diferente. Desta forma, 

surgiram muitos estudos relacionando aos efeitos do fotoperíodo com os problemas de pernas, 

mortalidade e bem-estar das aves.  
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A falta de planejamento no acondicionamento ambiental ou a falta de manutenção das 

boas condições ambientais pode causar problemas. A escolha de uma medida ideal de 

exposição a um fator de risco baseia-se, em geral, em tudo o que é conhecido sobre os efeitos 

biológicos da exposição e sobre a fisiopatologia de doenças (Fletcher, 1996).    

Segundo Leeson (1994), vários problemas da produção de frangos industriais em nível 

mundial referem-se aos transtornos metabólicos, os quais afetam negativamente as taxas de 

sobrevivência das aves causando severos prejuízos à produção, com grande repercussão 

econômica. Entre os mais importantes problemas metabólicos em frangos de corte são 

descritos a síndrome de morte súbita e a síndrome ascítica, que comprometem a função 

cardiovascular. Juntas, essas síndromes podem ser responsáveis por mais de 30% da 

mortalidade total presente em granjas de frangos de corte. 

A competitividade e a evolução da indústria avícola brasileira têm estimulado a 

constante busca da melhoria do material genético das linhagens. Pesquisas avaliando essas 

mesmas são efetuadas a fim de identificar linhagens com características superiores em relação 

a outras, selecionando, assim, aves que apresentem um bom desempenho (Stringhini, 2003).  

A partir de Rutz (2004), o sono tem a finalidade de auxiliar a ave a enfrentar condições 

do ambiente que sejam estressantes assim sendo fundamental para seu bem estar. O sono é um 

fenômeno fisiológico comum em aves.  

De acordo com Moreira (1982), a iluminação de uma superfície plana, que recebe um 

fluxo luminoso igual a um lúmen, na direção perpendicular de área igual a 1m2, 

uniformemente distribuído é denominado luz. 

Para escolha de um programa de luz para frango de corte devem ser levados em 

consideração alguns fatores como genética, práticas de manejo, consumo de ração e densidade 

nutricional. Outro aspecto importante a ser estudado seria o tipo do aviário, pois aviários com 

ambiente controlado, tipo “dark-house”, permitem controlar o período de luz durante as vinte 

e quatro horas do dia, enquanto os aviários abertos têm alternativas mais restritas de controle, 

uma vez que os fotoperíodos estão sujeitos ao comprimento natural do dia (Fussel, 2003). 

Assim o trabalho foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos dos diferentes 

programas de luz sobre a mortalidade de frangos de corte em aviários Dark House.  

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado no Sitio Aquários dos proprietários Antonio R. Garaffa e 

Celso Avila localizado a oito km da cidade de Corbélia – PR tendo como altitude 650 metros 

ao nível do mar. Os aviários estão integrados no sistema Coopavel e as aves foram abatidas 
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no abatedouro de aves da Coopavel localizado no município de Cascavel. O funcionário 

responsável pelos aviários é o Sr. Pedro R. Garaffa.     

As aves foram alojadas em dois aviários comerciais de 130 metros de comprimento e 

doze metros de largura, sendo equipados com o sistema dark house, possuindo uma lona que 

envolve todas as laterais dele, tendo um lado preto e outra prata, assim evitando a entrada de 

calor e luz solar, mantendo todo o interior do local escuro. O sistema de bebedouro dos 

aviários, em todo o período do experimento é o tipo nipple a uma altura em que os pintainhos 

não usem nenhum esforço para beber água, e para os comedouros foi utilizado o sistema 

pratos automáticos. O aquecimento das aves teve como fonte fornos a lenha que ajudaram a 

manter a temperatura desejada, para a retirada de gases e ar quente foram utilizados 

exaustores na lateral de cada aviário, a umidade relativa do ar era mantida com ajuda de 

aspersores alimentados por um conjunto de moto bomba. 

   Foram utilizadas lâmpadas incandescestes de 220 volts que forneceram um nível de 

iluminação de cinco lux a vinte e cinco lux na altura da lona forro. A energia que foi utilizada 

nos aviários é provida de uma rede trifásica, se houver queda repentina de energia, um 

gerador a diesel capaz de suprir a necessidade dos aviários é acionado.     

Foram alojadas aproximadamente 21000 aves por aviário, sendo utilizado duas 

linhagens Cobb e Aviam. Possuíam aproximadamente 45 gramas sendo os pintainhos 

vacinados no próprio incubatório de origem contra a doença de Marek, e aos doze dias 

novamente vacinados contra Gumboro e demais doenças. 

Nos primeiros sete dias foi usado o mesmo tratamento nos dois aviários com vinte e 

quatro horas de luz constantes, após esses dias os tratamentos diferiram da forma descrita na 

Tabela 1:  

Tratamentos Descrição 

T1 luz contínua utilizando a linhagem Cobb 

T2 luz contínua utilizando a linhagem Aviam 

T3 luz intermitente (2 horas acessa e 15 minutos apagada) linhagem Cobb 

T4 luz intermitente (2 horas acessa e 15 minutos apagada) linhagem Aviam 

Foi realizado um controle diário de mortalidade, retirando as aves uma vez no período 

da manhã e outra vez no período da tarde, fazendo a contagem e posteriormente identificando 

as possíveis causas das mortes assim levando-as para a casa de compostagem localizado ao 

lado do aviário.  
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A umidade relativa do ar utilizada foi de 65% em todas as fases de vida do pintainho, 

podendo chegar ao máximo a 65% até os vinte dias de idade e 75% até o abate, e o mínimo de 

30% até o décimo dia de idade e 40% até o dia de abate.  

O nível de iluminação foi distribuído da seguinte forma, do primeiro ao sétimo dia de 

vida dos pintainhos foram utilizadas vinte e cinco lux, do dia sete aos quinze dias de idade das 

aves foram usados dez lux e do décimo quinto dia em diante será usado cinco lux de 

iluminação. 

A temperatura foi controlada através de termômetros situados por todo o interior do 

aviário, que é visualizado e controlado por um monitor eletrônico. A temperatura do ar 

utilizada nos aviários inicia-se com 31ºC e vai diminuindo gradativamente até chegar ao valor 

de 22ºC (acompanhando o crescimento das aves). 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados referentes à linhagem Cobb, demonstram a mortalidade obtida a cada 

cinco dias, (Figura 1).  
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 Figura 1 – Mortalidade da linhagem Cobb, de acordo com os diferentes programas de luz.   
 

A mortalidade da linhagem Cobb foi maior para o tratamento com 24 horas luz, tendo 

sua diferença no início do experimento e a partir dos 35 dias. Este resultado deve-se pelo fato 

que as aves submetidas a esse tratamento se encontravam em um ambiente estressante ficando 

mais suscetível a ocorrência de doenças, já com iluminação intermitente as aves tiveram horas 

de sono o que é fundamental para o seu bem estar, assim possuindo uma maior resistência a 

doenças e problemas locomotores, pois de acordo com Lima (2005), pode-se acreditar que 
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medidas de bem estar reduzem problemas locomotores. Estes dados estão de acordo com 

Classen (1989), onde observaram maior mortalidade em aves submetidas ao tratamento com 

vinte e três horas luz em relação às aves submetidas ao tratamento de luz crescente.  

A amostra do presente experimento de Cobb com iluminação intermitente possui um 

coeficiente de variação de 30,37% possuindo comportamento heterogêneo, onde o desvio 

padrão foi de 24,80 mortes. Já a amostra da Cobb vinte e quatro horas de luz apresentou um 

coeficiente de variação de 64,33% indicando comportamento heterogêneo com um desvio 

padrão de 76,20 mortes.         

 

Pode-se observar na Figura 2 os resultados referentes à linhagem Aviam, demonstrando 

a mortalidade obtida a cada cinco dias.  

 

AVIAM

0

50

100

150

200

250

300

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

DIAS

M
O

R
T

A
L

ID
A

D
E

AVIAM Intermitente AVIAM 24 horas
 

 Figura 2 – Mortalidade da linhagem Aviam, de acordo com os diferentes programas de luz.   
 

Na linhagem Aviam ocorreu uma maior mortalidade das aves no programa de 

iluminação com 24 horas de luz, podendo observar claramente na Figura 02 que a diferença 

começou a partir dos 25 dias e foi aumentando consideravelmente, este resultado foi 

justificado pelo fato das aves com tratamento intermitente possuírem horas de sono o que 

possibilitou uma maior resistência a doenças, o que não ocorreu com o tratamento 24 horas de 

luz. O resultado confere com a pesquisa realizada por Classen (1991), onde foram utilizadas 

aves de 0 a 42 dias, com dois programas de luz, o primeiro quase contínuo com 23 horas de 

luz e uma hora de escuro e o segundo com iluminação aumentando gradualmente a partir de 6 
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a 23 horas entre os dias 4 e 35. O autor concluiu que o tratamento que utilizou o aumento de 

iluminação obteve melhores resultados, tendo registrado uma menor taxa de mortalidade.  

A amostra do presente experimento de Aviam com iluminação intermitente possui um 

coeficiente de variação de 54,20% possuindo comportamento heterogêneo, aonde o desvio 

padrão foi de 39,15 mortes. A amostra da Aviam 24 horas luz apresentou um coeficiente de 

variação de 64,04% indicando comportamento heterogêneo com um desvio padrão de 79,05 

mortes.      

 

Os resultados comparados entre as duas linhagens de mesmo tratamento intermitente, 

obtidos a cada 5 dias, estão relacionados na Figura 3.  
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 Figura 3: Mortalidade das linhagens Cobb e Aviam, com o mesmo programa de iluminação                       
 intermitente. 
                   

   Pode-se observar na Figura 3, que as linhagens Cobb e Aviam tiveram comportamentos 

semelhantes obtendo o mesmo índice de mortalidade, assim pode-se ressaltar que as mesmas 

não interferem no resultado, pois com linhagens diferentes usando tratamentos iguais obteve-se 

resultados similares.  
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Os resultados comparando as duas linhagens sobre os dois tratamentos, obtido-nos 7 

primeiros dias, estão relacionados na Figura 5. 
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 Figura 5 – Mortalidade dos quatro diferentes tipos de tratamentos nos sete primeiros dias.  
 

Na Figura 5 observa-se que o tratamento Cobb com iluminação constante (24 horas de 

luz) obteve maior índice de mortalidade em relação à Cobb intermitente, Aviam intermitente e 

Aviam vinte e quatro horas luz, sendo estes de resultados semelhantes, o que não era 

esperado, pois os quatro itens possuíam o mesmo tratamento nos sete primeiros dias.   Esses 

resultados permanecem sem causa definida.    

 

Conclusões 

O experimento sugere que a iluminação mais adequada em relação à mortalidade para 

aviários dark house é o programa de luz intermitente. Outro resultado significativo obtido no 

presente estudo é de que as linhagens Cobb e Aviam não se diferem para ambos os 

tratamentos, intermitente e vinte e quatro horas de luz.     
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