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Resumo: Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito de diferentes programas de luz, sobre 

a conversão alimentar, crescimento diário, mortalidade das aves, lucro por ave, consumo 

médio de ração e peso médio em frangos de corte no sistema lona azul. O experimento foi 

realizado na cidade de Nova Aurora – PR, no período de Abril a Setembro utilizando três 

aviários. Os programas de luz utilizados foram intermitente, constante e crescente, sendo 

implantado um em cada avario. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 

três tratamentos T1- continua,T2- intermitente e T3- crescente e 3 repetições em 3 aviários. 

Os parâmetros avaliados foram: conversão alimentar, crescimento diário, mortalidade das 

aves, lucro por ave, consumo médio de ração e peso médio foram analisados semanalmente 

totalizando 48 dias quando lote de frangos sai para o abate na cooperativa. Após coleta os 

dados foram avaliados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando estatística 

descritiva (i.e. média, desvio padrão, análise de variância – ANOVA). Os diferentes 

programas de luz não apresentaram estatisticamente diferença entre si, porem, o programa de 

luz intermitente levou vantagem nos parâmetros conversão alimentar, crescimento diário, 

lucro por cabeça (ave).  

 

Palavras-chave: Taxa de crescimento, consumo de alimento e mortalidade. 

 

Broiler Production System blue canvas under different lighting programs 

 

Abstract: This study aims to evaluate the effect of different light programs on feed 

conversion, daily growth, mortality of birds, income per head (bird), average feed intake and 

average weight in broilers in blue canvas system. The experiment was conducted in the city of 

Aurora - PR, from April to September using three aviaries. Light programs used will be 

intermittent, constant and growing, being implanted one in aviarie. The design will be 

completely randomized with three treatments T1 continues, intermittent T2 and T3-growing 

and 3 repetitions in three aviaries. The parameters, feed conversion, daily growth, mortality of 

birds, income per head (bird), average feed intake and average weight were analyzed weekly 

total of 48 days when chickens lot out for slaughter in the cooperative. After the data were 

evaluated by the Tukey test at 5% probability, using descriptive statistics (mean i.e., standard 

deviation, variance analysis - ANOVA). The different light programs showed no statistically 

difference between them, however, the lighting program still took advantage of the 

parameters feed conversion, daily growth, profit per head (bird) and average daily growth. 
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Introdução 

Com o sucesso no Brasil, a carne de frango se destaca entre os demais tipos de carne 

consumidos. Isto devido a alguns fatores como preço, qualidade, ausência de restrições 

religiosa e menor impacto ambiental. O Brasil é o 3° maior produtor de frangos de corte do 

mundo, esta atrás dos Estados Unidos (EUA) e da China. Em 2009 ultrapassou os EUA, 

chegando ao 1° lugar em exportação (PORTAL SUÍNOS E AVES, 2016).  

Para não ficar desatualizada devido à grande demanda pelo produto no cenário mundial, 

a avicultura buscou melhorar suas tecnologias, assim tendo como parâmetros os avanços nas 

áreas de melhoramento genético, nutrição, sanidade e manejo. Entre as várias técnicas de 

manejo utilizadas, o programa de luz vem ganhando espaço. O programa de luz tem como 

finalidade regular o consumo de alimento pelas aves, por isso sua utilização deve ser bem 

planejada para não comprometer o desempenho das aves (HEINZEN, 2006).  

O manejo adequado do programa de luz diminui os problemas de locomoção, 

mortalidade e consequentemente interferem diretamente no peso das aves e na sua conversão 

alimentar (COPACOL, 2014). 

A iluminação tende a ser um dos pontos importantes no ambiente físico que interfere na 

produção avícola. O fotoperíodo e a intensidade da luz afetam no comportamento e no 

desempenho. Tem por objetivo o fornecimento de luz para frangos de corte durante o período 

noturno, permitir que as aves possam ingerir água e ração, estimular o crescimento e adaptá-

las ao ambiente nos primeiros dias até a época do abate. Três tipos de programas de luz são 

utilizados pelos avicultores: luz contínua, crescente e intermitente (BOTULO, 2012). 

O programa de luz reduz problemas metabólicos nas aves. Sabemos que a alta taxa de 

crescimento do frango de corte atual é resultado de métodos do melhoramento genético e das 

condições de produção, como nutrição e manejo (DONALD, 2001). 

O programa de luz contínua se fornece luz durante todo o período noturno. Ao realizar 

este tipo de programa, é recomendado que as aves tenham um breve período de escuro (1 

hora), para que se acostume com uma eventual falta de luz. Levando em consideração que as 

aves não estão acostumadas com a falta de energia e se por algum motivo esse fato ocorrer, 

fatalmente ocorrerá o amontoamento e conseqüentemente a morte por asfixia de um grande 

número de aves (BOTULO, 2012).  

O programa de luz intermitente consiste em se alterar períodos de luz com períodos de 

obscuridade durante o período noturno. Este programa tem a vantagem de uma maior 

economia de energia elétrica. Para que se realize esse tipo de programa de luz, é necessário 

http://www.cptcursospresenciais.com.br/cursos/avicultura-frango-de-corte/curso-sobre-alimentos-e-alimentacao-de-frangos-de-corte
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um relógio de luz (Timer), que forneça 2 horas de luz e 2 horas de escuro, durante o período 

da noite. Esta alternância no intervalo de tempo de 2 horas se da pelo fato que as aves levam 

respectivamente este tempo para se alimentar e esvaziar o papo, gerando também uma 

economia de energia (MALAVAZZI, 1999). 

Programa de luz crescente consiste em fornecer acréscimo de horas luz em função da 

idade das aves, assim se fornecem 24 h de luz nos primeiros sete dias de idade e 23 h de luz e 

uma hora de escuro nos próximos sete dias, assim a cada sete dias diminuindo uma hora de 

luz até o abate das aves (OLIVEIRA, 2000). 

As instalações do sistema de avicultura de corte podem ser divididas em: pressão 

positiva que são os aviários convencionais, e pressão negativa, sendo estes os modelos de 

galpões lona azuis (penumbra) e Dark House. O sistema de pressão negativa pode ser 

trabalhado com cortinas de cor azul – prata e preta – prata. Essas cores de cortina vão 

proporcionar menor entrada de luz solar dentro da instalação assim conseqüentemente 

interferindo diretamente no bem estar animal e no seu desempenho voltado a produtividade, 

possibilitando ao produtor poder manejar a ventilação e os programas de luz, como achar 

melhor e como o frango responder em melhores resultados. A dimensão da instalação varia de 

acordo com o capital e área disponível pelo produtor, podendo ser 12m x 105m; 14m x 105m; 

12m x 130m; 16m x 150m (TRONI, 2013). 

A lona azul- prata se consiste em ser a parte prateada voltado para o lado exterior do 

galpão a fim de refletir os raios solares e a parte azul voltada a parte interna sendo assim 

permitindo um pouco de passagem de luz solar, com o objetivo de aproveitar a luz solar, 

diminuindo o numero de luz por m² no galpão e a intensidade luminosa requerida, que neste 

tipo de sistema é de 30 lux na primeira semanada de vida dos pintinhos e de 3 a 5 lux de 7 

dias ate o abate. Para este tipo de sistema e exigido a presença de um gerador de energia, para 

que quando se tem falta da energia fornecida pela rede, esse gerador entre em funcionamento 

automaticamente para não submeter às aves ao stress de calor e luz (COPACOL, 2014). 

A conversão alimentar é o parâmetro zootécnico de principal influência sobre o Índice 

de Eficiência Produtiva (IEP), por se tratar da medida de eficiência de maior importância na 

avicultura moderna onde o frango é um transformador de grãos (sobretudo milho e soja) em 

carne levando em consideração a do ambiente de criação. Assim pode-se entender que a 

conversão alimentar é a divisão do consumo de ração pelo peso total do lote na retirada das 

aves. A ração consumida pelas aves mortas também é contabilizada, uma vez que, quanto 

maior a mortalidade, pior a conversão alimentar. Como todos os lotes apresentam diferentes 
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pesos médios na retirada das aves, e como o peso das aves influencia a conversão alimentar, o 

ideal é utilizar a conversão alimentar corrigida para um determinado peso padrão. No caso, o 

peso padrão é determinado pela empresa (EMBRAPA, 2004). 

O ganho de peso dos frangos está diretamente relacionado ao numero de horas luz que o 

frango recebe e também as condições ambientais das instalações. Entende-se que a 

temperatura dentro do aviário e um fator limitante de ganho de peso e de mortalidade das aves 

assim como o programa de luz afeta no consumo e alimento pela ave, se ela comer muito 

pode adquirir um peso excessivo para sua idade e causar problemas de locomoção e de 

colapso cardíaco (EMBRAPA, 2004).  

A mortalidade do frango de corte pode estar ligada a diversos fatores, tais como a 

climatização das instalações, a falta de agua e ração, por estresse e também devido a 

quantidade excessiva de consumo de ração que gera o ataque cardíaco na ave (COPACOL, 

2014).  

Este trabalho tem por objetivo avaliar o efeito de diferentes programas de luz, sobre a 

conversão alimentar, crescimento diário, mortalidade das aves, lucro por ave, consumo médio 

de ração e peso médio em frangos de corte no sistema lona azul. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi realizado na cidade de Nova Aurora – PR (24°57”05’ Sul, 53°29”72’ 

Oeste), tendo inicio no mês de Abril e finalizado no mês de Setembro.  

Foram utilizados 3 aviários com 16.500 pintainhos da linhagem Cobb fest distribuídos 

em delineamento inteiramente casualizado em 3 tratamentos sendo eles: T1 continuo, T2 

intermitente e T3 crescente com 3 repetições em cada aviário.  

O primeiro tratamento foi o programa de luz continua onde as aves foram submetidas a 

23 horas de luz constante e 1h de escuro. O T 2 foi constituído pelo programa de luz 

intermitente, onde as aves receberam iluminação contínua até os 7 dias e após 8 dias, luz 

artificial durante o dia e no período noturno a partir das 20 horas, 2 horas de luz (L) e 2 horas 

de escuro (E), totalizando 18 horas de luz e 6 horas de escuro, resultando em 

12L:2E:2L:2E:2L:2E:2L. O T 3 foi o programa de luz crescente que submete as aves a 23 

horas de luz e 1 de escuro nos 7 primeiros dias, dos 8 dias em diante a cada semana (7 dias) se 

retira 1 hora de luz das aves resultando em 1 a 7 dias 23L:1E; 8 a 14 dias 22L:2E; 15 a 21 dias 

21L:3E; 22 a 28 dias 20L:4E e 29 ate o abate 19L:5E.  Durante o período noturno a 

iluminação foi realizada com lâmpadas fluorescentes.  
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Os parâmetros avaliados neste trabalho foram: conversão alimentar, crescimento diário, 

mortalidade das aves, lucro por ave, consumo médio de ração e peso médio, sendo que os 

mesmos coletados no final do lote nas planilhas entregue pela cooperativa ao produtor, assim 

comparando os resultados de cada tratamento.  

Para analise de dados foi utilizado o programa estatístico assistat pelo teste Tukey a 5% 

de probabilidade, avaliando os tratamentos continuo, intermitente e crescente com 3 

repetições cada, sendo utilizado estatística descritiva (i.e. média, desvio padrão, análise de 

variância – ANOVA, e teste de comparação de médias de Tukey). Todas as análises 

estatísticas foram realizadas nos softwares Statistica 7.0 (Statsoft Inc., Tulsa, USA) e 

Microsoft
®
 Office Excel 2010. 

 

Resultados e Discussão 

Na Tabela 1 tem-se os resultados da conversão alimentar, crescimento diário, consumo 

médio de ração e peso médio obtidos durante o experimento. 

 

Tabela 1 - Efeito de diferentes programas de luz com relação aos parâmetros de 

desenvolvimento de frangos de corte no sistema lona azul. 

 Tratamentos 

 T1 – Luz continua T2 – Luz intermitente T3 – Luz crescente 

Conversão alimentar (g/ave) 1,79
a
 ± 0,04 1,73

a
 ± 0,08 1,79

a
 ± 0,02 

Crescimento diário (g/ave) 61,34
a
 ± 1,72 61,15

a
 ± 2,58 60,52

a
 ± 2,02 

Consumo médio de ração (kg)  5,22
a
 ± 0,36 5,05

a
 ± 0,56 5,15

a
 ± 0,14 

Peso médio (kg) 2,92
a
 ± 0,14 2,92

a
 ± 0,22 2,88

a
 ± 0,06 

* Valores apresentados como média ± desvio padrão. 
a,b

 Colunas com letras diferentes na mesma linha indicam que houve diferença significativas entre os 

programas diferentes de luz ao nível de 95% de confiança (Teste de Tukey). 

 

A partir da Tabela 1, pode ser observado que a conversão alimentar, crescimento diário 

(GP), consumo médio de ração e peso médio foram estatisticamente iguais para os programas 

diferentes de luz. Porem os melhores resultados obtidos foi para o tratamento com luz 

intermitente. 

Vários trabalhos mostram que os programas de luz podem afetar o rendimento e o 

desempenho de frangos de corte. Para avaliar o efeito do aumento do fotoperíodo em relação 

ao desempenho de frangos de corte Liboni et al. (2013), utilizaram dois programas de luz: luz 

contínua em que as aves foram submetidas a 24 horas de luz constante e luz intermitente, 

onde as aves tiveram iluminação contínua até os 21 dias e após 22 dias, 12 horas de luz 
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natural e durante a noite, 2 horas de luz (L) e 1 hora de escuro (E), totalizando 20 horas de luz 

e 4 horas de escuro, resultando em 12L:1E:2L:1E:2L:1E:2L:1E:2L, estatisticamente não 

observaram diferenças entre os tratamentos para conversão alimentar, crescimento diário, 

consumo médio de ração e peso médio das aves aos 42 dias de idade dos frangos. Porem o 

programa de luz contínua se mostrou mais eficiente, assim podendo ser substituído pelo 

intermitente sem nenhum problema, já que estatisticamente são iguais. 

Segundo Moraes et al. (2008), fazendo uso dos programas de luz: 23L:1E (23L); 

crescente (CRES); 16L:8E (16L) e luz natural (NAT), as aves acondicionadas ao programa de 

luz CRES tiveram maior peso vivo e consumo de ração em comparadas aos demais 

tratamentos, as aves foram avaliadas até os 45 dias de idade. Estes resultados foram 

semelhantes aos encontrados por Renden et al. (1992) e Renden et al. (1993), que notaram 

peso vivo maior para aves submetidas ao tratamento 23L:1E em relação ao tratamento 

16L:8E. 

Classen e Riddell (1989) utilizaram três programas de luz, sendo eles: quase contínua 

(23L) com 23L:1E de 0 a 42 dias; crescente (CRES) com 6L:18E de 0 a 7 dias, 10L:14E de 8 

a 14 dias, 14L:10E de 15 a 21 dias, 18L:6E de 22 a 28 dias e 23L:1E de 29 a 42 dias; e 6 

horas de luz (6L) até os 21 dias e 23 horas de luz dos 21 aos 42 dias de idade, assim 

concluíram que os programas de luz não interferiram no ganho de peso, mas para o consumo 

de ração, 23L obteve – se maior consumo de ração, já a conversão alimentar foi melhor no 

tratamento CRES. Em contra partida, Classen et al. (1991), também fizeram uso de três 

programas de luz: luz quase contínua (23L:1E), crescente (aumentando o fotoperíodo de seis 

para 23 horas de luz/dia no período de 4 a 35 dias e fotoperíodo crescente + intermitente com 

a aplicação de 1 hora de luz no meio do período de escuro), com isto não obtiveram 

diferenças entre os tratamentos para os parâmetros ganho de peso, consumo de ração e 

conversão alimentar aos 42 dias de idade das aves. 

 Pode ser observado que mortalidade das aves foi estatisticamente igual para os 

diferentes programas de luz, e uma maior mortalidade para tratamento com luz continua 

(Figura 1). Porem o tratamento com luz crescente se mostrou com melhor eficiência no 

parâmetro mortalidade em relação aos programas de luz contínua e intermitente. Tendo em 

vista que nos últimos dias do lote quando as aves estão com um peso elevado e encontram 

maior dificuldade para se deslocarem dentro as instalações o programa fornece uma maior 

quantidade de horas de escuro (E) para as mesmas, o que favorece a elas não se estressar e 

não morrem de ataque cardíaco. Nas instalações foram alojadas 16500 aves cada aviário, o 
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programa de luz crescente obteve em média uma mortalidade de 330,3 aves, continuo 406,3 

aves e intermitente 364 aves no período de 48 dias.  

Segundo Cobb (2009), programas de luz são feitos de acordo com a idade do lote, 

sendo assim sendo sujeitos a alterações de acordo com a meta de peso que deve ser atingida 

em razão do mercado. Programas de luz que visam evitar um ganho exagerado de peso entre 

os 7 e 21 dias tem mostrado uma redução na mortalidade em decorrência de ascite, morte 

súbita, problemas de pernas e mortalidade por spiking. Algumas pesquisas demonstram que 

os programas de luz que utilizam 6 horas contínuas de escuro (E), têm um melhor o 

desenvolvimento do sistema imunológico. O período de escuro é uma requisição natural de 

qualquer animal, pois a energia é conservada durante o descanso, resultando em melhor 

conversão alimentar e diminuição da mortalidade e da ocorrência de problemas locomotores. 

Figura 1 – Resultados de mortalidade obtida em aves acondicionada em instalações de 

sistema de baixa pressão lona azul, submetidas a programas diferentes de luz. 

 

A literatura vem demonstrando que a utilização de fotoperíodos curtos limita o 

crescimento do frango de corte, possibilitando assim um balanço ideal entre taxa de 

crescimento e velocidade de maturação dos sistemas fisiológicos. Sendo assim é possível 

manter a taxa de crescimento em harmonia com as necessidades dos tecidos demandantes, em 

particular do sistema cardiopulmonar, pois diminui a necessidade de oxigênio das células e 

também ajuda a prevenir danos cardíacos (GORDON, 1994).  

Schwean et al. (2010) utilizou os tratamentos que consistiram em 14 (14 L), 17 (17 L), 

20 (20 L) e 23 (23 L) horas de luz ao dia, proporcionando todos os períodos de escuro em um 

só bloco, assim concluiu que o fotoperíodo tem um impacto linear com relação ao número de 
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aves descartadas e mortas. Com a redução do fotoperíodo a uma menor mortalidade e menor 

descarte. 

Pode ser observado que o lucro por cabeça (ave) foi estatisticamente igual para os 

programas diferentes de luz, com maior lucro para tratamento com luz intermitente (Figura 2). 

Porem o programa de luz intermitente se mostrou com maior eficiência no quesito lucro por 

cabeça (ave), apresentando uma média de R$ 0,78 sendo que o programa de luz continua 

obteve – se R$ 0,68 e o programa de luz crescente R$ 0,65 por cabeça (ave), levando em 

consideração que o número de aves alojadas em cada aviário foi de 16500, confinadas nas 

instalações climatizadas de pressão negativa por um período de 48 dias quando vão para o 

abate. 

O lucro por cabeça (ave) está diretamente relacionado com o consumo de ração e 

conversão alimentar, que quando menores forem seus índices maiores vai ser o lucro obtido 

por ave. 

Figura 2 – Resultados do lucro por cabeça (ave) obtida em aves acondicionada em 

instalações de sistema de baixa pressão lona azul, submetidas a programas 

diferentes de luz. 

 

 

Conclusões 

Os programas de luz sendo eles: contínua, intermitente e crescente estatisticamente não 

apresentaram diferença no desempenho da conversão alimentar, crescimento diário, 

mortalidade das aves, lucro por cabeça (ave), consumo médio de ração e peso médio. 
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Porem o tratamento de luz intermitente foi melhor conversão alimentar, lucro por ave e 

consumo médio de ração em relação aos programas de luz continua e crescente. Já no 

parâmetro crescimento diário o programa de luz contínua se mostrou mais eficaz do que o 

intermitente e o crescente. No parâmetro mortalidade o programa de luz crescente obteve a 

melhor eficiência em relação aos outros programas. Em relação ao peso médio os programas 

de luz contínua e intermitente obtiveram os mesmos resultados.  
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