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             Quando Galileu olhou pela primeira vez por seu telescópio e disse que os planetas não 

eram esferas cristalinas, de pontas, ou uniformes, conforme propunha a igreja, mas eram 

mundos com superfícies irregulares, com montanhas, cânion, etc. e mundos a grandes 

distâncias no espaço – os teólogos responderam dizendo que os demônios estavam criando 

essas visões. Recusavam-se a olhar pelo telescópio de Galileu porque tinham medo de que os 

demônios também pudessem distorcer-lhes a percepção daquela maneira. Sempre haverá 

pessoas com esse tipo de atitude toda vez que surgir algo de novo, que requer mudança de 

atitude.                                         
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RESUMO 

 

Na criação e engorda de aves de corte é conhecida à importância da iluminação 

elétrica tanto na sua função básica, quanto no aumento do fotoperíodo que estimula a 

produção de carne.  

Reduzir o consumo de energia elétrica dentro de uma instalação avícola de corte, com 

a utilização de diferentes tecnologias de lâmpadas e de métodos luminotécnicos, do uso 

eficiente da iluminação, e avaliar de forma coerente os recursos energéticos postos a serviço 

da atividade avícola são as metas permanente dos produtores. Neste sentido, os avicultores, 

que recebem energia a custos subsidiados, e as integradoras podem e devem contribuir 

significativamente para atingir um objetivo comum, tanto na produção de alimentos saudáveis 

à população, quanto na adoção de medidas que permitam o uso eficiente de energia em suas 

instalações avícolas. A existência de cerca de 65.000 instalações avícolas de frango de corte, 

para produção de carne e outras 30.000 em atividades de produção de ovos, matrizes, de peru 

e marrecos evidência a grandeza desta atividade econômica no Brasil. 

 Aproximadamente 5 milhões de lâmpadas de 100 W do tipo incandescente são 

utilizadas e produzem um desperdício de energia de uma cidade de 400.000 habitantes. 

Portanto, existe a necessidade da equalização de metodologias de cálculo luminotécnicos para 

as instalações, que conduzam a eficientização do uso da energia, através de métodos 

científicos de cálculo, da luminância adequada às mesmas e de novas tecnologias para uso na 

iluminação.   

O desenvolvimento deste trabalho visou determinar medidas para eficientização 

energética da iluminação de aviários, dentro das metodologias empregadas, para economia de 

energia do PROCEL. Além disso, outro objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade do 

incremento de novas tecnologias que possam se traduzir no uso racional da energia. Como 

resultado final a lâmpada a vapor de sódio apresentou os melhores índices de eficiência 

energética. 

Palavras-chaves: Aviários, iluminação, eficiência energética. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the creation and fattening of cut birds is known to the function of the electric light in 

the illumination programs, increasing the photo-period and stimulating the meat production.    

Reducing power consumption within an installation of poultry meat, with the use of 

different technologies and methods lamps lighting, efficient use of lighting, and consistently 

evaluating energy resources put at the service of the poultry business are the goals Permanent 

producers. In this sense, the farmers who receive subsidized energy costs, and integrators can 

and should contribute significantly to achieving a common goal, both in the production of 

healthy food to the population, and in adopting measures that allow the efficient use of energy 

in their poultry houses. The existence of some 65,000 poultry houses for broiler chickens for 

meat production and 30,000 in other activities of egg production, dies, turkey and ducks 

highlight the greatness of this economic activity in Brazil. 

Approximately 5 million bulbs of 100 watts of incandescent are used and produce a 

waste of energy in a city of 400,000. Therefore, there is a need for equalization calculation 

methodologies illumination to the premises, leading to efficiency of energy use through 

scientific methods of calculation, the luminance and appropriate response to new technologies 

for use in lighting. 

The development of this work was to determine energy efficiency measures for the 

lighting of poultry within the methodologies used for energy saving PROCEL. In addition, 

another objective of this study is to assess the viability of the development of new 

technologies that may be reflected in the rational use of energy. As a final result the sodium 

vapor lamp showed the best indices of energy efficiency. 

Word-key: Aviaries, illumination, energy efficiency.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

No contexto mundial, o Brasil, que foi o maior exportador de produtos da avicultura 

nos últimos dois anos, incrementa métodos e experimenta novas tecnologias para ser a maior 

avicultura do planeta, apesar do crescente protecionismo dos grandes mercados mundiais. 

Nesse cenário, o Paraná tem destaque como grande produtor e exportador de carne de aves 

industrializada e cortes especiais. 

1.1.1 Contextualização geral sobre avicultura 

O panorama atual mostra que o Brasil é o maior exportador e responde por 41% do 

mercado mundial de frango, fornecendo carne de aves para mais de 150 países. As 

exportações totais brasileiras no ano de 2009 superaram a cifra de US$ 152,384 bilhões. No 

acumulado do ano de 2009, para o segmento de aves, quando os embarques alcançaram cerca 

de 3,634 milhões de toneladas, a queda foi de 0,21% frente ao volume de 3,645 milhões de 

toneladas do ano de 2008. Em receita, o recuo foi maior, de 16,32%, alcançando US$ 5,814 

bilhões ante os US$ 6,948 bilhões do ano de 2008, e que representa 3,82% das exportações 

totais do país, quarto item da pauta de exportações. Novos mercados são incorporados a cada 

ano, o que faz com que o consumo de alimento cárneo que mais aumentará no mundo seja de 

carne de frango – aumento de 24%, segundo a AVISITE – Portal da avicultura.  

Nesse sentido, o incremento da demanda mundial de alimentos é grandioso: para os 

próximos 50 anos a previsão é que a população mundial dobre e, portanto, exigirá 

crescimento em 100% na oferta de alimentos. Todo esse incremento previsto sairá de 

tecnologias que aumentam a produtividade.  

Além das vantagens nutricionais da carne de aves, a produção de frango apresenta o 

menor impacto relativo no meio ambiente, em comparação à produção de bovinos e de suínos 

– especialmente nos critérios de consumo de energia e de impacto no aquecimento global. 

Em termos gerais, o Brasil, apresenta grandes frigoríficos de abate para exportação e 

larga tradição de cooperativas integradas, com muita tecnologia empregada na genética 
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animal, na logística, nos cuidados sanitários e mais especificamente no desenvolvimento 

genético de matrizes importadas dos Estados Unidos e da França.  

O modelo brasileiro da avicultura de corte tem gerado mais de três milhões de 

empregos diretos e indiretos. Isso representa aproximadamente 3,3% dos empregos formais 

do país e, ao par disso, vê-se um volume total exportado que supera, em termos comparativos, 

todos os outros tipos de carne. 

Com números bastante significativos na balança comercial brasileira, agregam valor 

aos produtos agrícolas soja e milho, principais ingredientes da alimentação das aves (22,5% e 

55,0% da composição, respectivamente). A avicultura acarreta, para o país e para o estado do 

Paraná, grande contribuição social: agrega valores no campo, gera empregos no meio rural e 

nas cidades e fixa o homem na agricultura. Cumpre salientar que seu modo de produção tem 

possibilitado que cada ocupação rural induz, em média, 50 empregos diretos na cidade, uma 

relação altamente compensatória ao estado.  

Mesmo diante deste cenário, a avicultura brasileira possui um grande desafio no que 

concerne às instalações avícolas, devido às baixas concentrações de aves por metro quadrado 

(média de 12 aves) e, principalmente devido ao alto desperdício de energia elétrica em seus 

vários estágios de produção. Nesse aspecto, por mais paradoxal que possa parecer, a energia 

elétrica representa um grande peso no custo final de produção. Comparativamente, o sistema 

europeu comporta uma quantidade maior, para a mesma área, segundo Cotta. 

Em termos energéticos, o maior desperdício de energia se concentra nas atividades que 

envolvem o aquecimento, a ventilação, a umidificação para controle de temperatura ambiente 

e os sistemas de iluminação. Estes, na maioria dos casos, não atende um dos principais 

aspectos, relacionado à adequada ambiência das aves. 

Portanto, é importante conhecer estes aspectos relacionados à racionalização da 

energia, a iluminância e os métodos de eficientização energética da avicultura. 

Estes estão, em geral, diretamente vinculados aos diversos estágios do 

desenvolvimento das aves e comprometem os índices de produtividade das instalações 

produtoras, se não atenderem a índices ideais.  

As empresas, mesmo com o aumento da concorrência, devido à opção pelo sistema de 

integração, ainda não se preocuparam com a melhoria nos métodos de iluminação das granjas, 

de modo a reduzir os dispêndios da parte do produtor e aumentar os lucros destes. 
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O Brasil busca por novos mercados da carne de frango no mundo e se consolida como 

maior exportador, conforme dados da UBA – União Brasileira de Avicultura. Estados Unidos, 

Brasil e a China são responsáveis por mais de 50% da produção mundial. O Brasil responde 

por 12%.  

A melhoria nos aspectos genéticos foi um grande passo, mas o acompanhamento da 

criação, controle de temperatura e iluminação, durante os períodos, pelas 24 horas diárias, foi 

fundamental. 

A evolução na produção de aves de corte é crescente no país, saltando de 1.5 bilhões 

de cabeças em 1989 evoluiu para cerca de 5.5 bilhões em 2009, conforme mostra o gráfico da 

Figura 1, sendo a série 1 a quantidade produzida e a série 2 a prevista para o período pela 

UBA. 

 

Figura  1 – Produção nacional de pintos. 

Fonte: UBA  
 

O gráfico da Figura 2 indica a evolução da quantidade de carne de frango produzida 

no Brasil, esta, de produção insignificante no ano de 1970, evoluiu para cerca de 11 bilhões de 

quilos no ano de 2009. Apesar das tecnologias embarcadas e das formas construtivas, a 

avicultura brasileira evolui em quantidade produzida. 

Um rápida análise dos gráficos das Figuras 1 e 2, observa-se que a produção de 

frangos e carne na década de 70 era praticamente diurna, ou seja, sem a utilização de 

iluminação artificial. No entanto, na primeira década de século XXI a massificação da 

produção de frangos exigiu que a produção fosse a período integral (24 horas), deste modo a 



18 

 

 

iluminação artificial passou a ter um papel de suma importância na produção avícola do Pais, 

nas indicações da UBA.  

 

Figura  2 – Produção anual de carne frango de corte no Brasil. 

Fonte: UBA  

  

O Brasil exporta para vários mercados mundiais, conforme gráfico da Figura 3, mas 

como principal mercado, permanece o Oriente Médio, seguido da Ásia. A exportação 

brasileira para estes mercados tradicionais mantém-se estável ao longo do tempo. 

             
 

    Figura  3 – Principais mercados mundiais de carne de frango produzida no Brasil. 

          Fonte: UBA  

 

A popularização do frango, proteína barata, carne branca, no plano real, deu um 

grande incremento à avicultura brasileira. Esta gera muitos empregos na produção de 

equipamentos, instalações, na industrialização e para a manutenção com ocupação no campo. 
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Em termos regionais, a região Oeste do Paraná se configura como a maior produtora e 

concentra as maiores integradoras do Brasil: Sadia (Toledo), Lar e Frimesa (Medianeira), 

Coopavel, Diplomata e Globo Aves (Cascavel), Coopacol (Cafelândia), Coopagril (Mal. 

Candido Rondon) e C. Vale (Palotina). Estas respondem por cerca de 40% da produção do 

estado, segundo dados do SINDIAVIPAR –Sindicato das indústrias de produtos avícolas do 

estado do Paraná, apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Produção de aves (cabeças), no estado do Paraná.  

ITEM REGIÃO ABATEDOUROS PRODUÇÃO % 

1 Oeste 13 41.705.082 39,79 

2 Nordeste 11 28.434. 489 27,13 

3 Sudoeste 5 22.343.443 21,32 

4 Sudeste 4 12.332.567 11,76 

TOTAL                     33 104.815.581 100 

Fonte: SINDIAVIPAR (Referência - Janeiro/2010) 

 

No sistema de integração, cabem à indústria integradora os custos da assistência 

técnica, do fornecimento do transporte dos pintos até as granjas, da ração, dos medicamentos 

e do transporte para o retorno das aves da propriedade até o abatedouro. O produtor rural 

integrado deve arcar com os custos da construção do barracão, da aquisição dos 

equipamentos, da mão-de-obra, da energia para iluminação, aquecimento, ventilação, 

nebulização, do carregamento das aves para o abate e da “cama” para forrar a granja. Desta 

forma, o acompanhamento e a inserção de novas tecnologias na iluminação estão a cargo do 

avicultor, que arca com todos os custos relativos à manutenção e equipamentos da granja. 

1.2 Justificativa  

O panorama apresentado demonstra a importância da avicultura no país como 

atividade geradora de emprego e renda. De forma similar aos demais, este setor necessita 

fortemente de energia para atender sua cadeia produtiva, que tem seu início no processo de 

engorda dos pintos, que ocorre em aviários dos produtores em parceria. 

Neste ambiente, um dos diversos usos finais da energia, ocorre em sistemas de 

iluminação que, por sua vez, apresentam forte influência na ambiência e propicia um estágio 
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confortável para as aves. Conforme o período evolutivo, esta apresenta os seguintes valores de 

referência ideais, apresentado por North: 

Primeira semana do lote alojado: nível de iluminância de 20 lux; 

• Após há primeira semana: deve se situar entre 10 lux (limite superior) e 5 lux 

(limite inferior).  

Neste contexto, a adoção de sistemas de iluminação adequados, que propiciem o uso 

racional da energia, com base nas mais modernas tecnologias de iluminação, bem como em 

critérios luminotécnicos, é de fundamental importância para o setor e para o país. Isto gera 

ganhos para toda a cadeia envolvida, principalmente o avicultor, para a sociedade e para o 

país. 

1.3 Objetivos gerais  

O principal objetivo deste trabalho é buscar a eficiência energética em aviários, 

através do estudo de diferentes tecnologias, métodos e processos de iluminação de aviários. 

Utiliza como principal meio de análise de resultados a medição da influência destas 

tecnologias e dos processos nas variáveis produtivas de um lote de aves. 

1.3.1 Objetivos específicos  

• Avaliar, e quantificar a relação de consumo e economia através da substituição 

das lâmpadas de filamento; 

• Analisar as diferenças entre as tecnologias através da comparação das 

metodologias de cálculo para os níveis de lux; 

• Quantificar as principais discrepâncias encontradas entre os métodos 

luminotécnicos tradicionais (literatura) e os diferentes métodos de cálculo 

empírico (métodos práticos);  

• Definir entre os sistemas avaliados, o que apresente melhor desempenho técnico. 

1.4 Estrutura da dissertação 

No capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica e o estado da arte, embasada no 

emprego da luz na avicultura, a evolução na forma de obtenção da energia, a necessidade de 

práticas do uso racional da energia diante da escassez de recursos na obtenção, às fontes de 

energia, a luz artificial e suas aplicações, os tipos lâmpadas, a evolução na forma de iluminar 
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e vantagens de uma iluminação pré-estabelecida em níveis de lux e a necessidade da 

substituição dos métodos atuais. 

Um estudo das metodologias de cálculo luminotécnicos e de variáveis produtivas 

aplicado a aviários, baseada na teoria luminotécnica, nos métodos aplicados e no emprego de 

novas tecnologias de iluminação que agregam eficiência luminosa e menor consumo de 

energia será explanado no capítulo 3. 

No capítulo 4 será apresentada a aplicação dos métodos desenvolvidos em um caso 

real, avaliação da viabilidade econômica e da eficientização energética e do ganho na 

produção. Discussão dos resultados.  

As conclusões finais do trabalho, propostas para um programa de eficientização 

energética, bem como as recomendações para trabalhos futuros vinculados a essa dissertação 

são explanados no capítulo 5. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

 

2.1 Estado da arte  

Faz-se necessário desenvolver novas tecnologias, localizadas, já que o 

desenvolvimento da avicultura nacional provém de países de clima temperado, sem uso de 

cama, umidificação do ambiente, como descreve Abreu et al, que faz menção ao estágio da 

avicultura nacional, da forma: 

 “A maioria das edificações para criação intensiva de aves é 

construída em regiões cujos fatores climáticos diferem das exigências 

fisiológicas das aves. Para que ofereçam condições térmicas 

satisfatórias, com melhor desempenho animal e maior economia, é 

necessário projetá-las, em função das condições climáticas onde a 

granja será construída, muitos dos modelos de aviários implantados 

para avicultura, resultaram de inovações introduzidas por técnicos e 

criadores ou da absorção de tecnologias externas. Essas tecnologias 

nem sempre se revelaram adequadas às características climáticas 

predominantes no país.”  

Já em 1978, Englert fez menção ao ministro da agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima 

(1973) que, mesmo acreditando que a tendência do comércio mundial não seria a de 

movimentar produtos da avicultura, uma vez que cada país já tinha um ou estava estruturando 

tal setor. Comprando, então, os grãos e ingredientes de rações que lhes faltavam para dentro 

de seu próprio território para produzir ovos e carnes, avaliou que a avicultura brasileira 

dispunha de uma potencialidade extraordinária: o próprio mercado interno do país. 

O mercado mundial de carne da avicultura produz volumes enormes em exportação, 

não se confirmando a premissa, em relação ao Brasil.  

Nesse cenário de franca evolução em que pintos de um dia são colocados à disposição 

dos avicultores para recria. Eles são produzidos em escala industrial, em grandes quantidades, 

com elevada genética, desenvolvida ao longo do tempo por empresas e pesquisadores ao redor 
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do mundo. A Figura 4 mostra um lote de pintainhos para serem enviados aos produtores, no 

modo que são distribuídos dos incubatórios para posterior recria. Atualmente, mais de 16 

milhões ao dia são alojados no país. 

 

Figura  4 – Pintainhos de um dia, padrão, enviados às granjas para criação. 

 

Ainda assim, a avicultura nacional convive com tecnologias importadas, de clima 

temperado, com adaptações, sem levar em consideração a crescente preocupação com o uso 

racional da energia como mitigação em relação ao meio ambiente. As tecnologias aplicadas à 

iluminação têm que ter um fluxo contínuo de evolução, pois aprimoram o processo, com 

vantagem ao sistema produtor. 

2.1.1 Uso da luz artificial e os impactos na avicultura 

O incremento do sistema de luz artificial, aliado a uma forte genética aplicada, manejo 

correto e uma ração balanceada possibilitou o encurtamento da permanência das aves 

confinadas nas instalações do produtor. Toda essa sistemática aliada da avicultura tem 

possibilitado atingir o peso de abate da ave num intervalo inimaginável há poucas décadas. 

Atualmente, é possível o abate com 33 dias para certos mercados consumidores ao 

redor do mundo, com preferência para o peso médio de 1.300 gramas do frango eviscerado. 

Jamais existiria essa possibilidade sem o uso da luz artificial, com controle automatizado, de 

tal forma que é de vital importância à luz. A falta da mesma, em períodos não previstos, pode 

ocasionar na criação estresse e a morte súbita, que ocorre com a volta repentina após longo 

período no escuro. Nesses casos, também ocorre sistematicamente um alvoroço entre as aves 
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à procura de espaço nos comedouros e bebedouros, com riscos de ferimentos graves e o 

descontrole no crescimento. 

O CNPSA-EMBRAPA há tempos estuda a melhor forma da utilização da luz, 

compreendendo períodos de utilização e, sobretudo, o manejo da luz pelos períodos e a 

necessidade de um tempo de reacendimento, com potência máxima, para proporcionar um 

despertar suave, sem alvoroço na criação; de modo a evitar uma das maiores causas de morte, 

que é a morte súbita. 

Para Englert os períodos de luz caracterizam-se da seguinte forma: 

 “O programa de luz desenvolvido e bem idealizado poderá 

ser o fator decisivo para uma lucratividade maior, por 

produzirem em qualquer época do ano”. 

A avicultura dita industrial de corte, que utiliza na produção galpões como visto 

internamente na Figura 5. Este apresenta forração de vinil na cor amarela e sistema de 

iluminação normal incandescente. 

 

Figura  5 – Vista interna de uma granja de aves de corte. 

 

A especialização na avicultura, em genética e em conversão alimentar, ocorreu de 

forma acentuada por parte das integradoras. Entretanto, na outra ponta, o produtor não 

acompanhou toda evolução tecnológica, a saber: fotoperíodos de luz longos, mal distribuídos, 

sem estudo criterioso, ocasionam nas aves, baixo crescimento e falta de homogeneidade na 

criação.  
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Por outro lado, a luz fornecida nas horas certas e por tempo pré-estabelecido, na 

quantidade necessária, segundo o CNPSA-EMBRAPA, têm cooperado enormemente para a 

homogeneidade na criação e no ganho de peso diário. 

A criação de aves sob regime de restrição de luz, por períodos é salientada desde 1970 

na literatura do Instituto Campineiro de Ensino Agrícola. Contudo, os benefícios 

proporcionados por instalações com ambientes controlados, mas com limitação no uso da luz, 

leva a uma desuniformidade no tamanho das aves. Em um ambiente com temperatura e luz 

sob controle, os principais benefícios são: 

• Melhor conversão alimentar; 

• Uniformidade de peso; 

• Menor número de mortalidade; 

• Melhor adaptação aos períodos de calor. 

A Tabela 2 evidencia que, devido à aplicação de tecnologias, métodos e processos 

foram possíveis evoluir o tempo de abate de 105 dias de confinamento, para 41 dias, com 

ganho de peso e conversão alimentar. 

Tabela 2 – Evolução do ganho de peso e conversão. 

Anos Peso frango (grama) Conversão alimentar Idade (em dias) 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

1984 

1989 

1990 

2001 

2006 

2008 

1500 

1550 

1600 

1600 

1600 

1700 

1860 

1940 

2000 

2300 

2340 

2250 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 

2,00 

2,00 

1,98 

1,98 

1,90 

1,85 

1,85 

1,75 

105 

98 

70 

56 

49 

49 

45 

45 

45 

43 

43 

41 

Fonte UBA  
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O amanhecer e o anoitecer são períodos críticos para as aves, com a mudança de estado. 

As observações mostram um comportamento diferente das mesmas aos primeiros raios 

solares. O instinto desperta nas aves a necessidade de procura por alimento. Então, se os 

animais vêm de um estágio de repouso, ao raiar do dia, o despertar sem alvoroço, representa 

uma melhora no sistema de conversão das aves. Esôfago sempre cheio proporciona uma 

menor conversão alimentar, com consequente acúmulo de gordura abdominal; por isso 

períodos de repouso são necessários e despertar suave é o ideal, porque a conversão se faz 

com a ingestão abundante de água, que facilita a melhor absorção da ração pela ave. 

Segundo North, a intensidade luminosa recomendada para engorda de aves de corte é 

de cerca de 10 lux, que a exemplifica também da seguinte forma: “... ainda recomendamos que 

cada watt da lâmpada deveria cobrir 0,37 metros quadrados de piso para propiciar 10 lux de luz”.  

Além disso, a necessidade de manter uma luz sob controle permite que as aves não 

respondam ao estimulo sexual. 

Esses fatores têm levado a maioria das integradoras a optar pelo sistema fechado de 

criação, conhecido como dark house, “casa no escuro”. Este sistema permite o controle 

eletrônico de umidade, temperatura e luz durante vinte e quatro horas e permite ao produtor 

mais tempo para outras atividades. Evitam, ainda, uma série de causas, tais como, o que 

indica a EMBRAPA. 

• Queda brusca de temperatura; 

• Friagem; 

• Corrente de ar frio; 

• Manejo contínuo das cortinas; 

• Cuidado com o alarme, com imediata verificação da causa; 

• Estresses nas aves; 

• Mortalidade por desatenção ou falha humana; 

• Permite operar o sistema sem ponta, ou fora do pico de consumo. 

 

Entretanto, há que se observar as seguintes desvantagens: 

• Maior consumo de energia; 

• Maior suscetibilidade a doenças; 

• Ausência completa de luz solar, forte exterminador de agentes patogênicos. 
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Uma ambientação é necessária no início da criação, já que os pintos passam nos 

incubatórios por níveis de intensidade luminosa superiores à do novo ambiente.  

Sucessivos lotes de aves submetidas a períodos de luz variados (intermitentes), foram 

comparados os fotoperíodos de vinte e três horas de luz e uma hora de escuro (quase 

contínuo) foram analisados pelo CNPSA – EMBRAPA. Os resultados, em termos de 

mortalidade, são mostrados na Tabela 3, que evidencia a vantagem dos fotoperíodos por 

apresentar menor índice de morte súbita (MS) e de ascite (AS). 

                  Tabela 3 – Análise da mortalidade em função dos períodos de luz. 

PROGRAMA DE LUZ MS AS OC 

INTERMITENTE 2,69 0,14 1,26 

QUASE CONTINUO 3,91 0,24 1,91 

Fonte Embrapa  

 

Os pesquisadores Abreu e Abreu, são unânimes em citar as vantagens de um sistema 

de luz adequado na criação, da seguinte maneira:  

“O fornecimento de intensidade de luz adequada, 

distribuição uniforme das lâmpadas, manutenção e 

durabilidade das lâmpadas, bem como a análise de custo. É 

necessário ter cuidado para evitar iluminação excessiva, que 

poderá induzir ao canibalismo e ao aumento da atividade 

física. Por outro lado, iluminação deficiente inibe o consumo 

de ração, comprometendo o desempenho do lote”. 

A recomendação é por uma iluminação decrescente em termos de intensidade 

luminosa para adaptação do sistema visual. 

Os programas de iluminação têm sido muito abordados, pelas pesquisas, e propostos 

para melhorar o ganho de peso, a eficiência alimentar, as características de carcaça e o estado 

sanitário do plantel, e algumas causas de mortalidade associadas ao crescimento. A 

intensidade de luz deve ser de 20 lux nos primeiros dias de vida e entre 5,0 e 10,0 lux 

posteriormente. Nos primeiros três a quatro dias, os pintos devem receber iluminação 

contínua com apenas uma hora de escuro para se acostumarem à escuridão, caso haja falta de 

energia. A partir daí, a definição do programa de luz deve ser um processo criterioso. Alguns 
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cuidados, no entanto, devem ser tomados antes da implantação do programa, tais como: 

cálculo da área do galpão para fornecimento de intensidade de luz adequada, distribuição 

uniforme das lâmpadas, manutenção e durabilidade das lâmpadas, bem como a análise de 

custo. É necessário ter cuidado para evitar iluminação excessiva, que poderá induzir ao 

canibalismo e ao aumento da atividade física. Por outro lado, iluminação deficiente inibe o 

consumo de ração, comprometendo o desempenho do lote, que é descrito por Costa.  

Já para o CNPSA – EMBRAPA, frangos hoje criados em confinamento, são produtos 

de muita genética, nutrição balanceada e ambientação. A inferência da genética sofre uma 

iteração, de uma série de fatores ligados ao ambiente da criação, entre muitos fatores, o mais 

importante é a luz. Em frangos de corte a preocupação atual é em oferecer a quantidade de luz 

necessária; décadas separam os programas com fotoperíodos de até 24 horas de luz, 

utilizados, pensando-se no máximo de horas de consumo de ração. Entretanto, o 

melhoramento e a observação, e de estudos, mostraram que o excesso de luz estava 

relacionado a uma maior mortalidade e perda de agilidade nas pernas; a distrofia tibial (DT). 

Várias pesquisas concluíram que um melhor desempenho e bem estar das aves poderia ser 

alcançados, com fotoperíodos moderados, proporcionando maior quantidade de horas de sono 

(descanso), menor estresse, melhoria imunológica da ave.  

Em termos de parâmetros associados à fonte luminosa, esta deve ser posta mediante os 

seguintes aspectos para a avicultura:  

• Comprimento de onda espectral; 

• Intensidade de onda adequada; 

• Intensidade luminosa bem definida; 

• Distribuição da luz no ambiente de forma harmoniosa; 

• Duração programada dos fotoperíodos. 

 

O fotoperíodo é essencialmente uma alteração na intensidade luminosa. A luz, em 

tese, é uma gama de comprimentos de onda, do espectro eletromagnético, formado por 

diferentes fontes de luz. 

A luz proveniente de lâmpadas incandescentes, utilizadas na grande maioria das 

instalações avícolas, apresenta maior emissão para o vermelho e comprimento de onda longo. 

De modo contrário, lâmpadas de descarga, em função do tipo de gás inserido, podem 
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apresentar maior emissão para o azul, e comprimento de onda mais curto. Pesquisas 

conduzidas por Buyse e Simons, indicam que o manuseio das aves é melhor em comprimento 

de onda com emissão para o azul, ou seja, as aves podem notar a presença de comprimento de 

onda entre 400 nm e 320 nm. Efeitos de fontes de luz, com emissão predominante de 

comprimento de onda 320 nm e 480 nm, apresentam melhor conversão alimentar, uma 

caraterística das lâmpadas a LED. Assim, surge a hipótese de que o efeito espectral possa 

estimular a conversão, em que comprimentos de onda baixos agem sobre a gonadotrofina, e 

comprimentos de onda longos penetra na cavidade craniana, ocasionando baixa conversão 

alimentar. Luz de onda curta facilita o crescimento e a engorda e de onda longa, estimula a 

maturidade sexual das aves. 

O incremento do sistema fechado apresenta algumas vantagens e características, de 

forma que descreve Ludtke: 

“De modo que cortinas de lonas impedem a entrada de 

sol no aviário, repetindo o processo 24 horas por dia. Com 

isso há uma economia também, pois o ciclo produtivo pode 

ser reduzido de 42 para 40 dias. Há também queda na 

mortalidade, de 6% para 4%”.  

 

Ao comentário, Domingos Martins, acrescenta:  

“A quantidade de ração utilizada cai, em razão do 

menor número de dias que as aves ficam no aviário, e com as 

aves calmas, é possível colocar mais aves por metro 

quadrado”. 

 

2.2 Sistemas de iluminação 

Um sistema de iluminação baseia-se em diversos aspectos técnicos, tais como as 

características do espectro eletromagnético do comprimento de onda da luz utilizada e os tipos 

de lâmpadas e luminárias empregadas. Estes, conforme já mencionada, apresentam influência 

na ambiência aves e devem ser levados em consideração na eficientização energética de 

sistemas de iluminação. 
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2.2.1 Luz visível do espectro eletromagnético e as formas de luz artificial 

A luz visível é perceptível numa pequena faixa do espectro eletromagnético. Define-se 

como a “radiação visível”, ou propriamente luz, como a radiação eletromagnética capaz de 

produzir uma sensação visual, estando compreendida numa faixa de comprimento de onda, 

cujos limites para os seres humanos estão definidos para uma faixa situados entre 380 nm e 

780 nm, conforme mostra a Figura 6 e que é descrito por Moreira.  

Essa radiação é definida como luz entre um mínimo e máximo perceptível. Para cada 

espécie terrestre, a luz apresenta outros valores de faixa. Por exemplo, para corujas, gaviões e 

gatos, esta faixa situa-se entre 290 nm e 380 nm. 

 

Figura  6 – Espectro eletromagnético da luz. 

A partir da definição dos comprimentos da luz visível, foi possível o desenvolvimento 

tecnológico para criação da luz artificial. 

A luz é uma forma definida de energia radiante, sentida pela retina, sob a ação da 

percepção visual e sensorial/visual, que é detectada na faixa de 360 nm a 780 nm, sendo a 

emissão na faixa de 100 nm a 460 nm, corresponde à radiação ultravioleta cita Costa. 

A emissão de comprimento de onda de 780 nm a 1 µm corresponde ao infravermelho e 

é comum para as lâmpadas incandescentes. 

A primeira lâmpada inventada por Edison em 1879, antes da introdução do filamento a 

tungstênio, revolucionou o sistema de iluminação da época, mas com baixa eficiência. A luz 
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produzida pelas diversas tecnologias de iluminação, a mista, a vapor de sódio, fluorescente, 

LED, etc., observa-se a evolução dos sistemas de iluminação. A Figura 7 mostra os diversos 

estágios dessa evolução. O resultado proporcionou a esses sistemas ganhos em termos de vida 

útil, manutenção e eficiência luminosa. Como exemplo, as primeiras lâmpadas incandescentes 

apresentavam uma eficiência de 1.4 lm/W, em 1879, e atualmente apresentam 15 lm/W de 

eficiência assim descreve Moreira. 

 

Figura  7 – Evolução na forma de iluminação artificial. 

Em termos comparativos entre as atuais tecnologias disponíveis no mercado, as 

lâmpadas de mercúrio apresentam uma eficiência luminosa cinco vezes maiores que a 

incandescente, as lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão possuem uma eficiência que pode 

ultrapassar 130 lm/W (quase 100 vezes mais eficiente que a primeira lâmpada incandescente). 

Além disso, outra tecnologia atual - a lâmpadas a LED - apresenta como vantagem a 

longa vida útil, que pode chegar a 60.000 horas, setenta vezes maior que a vida útil das atuais 

lâmpadas incandescentes. 
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2.2.2 Tipos de lâmpadas 

Após o advento da lâmpada de Edison, muitas outras foram desenvolvidas, sempre 

procurando um maior tempo de utilização e eficiência, (lm/W). A mais comum e ainda a mais 

utilizada é a lâmpada incandescente, cerca de 220 milhões unidades ano no Brasil. 

O sistema luminotécnico avançou com o advento de novas tecnologias em substituição 

a incandescente original: a mista, que tem a propriedade da instalação ser idêntica à 

incandescente; a de vapor de mercúrio, uma evolução da mista; a fluorescente, que 

revolucionou por longo período os métodos de iluminação e passou por inúmeras 

transformações; as de vapor de sódio, estas utilizam equipamentos auxiliares para partida.  

Na Figura 8, tem-se os principais parâmetros de escolha de uma lâmpada em função 

da aplicação. 

 

Figura  8 – Escolha por fatores em relação às lâmpadas. 

2.2.3 Lâmpadas incandescentes 

As lâmpadas incandescentes são formadas por um bulbo de vidro transparente ou 

leitoso. Conforme é possível verificar na Figura 9, a maior parte da emissão não é visível, 

somente produz calor, com 85% de perdas em forma de energia térmica. 

                                

Figura  9 – Desperdício gerado pela lâmpada incandescente.  
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No processo de fabricação do invólucro de vidro é produzido vácuo; nele, é inserido 

um gás inerte para evitar que seu filamento de tungstênio, ao ser percorrido pela corrente 

elétrica, se danifique rapidamente. 

2.2.4 Lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão 

O desenvolvimento de fontes de luz de alta eficiência e vida útil atingiu um grau 

extremo em termos de eficiência energética e vida útil, que pode chegar a 24.000 horas em 

funcionamento normal. De diversos tipos e formas construtivas, a Figura 10, apresenta dois 

tipos de lâmpadas a vapor sódio em produção atualmente. 

 

Figura  10 – Lâmpada a vapor de sódio – tubular e ovóide. 

 

Conforme Cotrin, dependendo do tipo de lâmpada a ser fabricado, o gás é introduzido 

para que ocorram as condições de saturação do elemento. No funcionamento normal da 

lâmpada, com pressão variando de 13 kN/m³ até o limite de 26 kN/m³, ocorre absorção interna 

na superfície do tubo de descarga. O mercúrio é utilizado para que ocorra uma proteção ao 

filamento, e o xenônio é introduzido, sob baixa pressão, com duplo objetivo: facilitar a 

ignição e limitar o calor do arco de descarga para a parede interna do tubo. O tubo, elaborado 

com óxido de alumínio sinterizado, pode resistir a uma volumosa atividade química do vapor 

de sódio a temperaturas que podem ultrapassar os 700ºC, dependendo das condições de 

operação, de forma que, sobreposto por um invólucro duro de vidro a vácuo, propicia que 

irradiem energia, com grande alcance no espectro visível.  

No mercado existe uma enorme gama de potências comerciais. Em que a maioria 

incorpora ignitor de partida e reator, com base convencional tipo E-27 ou do tipo E-40, para 
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potências maiores. O tempo de aquecimento do tubo para o máximo de radiação luminosa 

pode chegar a 8 minutos. O reacendimento dependente de variáveis, do intervalo de falta é de 

1 a 5 minutos, suportando elevação de arco voltaico entre 4 V e com evolução de até 25 V, 

para os maiores valores potência da lâmpada . 

A imitação da luz do dia, provocada pelo excesso de sódio, facilita seu uso em 

diversas condições; apresenta cor agradável, IRC recomendáveis. Foi opção por muitos 

programas de governo, doadas às prefeituras em grandes quantidades, para permitir à 

economia de energia e otimização nos sistemas de iluminação pública, de modo a ensejar uma 

diminuição da manutenção, maior agilidade e melhor aspecto luminotécnico as cidades. 

2.2.5 A lâmpada a LED  

A busca por novas tecnologias de iluminação, associado à grande vida útil deste 

componente eletrônico, estimulou o desenvolvimento de sistemas de iluminação a LED, cujas 

primeiras aplicações deram-se na substituição das lâmpadas dicróicas e de halogênio, na 

iluminação localizada. Este processo, iniciado na última década do século passado, foi mais 

uma etapa de desenvolvimento de tecnologias de iluminação, que pode ser observado na 

Figura 11. Este compara a tecnologia a LED com as demais tecnologias – incandescentes, 

fluorescentes e de descarga – em termos de eficiência luminosa. 

 

Figura  11 – Evolução das lâmpadas e o incremento do LED na década de 90. 

Fonte GE 
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Verifica-se que, apesar dos níveis de eficiência luminosa ainda serem inferiores a 

outras tecnologias.  A Figura 12 nos mostra novas tecnologias de iluminação a LED. 

 
Figura  12 – Três tipos diferentes de lâmpadas a LED. 

 

Dependente da sua aplicação à tecnologia a LED pode ser viável, principalmente em 

termos de vida útil, resistência a choques e vibrações mecânicas e pelo fato de não possuir gás 

ou filamentos em seu interior, conforme Cervi et al. 

2.3 Conservação e uso racional da energia  

A se ponderar pela perspectiva da demanda mundial e também a curva ascendente no 

consumo de energia, as condições básicas para a conservação, são mais premente do que se 

possa imaginar e o custo de manutenção e do uso eficiente é bem mais moderado do que a 

construção de novas usinas geradoras de energia.  

A conservação de energia elétrica num determinado local consiste basicamente em 

utilizar o mínimo de energia elétrica que possibilite a perfeita realização de todas as 

atividades inerentes ao local. Esta deve, ainda, considerar os seguintes aspectos: 

• A escolha das tecnologias a serem utilizados para a realização das atividades (por 

exemplo, a iluminação); 

• A forma de dimensionamento dos equipamentos elétricos a serem utilizados nos 

diversos processos (exemplo: aparelhos de iluminação); 

• Os cuidados com a correta execução das instalações;  

• O regime de funcionamento dos diversos equipamentos; 
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• O período de manutenção da instalação e a substituição por critérios de eficiência.  

 

A avicultura passa por um processo de modernização, mas não se tem feito alusão à 

conservação e uso racional da energia, como o descrito por Abreu et al. 

“O setor avícola passa por um momento em que a palavra de 

ordem é a conservação e racionalização de energia. Assim, 

como em outros setores consumidores de energia a 

avicultura há de buscar alternativas energéticas para reduzir 

o consumo de energia elétrica”.  

Portanto, a conservação de energia elétrica começa no projeto, passa pela execução e 

continua através de uma manutenção adequada e de tecnologias mais eficientes. 

2.3.1 Programas de substituição de lâmpadas 

Dentre as alternativas de eficientização energéticas possíveis, a aplicação de novas 

tecnologias de iluminação é uma delas. Isto representa, na prática, substituir os sistemas 

existentes com base em critérios técnicos e econômicos. 

De acordo com dados fornecidos pela ELEROBRÁS - PROCEL, para se ter idéia do 

impacto, a estatal tomou como exemplo o uso da lâmpada em 50 milhões de residências no 

Brasil, estimando cinco lâmpadas incandescentes de 60 Watts para cada um desses lares, o 

que resulta em uma demanda de cerca de 15.000 MW. A substituição das lâmpadas 

incandescentes acarretaria em uma demanda de 3.750 MW, ou seja, uma diferença de 11.250 

MW demanda aproximada à capacidade instalada da hidrelétrica de Itaipu (14.000 MW). 

A substituição por equipamentos mais eficientes, conforme apresentado na Tabela 4, 

propícia benefícios econômicos para o país, do ponto de vista da sensível diminuição do 

consumo de energia elétrica, é entre outras, uma recomendação do PROCEL. 

Neste contexto, a avicultura brasileira se recente de pouca tecnologia aplicada nos 

sistemas de iluminação em substituição às lâmpadas incandescente em uso atualmente. À 

medida que se diminui o consumo, essa redução será proporcionalmente benéfica com 

agregação de valor ao produtor brasileiro. A economia de energia representa uma sensível 

diminuição nos impactos ambientais inerentes a esta produção. 
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Tabela 4 – Economia de energia na substituição de lâmpadas por vapor de sódio. 

SUBSTITUIÇAO MAIS FREQUENTES DE LÂMPADAS 
Lâmpada existente 

 
Lâmpada proposta  

(vapor de sódio - VSA) 
Redução da potência instantânea     

(%) 
Incandescente  

100 W 
150 W 
200 W 

 
VSA 70W 

 
23 
48 
62 

Mista 
160 W 
250 W 
500 W  

 
VSA 70W 
VSA 70W 
VSA150W 

 
52 
69 
67 

Vapor de mercúrio 
80 W 
125 W 
400 W 
700 W 

 
VSA 70W 
VSA 70W 
VSA250W 
VSA400W 

 
12 
45 
38 
43 
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3. A CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

3.1 Características básicas 

A caracterização desta pesquisa se fundamenta na discrepância de métodos 

luminotécnicos, os quais geralmente induzem a utilização de uma elevada quantidade de 

pontos de luz de baixa eficiência luminosa. Além disso, outro agravante é que quase a 

totalidade destas instalações faz uso da iluminação incandescente em todo ciclo de cria e 

engorda das aves. 

Com o nível de iluminamento fora dos padrões recomendados para a atividade fim, a 

avicultura brasileira produz frango de corte com elevado desperdício de energia e com 

desuniformidade no plantel. Também, que uma iluminação inadequada induz a baixa 

conversão alimentar. A utilização em toda cadeia produtiva de grande quantidade de lâmpadas 

incandescentes com potência de 100 W. Muitas vezes na tentativa errônea de economizar 

energia ocorre a substituição das mesmas por potências menores, como 60 W, o que pode 

induzir a um iluminamento aquém do prescrito por estudos conduzidos por North, 

EMBRAPA  e confirmados pelo IESNA.  

Em termos comparativos a carga total instalada na iluminação das granjas avícolas é 

comparável ao consumo de uma cidade de 400 mil habitantes. De tal forma que representa 

uma carga de energia posta na iluminação bastante significativa, considerando as condições 

brasileiras. 

Atualmente, a cadeia produtiva de aves de corte, utiliza uma iluminação que advém da 

utilização de métodos empíricos e de observação. Estes métodos indicam a quantidade de 

lâmpadas necessárias para a instalação sem levar em conta a uniformização do nível 

iluminamento adequado. Para se atingir o índice recomendado de luminosidade para as aves 

de corte, ou para qualquer tipo de iluminação a aplicação dos métodos luminotécnicos 

científicos, induz a uma padronização nas instalações, nos níveis de lux exigidos e evita o 

desperdício de energia. A incrementação do sistema fechado de criação, dark house, que se 

carateriza pela não utilização da iluminação natural, a necessidade de cálculos exatos, para a 

quantidade de lâmpadas e no nível de iluminamento é fundamental. 
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Para a eficientização energética do sistema e na uniformização no consumo das aves, 

que conduz uniformidade de carcaças. Para isso, consideram-se os aspectos inerentes da 

lâmpada, além dos relacionados à cor, comprimento de onda e vida útil do sistema de 

iluminação, a facilidade no manuseio. Uma vez que a cada ciclo do lote é realizada a 

desinfecção completa do galpão, com a retirada de todo o sistema, de modo a proteger o 

mesmo contra ácidos corrosivos, e o fato relevante na substituição à análise econômica pelos 

métodos do PROCEL e ANEEL. 

O ambiente externo animal compreende todos os fatores físicos, químicos, biológicos, 

sociais e luminotécnicos que interagem com o animal, produzem reações no seu 

comportamento e define assim o tipo de relação animal-ambiente. O animal porta-se e 

interage com o meio e adaptam-se as condições, e continuamente, troca energia com o 

ambiente. Nestes processos, os fatores externos do ambiente, tendem a produzir variações 

internas no animal, influindo no seu desenvolvimento.  

A quantidade de energia trocada entre ambos, havendo, então, a necessidade de ajustes 

fisiológicos para ocorrência do balanço fisiológico e dos níveis de iluminamento. 

O avanço nos sistemas produtivos neste final de século, tanto do ponto de vista genético 

como no gerencial, faz com que o meio ambiente adequado seja condição indispensável para 

que os animais possam expressar o seu máximo produtivo, associado ao seu bem estar. 

A produção ideal para frangos de corte só pode ser obtida quando a ave estiver 

submetida a um ambiente adequado, sem nenhum desperdício de energia, tanto para 

compensar o frio, como o calor ou na visualização a fim de atingir-se uma eficiência de 

conversão energética, o mais próximo possível de 100%, segundo Teeter e Belay. 

3.2 Materiais e métodos 

 Inicialmente deve-se levantar as variáveis produtivas e luminotécnicas as quais 

servirão de base para todos os cálculos deste trabalho. 

3.2.1 Levantamento das variáveis produtivas  

O levantamento das variáveis produtivas foi efetuado tendo como base o funcionamento de 

instalações avícolas, destinadas à produção de frango de corte, localizadas na região de 

Medianeira, no Oeste do Paraná, a 25º17'40", latitude sul e a 54º05'30" longitude oeste. Neste 
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local o dia pode ter 14 horas no verão e 9 horas no inverno. As temperaturas atingem valores 

elevados, muitas vezes acima dos 30ºC, e ocorrem ainda variações térmicas de até 15ºC, em 

grande parte do verão. 

Os dados foram coletados no período de 28 de abril a 9 de junho de 2009. As análises 

das variáveis produtivas seguem o método de Miragliota, que trata da criação de aves em 

confinamento. A mortalidade de cada setor em cada um dos tratamentos é anotada, e o peso 

vivo das aves, foi cercado aleatoriamente, um grupo de aves em cada setor e tratamentos. 

As principais variáveis produtivas levantadas neste trabalho são: 

• Acréscimo de peso semanal (AP); 

• Morte súbita (MS). 

Quanto ao confinamento, as aves são alojadas em galpão convencional, fechado. 

Semanalmente as aves são pesadas sempre há mesma hora e com o mesmo equipamento. 

Além disso, as aves foram submetidas a manejo semelhante aos usados nas criações 

comerciais. 

Foram alojadas um total 18.300 pintainhos de corte, fêmeas, da linhagem AgRoss. 

Divididos em três lotes de 6.100 aves, de um dia de idade, alojando-se as aves com densidade 

média de 12,2 aves/m2, com água e ração oferecidas à vontade. O período de criação foi de 42 

dias e as aves foram submetidas a três tipos de tratamento a seguir: 

a) Tratamento 1 (T1): Foram utilizadas lâmpadas incandescentes de 100 W /127 V. As 

mesmas utilizadas pelo sistema produtor. Alterou-se a quantidade de lâmpadas 

exigidas para o nível de 10 lux, mas manteve-se o mesmo sistema operacional de 

produção. A temperatura da cor de 2800K, amarela, na faixa do espectro visível de 

650 nm. O cálculo da iluminação foi feito de acordo com Cotrin.  

b) Tratamento 2 (T2): Foram utilizadas lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 

(VSA) de 70 W/127 V. Como resultado obtido pelo método dos lumens, instaladas 

como o método T1 para altura e níveis de iluminamento e temperatura da cor de 2100 

K, conforme catálogo da GE. 

c) Tratamento 3 (T3): Foram utilizadas lâmpadas a LED tubular T8 de 20 W /127 V. 

De modo semelhante, a quantidade de lux calculado pelo método dos lumens. Foram 
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submetidas à iluminação a LED, conforme o período T1. A temperatura da cor de 

3800 K, conforme dados técnicos que constam do anexo A. 

A pesagem dos pintos foi realizada semanalmente, todas as segundas-feiras às 06:00 

horas da manhã, em ambos os sistemas de produção. A amostra de aves pesadas foi de 3% do 

total dos pintos iniciados, por lote, separados e contados aleatoriamente. Os pintainhos foram 

alojados com peso médio inicial de 52 gramas, em cada tratamento. 

A mortalidade de cada um dos tratamentos foi obtida através do acompanhamento dos 

lotes (T1, T2 e T3) e relacionada aos parâmetros de morte súbita de aves (MS) e das variáveis 

de acréscimo de peso por semana. O ganho de peso semanal é comparado com a média 

brasileira. A quantidade de aves mortas é registrada diariamente. 

 A comparação entre os três métodos de tratamento (T1, T2 e T3) foram feitas através 

do método dos lumens.  

3.2.2 Variáveis luminotécnicas 

As instalações avícolas fazem uso de energia em aplicações diversas, entre eles a 

iluminação. As variáveis luminotécnicas serão analisadas e processadas através de cálculos 

matemáticos, estudos econômicos e da observação da evolução do ciclo vegetativo das aves 

para comparação com os impactos no sistema produtivo. 

O padrão de iluminação adotado foi de 10 lux para o nível de iluminamento em todos 

os testes realizados, conforme recomenda North. 

3.3 Instalações e caracterização do ambiente 

Atualmente, o tipo de edificação mais empregada em aviários é o mostrado na Figura 

13, cuja planta física encontra-se sem escala. 

 
 Figura  13 – Leiaute básico de uma instalação zootécnica - S/E. 
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Este segue a seguinte especificação: 

• Dimensões: 125,00 m × 12,00 m; 

• Área: 1.500 m2; 

• Pé-direito: 3,00 m de altura; 

• Mureta lateral de 0,30 m de altura; 

• Piso de chão batido; 

• Aberturas laterais com tela hexagonal de 10,00 mm, e cortinas de plástico;  

• Cobertura de telhas cerâmica francesa, com pintura de cor branca, em duas águas, 

com inclinação de 35%;  

• Beirais de 0,80 m; provido de lanternim, sendo que a grande maioria das instalações 

não possui tubos de alívio, e sim exaustores a pressão negativa; 

• Orientação do eixo longitudinal na direção Leste – Oeste; 

• Alvenaria de sustentação, e madeira, para as tesouras e apoio das telhas, cortinado 

lateral de vinil, telado de aço de 10,00 mm, forração de vinil, interno, com divisões 

para pinteiro e ainda repartições internas, para evitar a circulação das aves.  

 

Este padrão é definido pelas integradoras, que adotam o leiaute da Figura 13 ou, ainda, 

maiores. Dessa forma, são encontrados aviários com dimensões de 12.00 m ×  150,00 m (ou 

1.800 m²), e até 32,00 m ×  200,00 m (ou 6.400 m²). A justificativa para esses espaços são os 

ganhos advindos em termos de logística: economia no deslocamento para entrega de ração, 

acompanhamento da criação e na recolha das aves para o abate, e o uso de veículos de tração 

maiores, diminuindo o custo com o transporte. Granjas de porte menor, 600 m2 (conhecido 

como meio aviário), 900 m2 ou 1.200 m2, estão em processo de reforma e ampliação, ou serão 

desativadas, à medida que novas unidades surgem. 

A orientação das integradoras quanto aos critérios luminotécnicos que devem ser 

adotados pelos avicultores consta no memorial técnico da criação, entregue aos avicultores ao 

final da construção. No memorial técnico de procedimentos operacionais de uma das maiores 

indústrias integradoras do país, a recomendação é para aplicar um sistema de iluminação 

baseado em lâmpadas incandescentes de 100 W e 60 W, respectivamente os estágios iniciais e 

finais do processo de engorda, distribuídas em média a cada dois vãos de 3,0 m. Esta 

descrição exemplifica a utilização de métodos empíricos de iluminação. 
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Mesmo com a orientação acima, as dificuldades de operacionalização levam muitos 

produtores a adotar lâmpadas de 100 W para todo o período. Alguns, numa tentativa empírica 

de economizar energia e reduzir os custos associados, optam por lâmpadas de 60 W em todo 

estágio, sem levar em consideração o iluminamento médio de 10 lux, ideal para uma criação 

de frango de corte para Buyse e Simons. 

Em face do exposto, o objetivo é encontrar um método de cálculo luminotécnico e 

universal, aplicado a instalações avícolas de forma a definir os níveis de iluminamento 

adequados, que devem ser adotados em aviários de corte. Ademais, será conduzido um estudo 

quanto aos diversos tipos de tecnologias de iluminação em substituição ao sistema 

incandescente que podem ser aplicados a esse ambiente, cuja viabilidade será avaliada pelos 

critérios de custo/benefício adotado em projetos de eficientização energética avaliados pela 

ANEEL e do PROCEL. 

A lâmpada padrão nesta análise é a de filamento incandescente de 100 W modelo 

standard STD127VI00-N, da marca GE, base E-27, 127 V, bulbo tipo transparente claro, 

cristal de vidro, diâmetro 56 mm e fluxo luminoso inicial de 1470 lm (Vide Anexo A1), a 

mais utilizada comercialmente, normalmente em seu processo produtivo para serem mantidas 

as características operacionais de produção. 

Para tanto, define-se como sistema convencional de iluminação em aviários o sistema 

baseado em lâmpadas incandescentes, aplicado em instalações padrão do tipo mostrado na 

figura 13. Para os cálculos luminotécnicos e energéticos relativos a este sistema de referência, 

serão considerados os dados de catálogo de lâmpadas da GE.  

Em termos de alternativas ao sistema convencional, serão analisados os seguintes 

sistemas de iluminação: 

• Tecnologia Vapor de Sódio: serão considerados os dados de catálogo da lâmpada a 

vapor de sódio de alta pressão de 70 W, base E-27, do tipo gold VSA 70, 127 V, 

dimensões de 135 x 67 mm e fluxo luminoso inicial de 6.000 lm, Anexo A2; 

• Tecnologia LED: serão considerados os dados de catálogo da lâmpada a LED, 20 

W, base bipino, tipo RV 20 Séries, 127 V, e fluxo luminoso inicial de 1150 lm, 

vide Anexo A3. 
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3.4 Métodos de cálculo luminotécnico em aviários 

 Diversos são os métodos utilizados para realizar o cálculo luminotécnico em aviários, 

dentre eles pode-se citar: Método dos lumens, método do “ponto a ponto” e os métodos 

alternativos ou empíricos.  

3.4.1 Método dos lumens 

Conforme estudos conduzidos pelo IESNA e pelo CNPSA-EMBRAPA, o 

iluminamento médio que deve ser adotado em sistemas de iluminação de aviários é de 10 lux. 

Considerando a instalação padrão, definida em 3.3.1, e o iluminamento desejado para o 

ambiente (lumens), o método dos lumens define, - baseado na teoria luminotécnica, a 

quantidade de iluminação proporcionada pelo ambiente. A quantidade do fluxo luminoso 

definida por: 

Φ = 
Fu.Fd

E.S
   (3.1) 

Onde: 

Φ – representa o fluxo luminoso, dado em lumens (lm) para o ambiente a iluminar; 

E - é a iluminância admitida para o ambiente; 

S – representa a área do ambiente a iluminar; 

Fd - o fator de depreciação da mesma (luminária ou lâmpada); 

Fu - o fator de utilização da lâmpada.  

Uma vez obtido o valor de Φ, pode-se obter o número de pontos de luz que devem ser 

adotado no ambiente e, de acordo com a tecnologia de iluminação a ser considerada para o 

ambiente, define-se a quantidade de luminárias que também serão utilizadas na instalação. 

Dessa maneira, tem-se: 

nl = 
ϕ

Φ
                  (3.2) 

          Onde: 

nl - representa a quantidade de lâmpadas ou luminárias indicadas para o ambiente; 

φ  - quantidade de lumens produzidos pela lâmpada ou luminária. 
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Para a obtenção dos valores do fator de depreciação (Fd), devem-se considerar os 

valores indicados na Tabela 5, para sistema fechado de cor preta, indicação de Moreira. 

Tabela 5 – Índices para os valores do fator de depreciação. 

Local de utilização 

(ambiente) 

Período de manutenção 

2.500 [h] 5.000 [h] 7.500 [h] 

Limpo 

Normal 

Inóspito 

0,95 

0,91 

0,80 

0,91 

0,85 

0,66 

0,88 

0,80 

0,58 

 

O valor adotado para o fator de depreciação (Fd) de 0,58 refere-se a um ambiente 

inóspito, sem manutenção e caracterizado por produzir muito pó e sujeira em suspensão, 

típico para um galpão usado para avicultura.  

Por sua vez, o índice de utilização (Fu) pode ser extraído da Tabela 6 e considera a 

altura da montagem, o comprimento e a largura do local da instalação, conforme modelagem 

definida por Moreira. 

Tabela 6 – Índices de referência para obtenção do fator de utilização. 

Índice 

(k) 

Índice de refletância 

751 731 711 551 531 511 331 311 000 

2,00 .63 .57 .52 .57 .52 .48 .48 .44 .35 

2,50 .68 .62 .57 .62 .57 .53 .52 .49 .39 

3,00 .71 .66 .61 .65 .60 .57 .55 .52 .42 

4,00 .75 .71 .67 .69 .65 .62 .60 .57 .47 

5,00 .78 .74 .71 .71 .68 .65 .63 .60 .50 

 

Na tabela acima, o índice k se obtém da aplicação da equação: 

)( clh

cl
k

+⋅

⋅
=                 (3.3) 

Onde: 

c:  comprimento  longitudinal do galpão em metros; 

l:  largura do galpão em metros; 

h: altura do piso a instalação em metros. 
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Tomando-se a instalação de referência, tem-se: 

k  =  12x125/3(125 +12)   =  3,65. 

Na tabela 6 com o valor de k = 3,65, e refletância 000, tem-se o Fu = 0,42. 

3.4.2 Método “ponto a ponto” 

Para verificação do iluminamento, será considerado o método de “ponto a ponto”.  A 

medição da fonte de luz é considerada como puntiforme e esta têm variação com o quadrado 

da distância (d) do ponto iluminado ao foco luminoso. Desta forma os níveis de lux, serão 

obtidos da equação (3.4), para o iluminamento horizontal. 

 

Eh  = θ
θ

cos×
2d

)I(
     (3.4) 

Onde: 

Eh   - iluminamento horizontal, em lux; 

I    - intensidade luminosa, em candelas (cd); 

θ   - ângulo de incidência. 

 

O ângulo de incidência (θ ) é calculado pela utilização da equação 3.5: 

θ   =  arc tg (
h

l
)  (3.5) 

Onde: 

l - distância (m), do centro do ponto de luz a abertura máxima do facho luminoso,  

refletido sobre a superfície horizontal; 

h - altura do ponto de luz ao pé do chão, (m). 

 

Os gráficos representativos das intensidades luminosas, as quais são expressas em 

candelas por 1000 lumens e convertidas para lux de acordo com o ângulo de incidência θ ,  

são obtidas dos catálogos do anexo A2, figura A4. 

Existem ainda outros métodos de cálculo luminotécnico em aviários que são chamados 

de alternativos ou empíricos. Em geral, estes métodos adotam simplificações de forma a 
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facilitar a sua aplicação prática. Dentre estes métodos três se destacam e serão apresentados a 

seguir, sendo:   

• Agrodata; 

•  Embrapa; 

•  Padrão. 

3.4.3 Método da Agrodata 

Um dos métodos empregados atualmente em sistemas de iluminação de aviários é o 

indicado pela Agrodata, que adota como critério o cálculo da quantidade de lumens em uma 

instalação a partir da área do ambiente a iluminar. Neste método, têm-se as seguintes relações: 

NLm  =  S.10  (3.6) 

Onde: 

NLm - quantidade de lumens do ambiente a iluminar; 

S - área do ambiente em m2. 

 

A quantidade de lâmpadas é obtida a partir das características físicas da instalação, sem 

a definição da potência da lâmpada, para a escolha da lâmpada a mesma será definida através 

da equação (3.7), e do fluxo luminoso emitido pela lâmpada adotada. Assim a definição 

matemática para o número de lâmpadas será: 

NL  =  1−
2h

C
  (3.7)  

Onde: 

NL – número de lâmpadas a adotar na instalação; 

C - comprimento do galpão, em metros; 

h – altura do piso à lâmpada, em metros. 

3.4.4 Método da EMBRAPA 

A Embrapa, do Centro Nacional de Pesquisas de Suínos e Aves CNPSA-EMBRAPA, 

em Concórdia (SC), tem salientado a importância da iluminação, conforme descreve Abreu e 

Abreu, transcrita na sequência:  
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“Fornecer, por meio de lâmpada com energia de 2 a 3 watts/m2, o 

número de horas de iluminação correspondente à idade do pinto, 

utilizar programas de iluminação específicos, de acordo com a região 

e época do ano, visando melhorar o desempenho das aves”.  

Este estudo não considera o tipo de luz ou de lâmpada e a forma adequada de 

distribuição da luz no ambiente. No entanto, podem ser considerados os seguintes cálculos: 

P = 2.S   ou   3.S (3.8) 

Onde: 

P - potência da instalação, em Watt; 

S - área da instalação, em m ². 

 

Aplicando-se (3.8), o número de lâmpadas pode ser obtido por: 

N L =
Pl

P
 (3.9) 

Onde: 

NL - número de lâmpadas; 

Pl  - potência da lâmpada a ser utilizada na instalação, em watt. 

3.4.5 Método padrão (usual ) 

Em um sistema integrado de engorda de aves, a construção, materiais e demais 

procedimentos operacionais tem, obrigatoriamente, de ser aprovado pela integradora. Este 

procedimento envolve todas as características da instalação, incluindo os sistemas de 

iluminação. Nesse caso, os métodos empregados são empíricos e não são embasados em 

critérios técnicos originados a partir de pesquisas científicas.  

O procedimento definido pelas integradoras (padrão) adota os sistemas baseados em 

iluminação incandescente, onde uma determinada quantidade de lâmpadas 100W é adotada 

para a instalação. Estas são posicionadas no vão dos cortinados. Como existem 50 vãos em 

cada instalação, com cortinados no teto, fixados ao forro, intercalados nos vãos com dimensão 

de 1,50m x 12,00m, dispostos transversalmente, conforme se observa na figura 13. 

A iluminação é instalada entre os cortinados de maneira que a cada dois vãos receberão 

a instalação de iluminação, da seguinte maneira: 
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• Três lâmpadas incandescentes de 100 W por vão, 

• O número de pontos de luz é obtido da seguinte forma: 

NL  =  
2

3
 NV (3.10)  

Onde: 

          NL   -   o número de lâmpadas; 

NV  -   o número de vãos. 

 

Alguns aspectos devem ser observados em relação a este método: 

• O método é empírico, baseado na experiência prática da equipe técnica da 

integradora em instalações similares; 

• Um fator muito importante é a MS, principalmente em períodos noturnos, que 

anotadas em fichas próprias, impõem ao avicultor, um severo acompanhamento 

desta causa de mortalidade; 

• O sistema de iluminação incandescente; na forma mencionada, provoca o 

desperdício de energia, pela má utilização do sistema. Além disso, o processo de 

operacionalização também é dificultado, pois os receptáculos são afetados na 

lavagem dos aviários, na umidificação e na desinfecção, no período do vazio 

sanitário e, ainda, na necessidade de impedir a proliferação de certas doenças. 

• Apesar dos aspectos negativos, a adoção do sistema com lâmpadas incandescentes 

é imposta pelas integradoras devido à facilidade instalação, manutenção e custo 

inicial baixo. 

• Não faz referência aos níveis de iluminamento adequados a ambiência animal. 

3.5 Indicadores de eficiência energética  

A norma ELETROBRÁS-PROCEL, específica para os projetos de eficiência 

energética, assinala que há um aumento na eficiência quando se consegue realizar um serviço 

e/ou produzir um bem com uma quantidade de energia inferior a que era usualmente 

consumida pelas instalações. Desta forma, para quantificar este incremento de melhoria 

devem ser adotados os chamados indicadores de eficiência energética.  
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Dentre os mais comuns e que apresentam maior utilização, pode-se utilizar para o 

sistema de iluminação em ambientes de criação de aves o consumo específico de energia de 

cada instalação de criação de frangos de corte (Ic) e o fator de carga para cada instalação 

utilizada na criação de frangos de corte (Fc). 

Além disso, deve ser analisada a viabilidade econômica da substituição dos 

equipamentos, que é expresso pela relação custo/benefício do projeto de eficientização. 

3.5.1 Critérios econômicos para análise da eficiência energética 

O procedimento de cálculo das parcelas de energia e demanda conservada e demais 

parâmetros econômicos são definidos pela ELETROBRAS-PROCEL e ANEEL. Os cálculos 

para verificação dos benefícios, através de equações das definições do programa, relacionam 

as potências envolvidas para a substituição de tecnologias, os ganhos de energia evitada, os 

investimentos necessários e a viabilidade da substituição por tecnologias mais eficientes. 

No caso da substituição dos equipamentos de iluminação, considera-se a substituição 

por tecnologias mais eficientes sob o ponto de vista energético. 

Neste contexto, os seguintes aspectos devem ser considerados: 

• Redução de demanda: 

O cálculo da parcela de demanda conservada é dado pela equação (3.11). 

De = [(N1 x P1) x FC1 – (N2 x P2) x FC2] x 10
3− [kW]  (3.11) 

Onde: 

De – Demanda conservada; 

FC1 - Fator de coincidência horário do sistema existente; 

FC2 - Fator de coincidência horário do sistema proposto; 

N1 - Número de pontos do sistema existente; 

N2 - Número de pontos do sistema proposto; 

P1 - Potência do equipamento existente (W) 

P2 - Potência do equipamento proposto (W). 

• Energia conservada:  
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A energia conservada é contabilizada segundo a utilização da tecnologia base e da 

tecnologia eficiente, conforme perfil de utilização aproximado de cada uma. O montante de 

energia conservada é contabilizado na base de tempo anual, conforme equação 3.12: 

Ee = De x U x 10
3−    [MWh/ano] (3.12) 

Onde: 

Ee - Energia conservada em MWh/ano. 

U - Tempo de utilização durante um ano (horas/ano). 

Todos os projetos deverão ter sua relação custo-benefício (RCB) calculada a partir de 

metodologia própria. 

 

• Investimento anualizado:  

O Investimento anualizado em relação aos benefícios proporcionados pelo projeto de 

eficientização é equacionado da seguinte forma: 

RCB = Investimento Anualizado (Ca) / Benefícios (Be)  (3.13) 

Onde: 

RCB - Relação Custo Benefício. 

 

Para a obtenção do RCB, é necessária a atualização dos custos dos investimentos 

realizados nas ações de eficiência energética. Assim, de acordo com o tempo de vida estimado 

do projeto, calcula-se o fator de recuperação de capital e aplica-se este índice sobre o 

investimento total. 

Assim o investimento anualizado do projeto é obtido por meio de (3.14). 

Ca = FRC(i¸n) . Ct                                                                  (3.14) 

 

Para tanto, o FRC é obtido por meio da seguinte equação: 

1i1

i1i
FRC

n

n

++

+⋅
=

)(

)(
                 (3.15) 

Onde: 



52 

 

 

i -  taxa de juros (taxa de desconto); 

n - vida útil do projeto. 

Ca - Investimento anualizado do projeto; 

FRC(i, n) – Fator de Recuperação de Capital; 

Ct – Custo total do projeto. 

 

A taxa de desconto a ser considerada na avaliação financeira é de, no mínimo, 12% a.a. 

Para as análises a serem realizadas neste trabalho, toma-se como base a vida útil do 

equipamento igual há 6 anos e uma taxa de juros (i) referenciada de 12 % a.a.. 

Por sua vez, os benefícios, mencionados por (3.13), pode ser obtido da seguinte 

maneira: 

Be = (Ee x Ce)+ (De x Cp) (3.16) 

Onde: 

Ee - Energia economizada (MWh/ano); 

Ce - Custo evitado de energia (R$/MWh); 

De - Redução de demanda (kW); 

Cp - Custo evitado de demanda (R$/kW). 

Deve-se ressaltar que a relação custo-benefício deve ser menor que 0,85 para que o 

projeto possa ser considerado viável. 

3.5.2 Análise econômica 

A análise econômica da viabilidade de um empreendimento não pode deixar de 

considerar o valor do dinheiro no tempo, que é desenvolvida comparando-se o somatório de 

fluxos de juros correspondente ao uso do capital. 

Esse método de análise, conhecido na literatura como o método do Valor Atual Líquido 

ou Valor Presente Líquido (VPL), analisados por Woiler e Mathias, resume-se na soma 

algébrica dos fluxos de fundo descontado por uma taxa determinada.  

O VPL pode ser calculado pela seguinte expressão: 

VPL    =   I
i)(1

Rjn

1j
j
−

+
∑
=

 (3.17) 
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Onde: 

I -   Investimento útil inicial; 

R - Renda líquida obtida no período;  

i -  Taxa de desconto; 

n - Vida útil do empreendimento. 

 

No caso em estudo, a equação para o VPL, a escreveremos da maneira: 

VPL    =   Ins-Iat 
i)(1

Cnsj- Catjn

1j
j

+
+

∑
=

  (3.18)    

Onde:  

VPL -  Valor presente líquido (R$); 

Iat    -  Custo investimento do sistema atual, no período em análise (R$); 

Ins    -  Custo para implantação do novo sistema (R$); 

Cat   -  Custo da energia no período em análise, para o sistema atual (R$); 

Cns  -  Custo da energia no período em  análise, para o novo sistema (R$); 

i       -  Taxa anual de juros; 

n      -  Vida útil do sistema, em quantidade de lotes alojados. 

 

O critério de decisão consiste em admitir como viável o projeto em que a soma do fluxo 

de capital ou VPL for maior e rejeitar o empreendimento para o qual for menor ou negativo. 

Para os sistemas em análise, além do custo de implantação e os períodos de sua utilização, o 

custo da energia evitada à renda líquida a energia economizada. 

3.5.3 Taxa simples de retorno 

A taxa de retorno do investimento pode ser calculada sem levar em consideração o 

período de utilização do empreendimento ou sua vida útil no tempo. Neste caso, não é levada 

em conta à forma de distribuição do fluxo de caixa ao longo do tempo, uma vez que não são 

considerados juros no período, mas sim o percentual do investimento que retorna anualmente.  

Dessa forma, a taxa simples de retorno (TSR) poderá ser calculada pela expressão: 

ΤSR  =  
I

RA
    (3.19) 
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Onde: 

TSR - Taxa simples de retorno;  

RA - Receita anual decorrente do investimento; 

I - Investimento realizado no empreendimento. 

 

O método consiste na determinação de qual percentual do investimento que retorna 

anualmente sob forma de economia. Contudo, traz como desvantagens o fato de não 

considerar o custo do dinheiro no tempo. Não serve para comparar opções com fluxos de 

caixa de um sistema. 

3.6 Impactos no processo produtivo 

A luz nos estágios iniciais deve ser fornecida em etapas, a necessidade por uma hora de 

escuro (1E) para esta fase de alojamento, a fim de adaptá-las instintivamente ao período de 

escuro e também aos fotoperíodos. Nos primeiros dias, ao se apagar a luz, nota-se uma grande 

quantidade de pintainhos a piar, pois são sensíveis à luminosidade uma vez que esta está 

relacionada à sua sobrevivência. 

Neste contexto, o sistema de controle total da iluminação promove benefícios no 

crescimento das aves, na conversão alimentar, na uniformidade da iluminância do ambiente e 

na eficientização energética da instalação. 

3.6.1 Fotoperíodos de luz e a tarifação convencional de energia 

O emprego da luz de forma adequada está relacionado diretamente com o acentuado 

crescimento da ave. Repouso absoluto controlados por fotoperíodos, refeição farta e 

balanceada durante os períodos de luz, temperatura controlada e ideal, fatores que tem 

abreviado o tempo de alojamento em mais de 70 dias, indicação da UBA.  

O CNPSA-EMBRAPA avaliou fotoesquemas para frangos de corte, da seguinte 

maneira: 

“1) 23L:1E, 2)16L:8E, 3) 16L:3E:1L:4E e 4) 16L:2E:1L:2E:1L:2E. 

observaram um efeito do fotoesquema sobre o ganho de peso, mas 

não sobre a eficiência alimentar aos 49 dias de idade. O peso da 

carcaça foi maior nas aves recebendo o fotoesquema 4 e menor 
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naquelas submetidas ao fotoesquema 2. Aves expostas ao 

fotoesquema 2 apresentaram maior produção de coxa”.  

 

O sistema de programação de luz adotado é, por períodos, de escuro total, intercalados 

com horário de luz, num processo intermitente. Observa-se, também, que a luz natural em 

excesso, principalmente nas laterais do aviário no sistema aberto, provoca o amontoamento na 

direção oposta à emissão de luz; daí, a necessidade durante o dia, na presença de luz, do 

manejo das cortinas ou arborização para o sistema aberto. A luz projetada ou proveniente da 

radiação solar, superior a 50 lux, inibe a ave, ofusca o seu sistema ocular, de modo que causa 

transtornos na alimentação e na ambientação. A má ambiência das aves, em galpões de cria, é 

um dos fatores impeditivos a exportação para muitos países como, por exemplo, a Suíça.  

Um programa de luz, que contemple lâmpadas adequadas, luminárias eficientes e um 

reacendimento não instantâneo representam a condição ideal do ambiente para a produção em 

aviários. Isso proporciona ao produtor retorno do investimento, maior eficiência na atividade, 

reduz à morte súbita, melhora a ambiência e, consequentemente, qualifica e valida o sistema 

de produção para a exportação. Neste sentido, a homogeneidade das aves é uma busca 

constante dos frigoríficos abatedores, pois facilita a seleção dos cortes e diminui a dificuldade 

de comercialização de aves em desconformidade no peso. As desconformidades, quando 

existem, fazem com que muitas vezes aves abatidas e postas no comércio, retornem à 

indústria para a produção de ração; o que causa grande prejuízo.  

Em termos econômicos, que envolvem a tarifação, a viabilidade do sistema, em que o 

governo, neste aspecto, tem colaborado com o avicultor, estabelecendo uma tarifa bem 

razoável para a energia (kWh), no meio rural. Incluindo-os na tabela de preços classe B2 

rural, tarifa para compra de energia por cooperativas rurais. Cerca de um terço do valor 

praticado a nível residencial urbano, intempestivamente oportunizado pelo governo do 

Paraná, que estabeleceu, também, outras tarifações para o período noturno, desde que o 

agricultor se enquadre nos programas oficiais de governo.  

Geralmente para o grupo B2 da ANEEL, as tarifas são as menores praticadas, mesmo 

assim o estado oportunizou  outras regras, mais vantajosas ao agricultor. A medição é simples 

e comporta somente um medidor de kWh ativo, trifásico, não existindo demanda máxima ou 

outro sistema de medição conhecido e nacionalmente aprovado. No que facilitou e tornou as 
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granjas rurais, menos vulneráveis a instalação de sistemas não convencionais; como 

medidores de reativo ou compra de demanda.  

 O custo tarifário do kWh em 2009, para atividades rurais é de 0,1622 R$/kWh, com a 

incidência de impostos. E ainda facultar no período noturno, o valor da tarifa poderá ser 

reduzido pela metade. Valor subsidiado, e ofereceu do modo exposto, grande vantagem às 

integradoras, pela continuidade do modelo atual de engorda de aves, fato que a indústria 

jamais conseguiria uma tarifa, com valor semelhante.  

A análise comparativa, da observação, otimização e da ambientação luminotécnica, 

enfatizados na bibliografia sobre avicultura de 1980, citada por Costa. O emprego da luz de 

forma adequada está relacionado diretamente com o aceleramento do desenvolvimento da 

ave.  

O emprego correto da luz é um dos fatores preponderantes no rápido desenvolvimento 

das aves. 

Os critérios aqui descritos, para eficientização e uso racional da energia, têm aplicação 

em todo o sistema existente, e a resposta em ambiência é um fator importante para o exigente 

mercado consumidor do mundo. Um programa de luz, que contemple lâmpadas adequadas, 

eficientes e um reacendimento não instantâneo a validação do sistema para a exportação. 

Um programa de luz, corretamente projetado, para o período de crescimento e engorda 

das aves e eficiente, poderá corroborar com a conversão alimentar, e os fatores adversos como 

a morte súbita e homogeneidade no plantel, ainda a economia de energia e facilidade no 

manuseio das instalações. 

O fotoperíodo adotado, a ressaltar que fotoperíodos inferiores há 14,00 horas, afeta 

adversamente a taxa de crescimento da ave. Um programa intermitente de fotoperíodos, com 

ciclos repetidos de luz e escuro, instintivamente condiciona a ave. Programas de luz mais 

experimentados, que deve ter ampla adesão, são o de fotoperíodos intermitentes, ou seja, um 

programa alternativo que propiciasse mais luz num período e menos em outro, na forma 13L: 

4E: 2L: 2E: 1L: 2E, outros fotoesquemas poderão ser adotados, mas que contemplasse um 

mínimo de 14,00 horas e um máximo de 17,00 horas de luz, a cada 24,00 horas. 
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4.  APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão conduzidas análises da aplicação dos métodos apresentados no 

capítulo anterior, considerando-se diversas tecnologias de iluminação disponíveis 

comercialmente. Dessa forma, todas as alternativas de eficientização energética dos sistemas 

de iluminação em aviários serão considerados e os resultados serão avaliados com base nos 

critérios: 

•  Retorno do investimento aplicado; 

•  Níveis de iluminamento; 

• Redução no consumo de energia.  

Os resultados referentes ao estudo luminotécnico e econômico da viabilidade da 

implantação de um sistema em substituição ao modelo padrão utilizado, (lâmpada 

incandescente), serão comparados de forma a demonstrar quais tecnologias apresentam 

melhor resultado. 

4.1 O Modelo proposto para a iluminação 

Conforme apresentado no capítulo anterior, o índice de iluminância ideal para a criação 

e engorda de aves de corte é de 10 lux, o objetivo é evitar que a ave atinja a maturidade 

sexual, conforme North. O modelo padrão utilizado (lâmpada incandescente) para o sistema 

de iluminação de aviários é de instalar 45 ou mais lâmpadas incandescentes de 100 W para 

instalações de 1.500 m2. A configuração da instalação adotada para a aplicação dos métodos 

de cálculo luminotécnico segue o leiaute mostrado na Figura 13 (reapresentada a seguir por 

conveniência).  

 

                  Figura  14 – Leiaute básico de uma instalação zootécnica - S/E. 
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 Todos os sistemas propostos deverão ter reacendimento automático e dimerizado, para 

atendimento dos requisitos de fotoperíodo. Em termos de tecnologias, serão comparados os 

sistemas baseados em lâmpadas incandescentes, lâmpadas a vapor de sódio de alta pressão e 

lâmpadas a LED.  Devem ser considerados os seguintes dados: 

• Sistema de referência 1 (Padrão): 

o Lâmpada a filamento incandescente de tungstênio, potência de 100 W, base 

E-27, 127 V, standard, bulbo tipo transparente claro, cristal de vidro, 

diâmetro 56 mm e fluxo luminoso inicial de 1.470 lm, Anexo A 1; 

• Sistema 2: 

o Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão de 70 W, base E-27, do tipo gold 

VSA 70, bulbo ovóide, 127 V, dimensões de 135 mm x 67 mm e fluxo 

luminoso inicial de 6.000 lm, Anexo A 2; 

• Sistema 3: 

o Lâmpada a LED, 20 W, base bipino, tipo RV 20 Séries, 127 V, e fluxo 

luminoso inicial de 1.150 lm, Anexo A 3; 

 

Outros parâmetros inerentes ao sistema para o método dos lumens são: 

- Fd no valor de 0,58  (Fator de depreciação da lâmpada); 

- Fu no valor de 0,42 (Fator de utilização da lâmpada); 

- E com valor de 10 lux (Nível de Iluminamento padrão); 

- S com valor padrão de 1.500 m² (Área do aviário). 

4.1.1 Método dos lumens 

Através da utilização da equação (3.1), para a instalação proposta, resulta o seguinte 

fluxo luminoso (Φ), o qual deverá ser atingido pelos três sistemas de iluminação testados.  

Φ = 60.144,34 lm 

A partir desse resultado, pode-se obter o número de pontos de luz para os três sistemas 

em estudo pelo emprego da equação (3.2). Portanto, advém diferentes gradientes 
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luminotécnicos e quantidades de lâmpadas diferentes (conforme os sistemas testados 1, 2 e 3), 

com os seguintes parâmetros para a iluminação: 

• Sistema (1) – incandescente: 

nl = 60.144,34/1470 = 41 lâmpadas; 

• Sistema (2) - vapor de sódio: 

n2 =60.144,34/6000 = 10 lâmpadas; 

• Sistema (3) – LED: 

n3 = 60.144,34/1150 = 52 lâmpadas ou luminárias.  

Verifica-se que a escolha pela tecnologia de iluminação fornece diretamente a 

quantidade de lâmpadas a ser aplicada no ambiente (n1, n2, n3). 

Este dado deve ser considerado na análise de eficiência energética a ser conduzida para 

cada tecnologia, bem como para cada um dos métodos de cálculo considerados. 

• Em termos de fluxo luminoso no ambiente, têm-se os seguintes resultados: 

o Tecnologia incandescente (para 41 lâmpadas):   Φ = 60.270 lm; 

o Tecnologia vapor de sódio (para 10 lâmpadas):  Φ = 60.000 lm; 

o Tecnologia LED  (para 52 lâmpadas):  Φ = 59.800 lm. 

Essa será a referência para os cálculos luminotécnicos, de cada um dos três sistemas, 

respectivamente. 

4.1.2 Método da Agrodata 

O método indicado pela Agrodata, utiliza-se as equações (3.6) e (3.7). Neste caso, são 

obtidos os seguintes resultados em termos de fluxo luminoso (NLm) e o número de lâmpadas: 

NLm = 15.000 lm 

    NL   = 20 lâmpadas 

Vale salientar que para o método dos lumens o fluxo luminoso foi denotado pelo 

símbolo (Φ). Neste utilizou-se a notação (NLm) com o intuito de diferenciar os dois métodos. 



60 

 

 

Entretanto, este método não define a tecnologia de iluminação a ser considerada, bem 

como a potência das lâmpadas, mas condiciona a utilização de um número fixo de lâmpadas 

(para este caso 20 lâmpadas). 

Para a determinação do tipo de lâmpada que atenda as condições deste método, deve-se 

ter e mão os valores de fluxo luminoso (para cada tipo de lâmpada- Anexo A 1.), de forma a 

suprir o fluxo luminoso de 15000 lm com a utilização de 20 unidades (lâmpadas). 

 FLI = NLm /NL = 750 lm 

Assim, o fluxo luminoso individual de cada lâmpada (FLI) deverá ser de 

aproximadamente 750 lm. 

Considerando-se os dados das três tecnologias apresentadas neste estudo e os dados de 

fabricante de lâmpadas incandescentes, a lâmpada de 60 W é a que mais se aproxima do 

resultado acima, conforme Anexo A 1, tabela A 1.  

Aplicando este resultado (quantidade de lâmpadas) ao método dos lumens, obtem-se 

através da equação (3.1) um nível de iluminamento, (E) dado por:  

S

FdFu
  E

⋅⋅Φ
=  = 2,5 lux                                                         (4.1) 

Este nível de iluminamento é muito abaixo do valor preconizado pelos estudos 

relacionados à iluminação e ambiência em aviários - 10 lux – indicados por North e IESNA. 

A importância da iluminação em níveis adequados é salientada por pesquisadores.  Se a 

mesma for deficiente, esta inibe o consumo de ração, comprometendo o desempenho do lote, 

a desuniformidade das carcaças e produz reflexos negativos na ambiência. Isto é citado em 

pesquisas conduzidas por Moro, do Centro Nacional de Pesquisas de Suínos e Aves –

(CNPSA), órgão de pesquisas e fomento da avicultura de corte em Concórdia – (SC). 

Aplicando-se o método da Agrodata (equações 3.6 e 3.7) para as lâmpadas a vapor de 

sódio (vsa - Sistema 2), obtem-se a seguinte resposta para o número de lâmpadas: 20 

lâmpadas de vsa são suficientes para atender ao método da Agrodata. 

Novamente, utilizando este resultado no método dos lumens, pela aplicação equação 

4.1, obtém: 

E   =  20,0 lux.  
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 Para este caso, verifica-se que o valor do nível de iluminamento é o dobro do 

recomendado (10 lux), este fato pode levar a antecipação da maturidade sexual das aves 

segundo pesquisas de North. 

 Por fim, aplicando-se o método Agrodata as lâmpadas LED (sistema 3), têm-se os 

seguintes resultados: 

• Sistema (3)  -  LED. 

Cada luminária a LED produz 1.150 lumens [23].  

Logo, seriam necessárias 20 lâmpadas a LED. Assim, através da aplicação da equação 

4.1, o iluminamento em lux seria: 

E   =   3,8 lux. 

Vale salientar que este valor é menor que o padrão de 10 lux, acarretando os mesmos 

problemas encontrados no sistema 1 (lâmpada incandescente). 

4.1.3 Método da EMBRAPA 

Este método é indicado por pesquisadores da EMBRAPA, conforme Abreu e Abreu. 

Este método pressupõe a utilização de 0,2 a 0,3 Watts por metro quadrado. 

Aplicando-se este método para o leiaute padrão (Figura 13) e para as equações (3.8) e 

(3.9), obtem-se os seguintes resultados para as lâmpadas incandescentes: 

a) P Total    =    3.000 W (0,2 Watts/m2); 

NL   =    30 lâmpadas, (com potência nominal de 100 W).  

Como cada lâmpada emite 1.470 lm, temos um fluxo luminoso total (Φ) igual a 44.100 

lm, para o ambiente. 

O nível de iluminamento proporcionado, obtido através da equação 4.1, resulta em: 

E = 44.100.(0,58x0, 42)/1500 = 7,1 lux. 

 

b)   P    =     4.500 W (0,3 Watts/m2); 

               NL   =    45 lâmpadas, (com potência nominal de 100 W). 

A quantidade de fluxo luminoso (Φ) emitido por 45 lâmpadas será de 66.150 lm e da 

aplicação da equação 4.1 tem-se um iluminamento médio (E):  
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E  =  66.150.(0,58.0.42)/1500  =   11 lux. 

Comparando-se os resultados acima, para a tecnologia incandescente, com o método 

dos lumens obtido no item 4.2.1 (41 lâmpadas de 100 W), observa-se que: 

- Para o valor de 0,2 Watts/m2, o resultado obtido em termos de nível de iluminamento 

ficou cerca de 30% abaixo do padrão (10 lux).  

- Para o valor de 0,3 Watts/m2, o resultado obtido em termos de nível de iluminamento 

ficou próximo do padrão (10 lux).  

 

A aplicação do método para as lâmpadas a vapor de sódio (vsa) de 70 W para os 

quesitos (a) e (b) resulta em: 

a) P Total    =    3.000 W (0,2 Watts/m2);    

NL     =    43 lâmpadas a vapor de sódio. 

Estas produzem um de fluxo (Φ) de 258.000 lumens para o aviário. 

Consequentemente da aplicação da equação 4.1, têm-se o seguinte resultado: 

E  =  258.000.(0,58.0,43)/1500  =  43 lux 

 

b)  P    =     4.500 W (0,3 Watts/m2); 

NL  =  64 lâmpadas a vsa de 70 W,  

Estas produzem um fluxo (Φ) de 384.000 lumens para o aviário.  

Da mesma forma: 

E  =  384.000.(0,58.0,43)/1500  =  64 lux   

Comparando-se os resultados acima, para a tecnologia vsa, com o método dos lumens 

obtido no item 4.2.1 (41 lâmpadas de 100 W), observa-se que para ambos os casos os 

resultados apresentaram grandes discrepâncias em relação ao valor padrão. 

Adotando-se o mesmo procedimento para a tecnologia LED, tem-se: 

a) P Total    =    3.000 W (0,2 Watts/m2); 

NL   =  150 lâmpadas de 20 W e um fluxo (Φ) de 172.500 lumens; 
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Logo: 

E  =  172.500(0,58.0,43)/1500  =  29 lux. 

 

b) P    =     4.500 W (0,3 Watts/m2); 

NL  =  225 luminárias de 20 W e um fluxo (Φ) de  258.750 lumens; 

Logo: 

E  =   258.750(0,58.0,43)/1500  =  43 lux. 

Comparando-se os resultados acima, para a tecnologia LED, com o método dos lumens 

obtido no item 4.1.1 (41 lâmpadas de 100 W), observa-se novamente que, para ambos os 

casos, os resultados apresentaram grandes discrepâncias em relação ao valor padrão. 

4.1.4 Método padrão (usual) 

Utilizando-se da metodologia e do leiaute apresentado na figura 13, aplica-se a equação 

(3.10), que resulta em: 

NL  =  75 lâmpadas 

Conforme as premissas adotadas para este método, estas lâmpadas devem ser 

incandescentes, com potência igual a 100 W. Porém, está quantidade de lâmpada deveria ser 

adotada somente para os primeiros três dias do estágio inicial da criação, visto que a 

recomendação da EMBRAPA é de aproximadamente 20 lux de iluminamento para esta etapa. 

Para o restante do período de criação, esta quantidade de lâmpadas ultrapassa o valor de 

referência 4.100 W ou 10 lux, conforme os cálculos a seguir:  

Com 75 lâmpadas de 100 W têm-se 110.250 lumens, e com a aplicação da equação 4.1, 

resulta em 18,0 lux. 

E  =  110.250.(0,58.0,42)/1500, então: 

E  =  18 lux.  

Esta sobrecarga leva uma iluminância excessiva para o ambiente, estimula a maturidade 

sexual da ave, que não é recomendado para aves de corte. 



64 

 

 

A aplicação deste método para os sistemas (T2) e (T3) resulta nas seguintes 

quantidades: 

• Sistema (T2)  -  lâmpadas a vapor de sódio. 

NL   = 75  lâmpadas de 70 W. 

Φ = 450.000 lumens. 

Logo, aplicando a equação 4.1 para os níveis de iluminamento em lux, obtem-se: 

E   =   75 lux. 

 

• Sistema (T3)   -  lâmpadas LED. 

NL   =   75 lâmpadas de 20 W. 

Φ = 86.250 lumens. 

Logo, da aplicação da equação 4.1, encontra-se como resultado: 

E   =  14 lux. 

4.2 Análise técnica dos métodos apresentados 

A análise com base nos dados obtidos dos métodos estudados possibilita avaliar a 

viabilidade técnica entre as diversas tecnologias, bem como entre os diversos métodos de 

cálculos.  

Dessa forma, todos os resultados alcançados estão apresentados na Tabela 7, que 

compila os seguintes dados: 

• Quantidade de lâmpadas necessárias na aplicação de cada método estudado, para o 

galpão de 12,00 m ×  125,00 m, em estudo; 

• O nível de iluminamento produzido, medido em lux, em cada método e das 

tecnologias empregadas; 

• O consumo de energia das tecnologias referenciadas ao sistema incandescente, a 

economia ao se implantar a tecnologia a vapor de sódio e a LED; 
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Tabela 7 – Análise quantitativa dos métodos e respectivas tecnologias. 

 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS MÉTODOS 

Método dos Lumens Método da Agrodata Método da EMBRAPA Método Padrão 

T1 
Incand. 
100 W 

T2 
VSA 
70 W 

T3 
LED 
20 W 

T1 
Incand 
60 W 

T2 
VSA 
70 W 

T3 
LED 
20 W 

T1 
Incand 
100 W 

T2 
VSA 
70 W 

T3 
LED 
20 W 

T1 
Incand 
100 W 

T2 
VSA 
70 W 

T3 
LED 
20 W 

Nº. lâmpadas 41 10 52 20 20 20 45 64 225 75 75 75 

Níveis de Lux 
(iluminamento) 

10 10 10 2,5 20 3,8 11 64 43 18 75 14 

Consumo (kW) 4,1 0,7 1,04 1,2 1,4 0,4 4,5 4,48 4,5 7,5 5,25 1,5 

Consumo 
(kWh/mês) 

1.968,00 336,00 499,20 576,00 672,00 192,00 2.160,00 2.150,40 2.160,00 3.600,00 2.520,00 720,00 

Tarifa 
(R$/kWh) 

0,1622 0,1622 0,1622 0,1622 0,1622 0,1622 0,1622 0,1622 0,1622 0,1622 0,1622 0,1622 

Custo mês (R$) 319,21 54,50 80,97 93,43 109,00 31,14 350,35 348,79 350,35 583,92 408,74 116,78 

Economia 
(kWh/mês) 

-1.632,00 -3.264,00 -3.100,80 -3.024,00 -2.928,00 -3.408,00 -1.440,00 -1.449,60 -1.440,00 0,00 -1.080,00 -2.880,00 

Diferença (R$) -264,71 -529,42 -502,95 -490,49 -474,92 -552,78 -233,57 -235,13 -233,57 0,00 -175,18 -467,14 

Onde:  T1      -     Tecnologia incandescente; T2 – Tecnologia a vapor de sódio; T3 – Tecnologia a LED. 
            Incand  -  lâmpada incandescente;      
            VSA –      lâmpada a vapor de sódio de alta pressão; 
             LED –     lâmpadas de LED´s. 
          

Obs. 1: O presente estudo tem como base o leiaute da Figura 13 e a lâmpada de 100W do Método Padrão (Usual), foi usada como referência.     
Obs. 2: Se os resultados das linhas referentes à Economia (kWh/mês) e Diferença (R$) forem negativos, isto significa economia em relação ao Método 
Padrão.     
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Fórmulas para os cálculos da Tabela 7. 

• Consumo (kW) = Número de Lâmpadas * Potência; 

• Consumo (kWh/mês) = Consumo (kW) * 16h (dia) * 30 dias; 

• Tarifa (R$): Tarifa ANEEL; 

• Custo Mês (R$) = Consumo (kWh/mês) * Tarifa (R$); 

• Economia (kWh/mês)= Consumo (Lâmp. Teste)  - Consumo (Lâmp. Incand.)   

• Economia (R$) =  Custo Mês (Lâmpada Teste) -  Custo Mês (Incandescente)   

Obs.: A lâmpada de referência para o cálculo do valor economizado é a incandescente 

de 100 W, deste modo a economia para esta lâmpada é zero. 

Para o cálculo do consumo mensal de energia, (kWh/mês), foi considerado o 

funcionamento por um período de 16,0 horas por dia recomendação da EMBRAPA.  O custo 

mensal da energia foi obtido da multiplicação do consumo mensal estimado de energia pelo 

valor da tarifa da ANEEL atualmente em vigor. A referência será sempre do obtido pelos 

cálculos da utilização de métodos científicos e comparados entre as tecnologias a utilizar. 

A avaliação dos resultados alcançados leva às seguintes constatações: 

• A última linha da Tabela 7 referente à economia em Reais apresentou como 

melhor resultado a lâmpada LED do Método Agrodata com R$ 552,78 de 

economia. No entanto, o nível iluminamento para este sistema (T3) é de 3,8 lux, o 

qual é inferior o mínimo recomendado de 10 lux. Deste modo, o número deveria 

ser aumentado para se alcançar os 10 lux desejados. Assim, o melhor método é que 

utiliza a lâmpada a vapor de sódio do método dos lumens, onde a economia foi de 

R$ 529,42 com 10 lux de nível de iluminamento.  

• Os métodos, com exceção do método dos lumens, apresentam-se bastante 

divergentes em relação aos valores de lux ideal recomendado para criação de aves 

de corte conforme IESNA. 

• A utilização da tecnologia a vapor de sódio, calculada através dos métodos dos 

lumens, em relação aos demais métodos, apresenta vantagens econômicas 

substanciais ao produtor em termos de eficiência e para os níveis de iluminamento 

recomendados. 
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• O retorno financeiro do empreendimento e dos benefícios são significativos e a 

aplicação dos métodos corretos na iluminação se traduz numa uniformidade de 

procedimentos no sistema avícola. 

4.3 Análise das tecnologias  

A análise das tecnologias associadas aos métodos estudados para uniformização dos 

sistemas apresenta-se os seguintes aspectos, inerentes ao estudo: 

 

• Tecnologia incandescente: 

O método dos lumens nos indica a quantidade ideal de lâmpadas seria 41, o método da 

Agrodata nos indica 20 lâmpadas de 60 W, a Embrapa 45 de 100 W e o método usual, a 

quantidade seria de 75. Existe uma discrepância de valores para as quantidades de 

lâmpadas (muito grande), que se traduz em consumo de energia aquém do mínimo 

recomendado ou além dos padrões estabelecidos para a ambiência animal. 

A quantidade de lux também se apresenta divergente em termos de valores. O método 

da Agrodata apresenta valores muito aquém do mínimo recomendado, o que pode 

ocasionar no plantel desuniformidades de carcaça e baixa produção; os métodos da 

Embrapa e Usual produzem uma quantidade de lux além do que é recomendado para a 

ambiência das aves, que provoca um elevado desperdício de energia. 

 

• Tecnologia vapor de sódio: 

A introdução de novas tecnologias na iluminação de aviários requer uma nova 

sistemática de cálculo luminotécnico para uniformização dos procedimentos, pois os 

métodos empíricos podem se traduzir em baixa produção e consumo elevado de 

energia. 

A análise da aplicação das lâmpadas a vapor de sódio para os métodos estudados nos 

apresenta resultados bastante divergentes em relação à quantidade de lâmpadas e de lux 

para o ambiente. 

O método dos lumens nos conduz a implantação de 10 lâmpadas de 70 W, enquanto a 

Agrodata a indicação é por vinte lâmpadas, conquanto a EMBRAPA a quantidade seria 
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bem maior, 64 e que o usual indica a instalação de 75 lâmpadas a vapor de sódio de 70 

W. 

Desta forma, a quantidade de lux produzida estaria muito aquém (Agrodata) ou com um 

iluminamento muito superior ao recomendado para a criação de aves, em relação aos 

Métodos dos lumens. 

 

• Tecnologia a LED 

O atual estágio de desenvolvimento da tecnologia a LED ainda não permite uma 

perfeita adequação para aplicação para o sistema analisado. Por isso, seu uso ainda é 

muito restrito além dos custos envolvidos.  

4.4 Análise de um sistema de iluminação eficiente - PROCEL 

Uma vez que através da análise economia, a lâmpada a vapor de sódio foi a que 

apresentou melhor resultado, resta determinar se a mesma atende aos requisitos de 

sombreamento, análise comparativa com o método PROCEL e análise macroeconômica 

(retorno do investimento). 

4.4.1 Análise de sombreamento 

Ao se analisar os resultados obtidos na aplicação dos diferentes métodos de cálculo 

luminotécnico aplicado na instalação de referência (Figura 13), a opção por tecnologia a 

vapor de sódio, verifica-se que mesmo a pequena quantidade de aparelhos de iluminação, 

estão posicionados a uma distância das linhas de alimentação de 3,00 metros no sentido 

longitudinal e entre os aparelhos o efeito somado é da distância de 6,25 metros o que nos 

permite concluir que não ocorre zonas de sombreamento.  

A necessidade no caso é por iluminação localizada nas linhas de alimentação das aves, 

que é geralmente formada por três barras de comedouros automáticos, dispostas 

longitudinalmente no aviário, equidistantes entre si, para que haja o menor esforço e desgaste 

físico da ave na procura por alimentos, e que possa facilmente ser visualizadas. 

As laterais da instalação que servem mais para descanso das aves, mesmo assim não 

apresentam pontos de sombreamento, em relação ao nível de 10,0 lux.  
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Figura  15 – Leiaute do sistema instalação das lâmpadas a vsa – S/E. 

 

A Tabela 8 mostra a distribuição da luz no ambiente. Os limites de iluminamento 

inferior de 5,0 lux, não serão alcançados no ponto mais crítico, que poderia comprometer o 

uso das lâmpadas. 

 

Tabela 8 – Análise da distribuição dos lux no ambiente (vapor de sódio). 

Distribuição espectral da luz no ambiente 

Candelas (cd) Distância (m) Ângulo (graus) Lux 

40 1,0 30 10,0 

45 2,0 33 9,4 

110 3,0 45 8,6 

200 4,0 53 7,5 

290 5,0 59 6,0 

400 6,0 63 5,1 

 

A conferência dos níveis de iluminamento pelo método “ponto a ponto”, equação 3.4 e 

3.5, e com base do Anexo A 2, a Figura 15 apresenta o gráfico que é replicado a seguir por 

conveniência. 

Assim, têm-se os resultados para os níveis máximos e mínimos de lux recomendados, e 

os quais estão dentro dos valores esperados para os locais de maior utilização, que são as 

linhas de alimentação das aves, conforme pode ser observado no gráfico da Figura 16. 
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Figura  16 – Luminância média em candelas (cd) - lâmpada vapor de sódio. 

 

 

  Figura  17 – Níveis de lux projetados no ambiente. 

 

Ao se analisar a eficientização energética do sistema de iluminação dessa instalação, a 

opção por lâmpadas a vapor de sódio se mostra bastante eficiente. 

 Por fim, ao se considerar as três tecnologias de iluminação usadas no estudo – 

lâmpadas incandescentes e as prováveis tecnologias de substituição recomendadas pelo 

PROCEL, vapor de sódio de alta pressão e as de LED, para tanto, são considerados a 

economia de energia proporcionada para cada tecnologia em comparação com o sistema 

incandescente, os custos de manutenção e viabilidade econômica. 
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4.4.2 Análise comparativa com o método PROCEL 

Os valores dos custos evitados e os benefícios da eficientização do sistema de 

iluminação da instalação de referência são realizados por meio da metodologia desenvolvida 

pela ELETROBRÁS-PROCEL, apresentada no item 3.5.1. 

Aplicando-se esta metodologia, têm-se os seguintes resultados: 

• Fator de recuperação de capital: considerando um período de seis anos e uma taxa 

de juros de 12% a.a.: 

FRC = 0,417 

• Demanda evitada: 

o Tecnologia vapor de sódio -   De = 3,330 kW; 

o Tecnologia LED -   De = 3,060 kW. 

 

• Energia evitada: considerando um período de funcionamento de 16 horas/dia e 300 

dias de operação por ano, tem-se: 

o Tecnologia vapor de sódio - Ee  =  15,984 MWh/ano; 

o Tecnologia LED - Ee  =  14,688 MWh/ano. 

• Custo anualizado do projeto (Ca) -  representado pela equação 3.14, adotam-se os 

seguintes valores: 

o Valores de referência: 

� Vapor de sódio: R$ 220,00 / lâmpada – Total: R$ 2.200,00; 

� LED: R$ 232,00 / lâmpada – Total: R$12.064,00; 

o Tecnologia vapor de sódio - Ca = R$ 917,40; 

o Tecnologia LED - Ca = R$ 5.030,69. 

• Benefícios (Be): considera-se, neste caso, a demanda como igual e de valor unitário, 

visto que para instalações do tipo estudado não se aplica variações na demanda 

contratada da instalação. Os valores obtidos são: 

o Tecnologia vapor de sódio - Be =  R$ 2.595,94; 
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o Tecnologia LED - Be = R$ 2.417,90. 

• Relação Custo – Benefício (RCB): 

o Tecnologia vapor de sódio - RCB  = 0,35 - Viável; 

o Tecnologia LED - RCB = 2,08 – Inviável. 

Além dos indicadores acima, tomando-se os resultados obtidos por meio do método dos 

lumens, podem-se avaliar os impactos em termos de redução de consumo e fluxo luminoso no 

ambiente em cada alternativa. Têm-se, então, as seguintes situações: 

• Comparando-se as quantidades, tipos e potências de lâmpadas utilizadas, têm-se as 

seguintes reduções no consumo de energia: 

o Tecnologia Vapor de Sódio: R (%) = 100 – (770 / 4.100) = 81%; 

o Tecnologia LED:                   R(%) = 100 – (1.100/ 4.100) = 74%.  

4.4.3 Aspectos macroeconômicos e técnicos  

A análise macroeconômica e dos custos operacionais dos sistemas de iluminação de 

aviários para as três tecnologias utilizadas no presente estudo está consolidada na Tabela 9.  

Nesta análise foi considerado como fator de comparação o lote produzido, pois este é o 

parâmetro considerado na atividade econômica em aviários, ou seja, os custos e os ganhos são 

realizados por período produtivo ou lote entregue à integradora. 

Diversos fatores foram considerados na análise como, por exemplo, o custo de 

implantação dos sistemas, as quantidades utilizadas, o tempo de operacionalização por lote, o 

custo do consumo de energia estimado de cada lote, o tempo de utilização dos sistemas, a vida 

útil dos equipamentos, a taxa de mercado de 12% a.a. e as quantidades de reposição do 

sistema incandescente.  

Este último fator, correlacionado diretamente com a vida útil, é importante, pois, em 

média, o sistema incandescente deve ser reposto quatro vezes por ano, trinta e três vezes em 

relação ao de vapor sódio e quarenta e uma vezes em relação ao sistema a LED. 

Os consumos mensais de energia são estimados em função da potência dos 

equipamentos e a média de dias dos lotes alojados, multiplicando-se as horas de utilização e a 
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tarifa vigente. A economia anual foi relacionada aos vazios sanitários (geralmente um ano), a 

qual também foi considerada no cálculo do VPL e do tempo de retorno do investimento.  

 

Tabela 9 – Análise financeira e custos operacionais. 

Sistemas 1 2 3 

 
Itens analisados 

Incandescente 
(100 W) 

Valor de sódio 
(70 W) 

LED 
(20 W) 

Valor da lâmpada ou conjunto (R$) 2,50 220,00 232,00 

Quantidade de equipamento 41 10 52 

Vida útil estimada equipamento (h) 720 24000 30000 

Vida de um lote ave médio (mês) 1,50 1,50 1,50 

Custo médio da energia  (R$/kWh) 0,1622 0,1622 0,1622 

Tempo utilização luz artificial por lote (h) 720 720 720 

Investimento total equipamentos (R$) 102,50 2.200,00 12.064,00 

Tempo duração sistema (mês) 1,50 50,00 62,00 

Tempo duração sistema (por lote) 1,00 33,00 41,00 

Consumo mensal energia (kWh/mês) 1968,00 369,00 499,20 

Consumo energia por lote (kWh/lote) 2952,00 554,40 748,80 

Consumo por lote (R$/lote) 478,81 89,92 121,45 

Número lotes ano  6,00 6,00 6,00 

Custo por lote (investimento R$) 68,33 44,00 194,58 

Custo reposição anual (R$) 341,65 0,0 0,0 

Custo total por lote (R$) 547,14 133,92 316,03 

Economia obtida por lote (R$) - 391,22 133,82 

Economia anual (R$) - 2.347,32 802,92 

Valor presente liquido (R$) - 3.218,76 -6.241,51 

Tempo de retorno do investimento: Lotes - 06 - 

 

Na análise do Valor Presente Líquido, o sistema 2 apresenta-se viável, pois tem um 

valor positivo para a soma dos fluxos de caixa e bem maior do que o investimento inicial.                
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As diferenças de consumo de energia mensal e os custos dos consumos por lote em reais são 

bastante significativos entre as tecnologias. A Figura 17 apresenta o gráfico que compara os 

gastos e o consumo para cada tecnologia estudada. 

 

 

Figura  18 – Relação dos consumos e gastos para as tecnologias. 

 

Observa-se que o sistema baseado na tecnologia de iluminação a LED é inviável, pois 

apresentou fluxo de caixa negativo, reforçando o resultado obtido por meio da metodologia da 

ELETROBRÁS-PROCEL. Todavia, à medida que esta tecnologia seja disseminada 

comercialmente, esta situação pode ser alterada. 

Em relação à taxa simples de retorno (TSR), adota-se o procedimento descrito por 

Mendonça. Esse apresenta a desvantagem de não considerar o custo do dinheiro ao longo do 

tempo e não serve para comparar com os fluxos de caixa.  

A aplicação da equação (3.19), considerando-se os custos inerentes a cada sistema 

analisado, leva aos seguintes resultados: 

• Tecnologia vapor de sódio: 

o Investimento:  I = R$2.200,00; 

o Receita anual obtida com o sistema: RA = R$ 2.347,32; 

o TSR = 1,067 ou 106,70%; 
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o O resultado acima mostra uma taxa de atratividade de mercado bastante 

elevada, considerando as expectativas atuais vivenciadas pela economia, o 

que torna evidente a viabilidade técnico-econômica da substituição. 

• Tecnologia a LED: 

o Investimento:  I  =  R$12.064,00; 

o Receita anual:  RA = R$802,92; 

o TSR  =  0,066 ou 6,60%; 

o A taxa de atratividade resultante é baixa para o investimento a ser realizado 

na instalação. 

o O resultado acima mostra uma taxa de atratividade de mercado bastante 

baixa, considerando as expectativas atuais vivenciadas pela economia, 

mesmo assim, existe a viabilidade técnico-econômica da substituição. 

 

4.4.4 Análise das variáveis produtivas do lote de aves 

A análise em função das características de acréscimo de peso (AP) e de morte súbita 

(MS) são os parâmetros mais importantes na criação de aves em confinamento, para o manejo 

da luz e da influência da mesma no ciclo vegetativo das aves.  

Quanto ao fator “morte súbita”, observou-se uma pequena vantagem do tratamento 3 

em relação ao tratamento 2 e uma diferença substancial para o tratamento 1 em análise. As 

principais variáveis de produção em análise são mostrados na Tabela 10. 

Geralmente a MS são provocadas por algum estresse passageiro, de procedimentos ou 

fatos relacionados ao crescimento acelerado das aves.  

O peso padrão no Brasil para esta linhagem de ave e sua relação aos tratamentos é o que 

consta na Tabela 11, dados obtidos da UBA. Nota-se, portanto, que o acréscimo de peso (AP), 

tem valor percentual, em comparação com a média nacional (LP), sempre positivos, não 

apresenta nenhuma correlação negativas para as aves submetidas a níveis idéias de lux, ou 

com a troca de tipos de lâmpadas. 
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Tabela 10 – Relação Morte súbita (MS) e acréscimo de peso.  

 
Tratamentos 

 
Lotes 

 
MORTE SÚBITA 

(nº   aves) 

ACRÉSCIMO 
DE PESO (AP) 

SEMANAS 
DE VIDA 

PESO MÉDIO 

(Gramas) (Gramas) 
1 L1 0 52 * 52 

2 L2 0 52 * 52 

3 L3 0 52 * 52 

1 L1 0 123 1 175 

2 L2 0 121 1 173 

3 L3 0 121 1 173 

1 L1 3 295 2 470 

2 L2 1 297 2 470 

3 L3 0 294 2 467 

1 L1 6 395 3 865 

2 L2 2 397 3 867 

3 L3 1 395 3 862 

1 L1 18 507 4 1372 

2 L2 7 506 4 1373 

3 L3 5 508 4 1370 

1 L1 13 618 5 1990 

2 L2 6 623 5 1996 

3 L3 2 623 5 1993 

1 L1 3 527 6 2517 

2 L2 3 540 6 2536 

3 L3 2 531 6 2524 

 

 

Tabela 11 – Peso padrão de aves da linhagem AgRoss comparado aos tratamentos. 

Pesagem periódica média Brasil 

Semanas          Dias            Peso (g) 

Peso dos tratamentos (g) 

T1              T2            T3 

% 

T1 T2 T3 

1                          7                      162 175 173 173 7,43 6,36 6,36 

2                        14                      422 470 470 467 10,21 10,21 9,64 

3                        21                      795 865 867 862 8,09 8,30 7,77 

4                        28                    1275 1372 1373 1370 7,06 7,13 6,93 

5                        35                    1826 1990 1996 1993 8,24 8,52 8,38 

6                        42                    2400 2517 2536 2524 4,64 5,36 4,91 

Fonte UBA 
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Quanto ao ganho de peso, o tratamento 2 (L2) criados no sistema de iluminação a vapor 

de sódio é o que apresenta melhor resultado, quando se refere ao peso final das aves entregue 

no abatedouro. Com pequenas diferenças, conforme é mostrado no gráfico da Figura 18. Estes 

apresentam os pesos semanais em gramas e comparados com padrões praticados atualmente 

no Brasil, caracterizado por LP e indicado pela linha e barras de cor preta.  

 

Figura  19 - Ganho de peso semanal para os lotes. 

 

Nota-se também que a relação o acréscimo no peso, é uma curva ascendente que sofre 

uma inflexão a partir do 42º dia de alojamento. De tal modo a não compensar mais a 

permanência no confinamento, a ração consumida não tem a mesma conversão alimentar. 

As aves submetidas ao padrão fechado de confinamento apresentam rendimento e 

ganho de peso superior ao praticado atualmente no País, para qualquer sistema de iluminação. 

4.5 Discussão dos resultados 

Os resultados dos estudos de métodos e processos luminotécnicos aplicados em aviários 

para a eficientização energética da iluminação foram apresentado na Tabela 7, e sinalizam 

através do nível de iluminamento que a utilização de métodos empíricos se traduz em 

desperdício de energia.  
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Neste contexto, podem-se deduzir as seguintes particularidades: 

• A realização do trabalho permitiu análise dos métodos luminotécnicos, as diferenças 

produzidas em cada método, a sistematização dos dados para uma coerente prática 

da avicultura e a ambientação animal. A análise e a interpretação dos resultados 

permitem salientar que a mudança do sistema pode propiciar um rápido retorno 

financeiro, associada à diminuição da manutenção, a agilidade do modelo 

implantado, a diminuição sensível dos pontos de luz e a melhoria no manejo; 

• A adoção das lâmpadas a vapor de sódio, e de um método científico de cálculo, 

além das vantagens descritas, oferece excelente distribuição espacial da 

iluminância. Esta favorece as necessidades dos animais e atendem-se os critérios de 

produção e de uniformização das carcaças. Ainda, uma caraterística aliada das 

lâmpadas a vapor de sódio é o de apresentar a curva espectral representada pelo 

gráfico da figura 19, com emissão inicial na faixa espectral do azul em 450 nm, que 

diminui estresse da criação no reacendimento do sistema.  

 

        Figura  20 – Distribuição espectral aproximada: lâmpadas a vapor de sódio. 

• A redução do consumo de energia, proporcionado pela iluminação eficiente do 

ambiente, gera uma economia muito significativa, considerando-se os ganhos em 

uma unidade e sua projeção para a totalidade de aviários em operação no país. 

• Estima-se que a quantidade de aviários no país chegue a 95.000 galpões. 

Conforme os resultados obtidos no presente trabalho, tem-se um potencial 

desperdício de energia da ordem de 16 GWh/ano. 

• O desencadeamento de toda esta sistemática de cálculo e das vantagens de sua 

utilização, que se difundida no meio avícola, e entre os fabricantes de 

equipamentos, institutos e as concessionárias de energia, induzirá a 
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racionalização do uso da energia, uma vez que o potencial de economia de 

energia não é desprezível; 

• O desenvolvimento de novas pesquisas, baseadas na tecnologia do LED, que se 

aprofundaram nesta década, com testes e colocação no mercado de alguns tipos 

de lâmpadas baseadas no LED, assim poderá ser desenvolvida uma lâmpada 

específica para avicultura, com espectro visível para as aves mais adequado; 

• A existência e o franco crescimento da avicultura industrial, com a incorporação 

de novas instalações avícolas, no meio rural, evidenciam a necessidade da 

divulgação de tecnologias e a aplicação de métodos científicos de cálculo da 

iluminação que atenda aos requisitos dos níveis de lux para o ambiente; 

• A distribuição da luz com nível de iluminamento adequados contribui para 

desenvolvimento uniforme das aves, e um menor estresse na criação; 

• A ampla diferença que carateriza as lâmpadas estudadas, possibilitam nas 

instalações um amplo ganho na eficiência energética, no peso e na mortalidade; 

• A sensibilização da ave a luz a níveis adequados é altamente benéfico, 

demonstram que a ave oferece melhor adaptação no seu sistema visual, entre os 

valores estabelecidos de 5,0 e 10,0 lux; 

• Levando-se em consideração os aspectos técnicos e econômicos, conclui-se que 

existe um grande potencial de eficientização energética em aviários e a adoção de 

novos procedimentos e tecnologias de iluminação é altamente benéfica ao 

avicultor e ao sistema nacional de produção de energia; 

• Em termos de ações e programas voltados à questão da eficiência energética, 

associada à diminuição dos impactos ambientais e demais ações de 

sustentabilidade na avicultura, a adoção de um programa de incentivo por parte 

do governo pode estimular as ações de eficientização energética nesse setor 

produtivo. Com isso, tecnologias ainda mais eficientes que as analisadas neste 

estudo podem ser estimuladas.  
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5. CONCLUSÕES FINAIS 

5.1 Considerações técnicas 

Esta pesquisa envolveu a análise dos métodos de cálculo luminotécnico empíricos 

adotados atualmente os quais foram comparados com os critérios científicos apresentados nos 

capítulos anteriores. Pode-se concluir que se estes métodos, especialmente o uso da lâmpada a 

vapor de sódio, se implementados por todos os tipos de aviários em operação no país, 

incluindo de corte, postura, matrizes, perus e de marrecos, contribuirá enormemente para o 

uso racional da energia. 

A grande maioria dessas instalações, independentemente da região do país em que se 

encontra instalada, utiliza sistemas de iluminação baseados em lâmpadas incandescentes. 

Dessa forma, verifica-se que existe um grande potencial de economia de energia nesse 

segmento, cujos benefícios são importantes para os avicultores e para a sociedade. 

Para chegar às conclusões apresentadas no capitulo anterior, o presente trabalho 

considerou uma instalação padrão, de acordo com as premissas definidas pelas empresas 

integradoras, que definem o processo de criação e engorda de aves para abate. 

Partindo-se das características, dimensões e necessidades dessas instalações, buscou-se 

avaliar as tecnologias de iluminação como alternativa à abordagem convencional. Ademais, o 

trabalho também analisou o impacto dessas novas tecnologias em termos de variáveis 

produtivas nessas instalações. 

Os resultados alcançados em termos de eficientização energética foram consolidados 

por meio de indicadores de eficiência energética, definidos pelo PROCEL-ELETROBRÁS, 

bem como da análise econômica das alternativas de tecnologias de iluminação.  

As variáveis de produção mais importantes, não apresentaram resultados negativos, em 

relação à média nacional de peso, superam esta, e as tecnologias se implementadas só 

beneficiarão o produtor. 

A substituição por tecnologias mais eficientes, e o emprego de lâmpadas a LED poderá 

no futuro ser viável, diante do empenho das indústrias e das pesquisas para encontrar um 

substituto ideal as incandescentes.  

Por fim, ficam claros os efeitos benéficos dos níveis adequados de iluminamento e dos 

fotoperíodos pelo acréscimo de peso e também das taxas de retorno do investimento. 
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5.2 Análise da viabilidade econômica  

Através da análise econômica detalhada é possível verificar as vantagens das mudanças 

e o retorno esperado no curto espaço de tempo com o emprego das novas tecnologias, 

obtendo-se, consequentemente, o retorno esperado. 

A maioria dos métodos aplicados para cálculo da intensidade e fluxo luminoso em 

aviários se baseia em métodos aproximados e empíricos que não seguem as Normas 

Brasileiras Registradas específicas para iluminação. Estas levam em conta à depreciação da 

lâmpada no tempo, características do ambiente, luminária utilizada, dentre outros parâmetros. 

Os resultados obtidos através da metodologia preconizada pela ELETROBRÁS-PROCEL  e 

os métodos de análise econômica mostram que a melhor alternativa em termos de tecnologia é 

a utilização de lâmpadas a vapor de sódio. No entanto, para que esta tecnologia possa 

proliferar na iluminação de aviários devem-se garantir além dos aspectos luminotécnicos, 

todos os demais fatores de ambiência. Com isso, os resultados são maximizados para o 

avicultor, para a concessionária, para o setor elétrico, enfim, para toda a sociedade. 

5.3 Conclusões finais 

De acordo com os resultados obtidos para esta pesquisa e amplamente analisado em 

termos luminotécnicos, econômicos e de produção, pode-se chegar às seguintes conclusões: 

• As metodologias convencionais conduzem a um enorme dispêndio de energia 

elétrica, níveis de iluminamento inadequados para a atividade, baixa eficiência e uma 

vida útil da tecnologia bastante curta, se comparados com outras tecnologias. Logo, 

torna-se de suma importância à elaboração adequada de projetos de instalações 

elétricas para estes tipos de sistemas produtivos, a operacionalização criteriosa dos 

fotoesquemas e o acompanhamento, através de diagnósticos periódicos de 

comportamento, são entre outras as principais variáveis que refletem o bom e 

eficiente uso de energia elétrica. 

• Todos os métodos de cálculos empíricos utilizados induzem as enormes perdas 

em energia e diminuição acentuada nos ganhos econômicos ao avicultor. 

• Com base nos valores de consumo e de viabilidade econômica, da longa vida útil, 

as lâmpadas a vapor de sódio possibilitam, além de uma baixa manutenção no 

sistema, economia com redução de mais de 81% no consumo de energia. 
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• Sob o aspecto das variáveis do uso da energia elétrica, o uso de lâmpadas a vapor 

de sódio ou mesmo a LED, só confirmam a necessidade da consistência à tendência 

de implantação de melhores tecnologias, dependentes de energia elétrica no setor de 

avicultura. 

• Na análise das principais variáveis produtivas, as aves submetidas às diferentes 

tecnologias de iluminação. Pode-se afirmar que não houve diferenças substanciais, 

ocorrendo apenas uma correlação negativa para morte súbita no tratamento T1. 

• O produtor pode adotar as lâmpadas a vapor de sódio ou a LED para indução de 

fotoperíodos e do sistema fechado de criação, com vantagem ante a média nacional 

para ganhos de peso. 

Por fim, as tecnologias de iluminação e a aplicação dos métodos dos lumens, visam à 

equalização do modelo de procedimentos em termos de iluminação na avicultura. O presente 

estudo mostrou de forma abrangente a necessidade da mudança dos procedimentos e critérios 

convencionalmente adotados nos cálculos luminotécnicos, e das vantagens da utilização de 

níveis adequados de iluminamento das instalações. Por fim, este estudo preconiza que nos 

dias atuais a opção pela eficientização energética e a preocupação com os recursos energéticos 

são de vital importância. 

5.4 Sugestões de trabalhos futuros 

O desenvolvimento do presente trabalho identificou a necessidade da continuidade dos 

estudos relacionados à questão das tecnologias de iluminação e a ambiência em aviários. 

Além disso, outros aspectos envolvem os demais usos finais de energia nessas instalações 

podem apresentar ganhos maiores que os demonstrados nesse estudo, tais como: 

• Avaliação complementar dos impactos das diversas tecnologias de iluminação na 

avicultura de corte; 

• Avaliação integrada da eficiência energética de aviários; 

• Avaliação da eficiência energética do sistema de produção relacionados à avicultura 

de corte e de postura; 

• Efetuar avaliação semelhante, ou acrescentando outros critérios, para a medição do 

efeito de diversos comprimentos de onda de luz artificial na avicultura. 
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ANEXO A 

 

 

 

Características técnicas das lâmpadas utilizadas 

 

Este anexo contém as informações referentes às características técnicas, curvas espectrais e 

dados fornecidos pelo fabricante das lâmpadas utilizadas na análise. 
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A1. Lâmpada Incandescente 
A faixa espectral visível compreendida entre 380nm e 760nm está destacada nas 

figuras das curvas espectrais. 

 
Figura A 1  – Lâmpada de filamento incandescente de 100 W modelo standard 

Fonte: Catálogo de Produtos GE. 
 

Características técnicas da lâmpada: 

Tabela A 1 – Características técnicas da lâmpada Incandescente de 100 W. 

 

Curva Espectral. 

 

Figura A 2 – Curva espectral lâmpada Incandescente de 100 W (Fonte: Catálogo de Produtos 
GE) 
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A2.  Lâmpada a Vapor de Sódio de Alta Pressão de 70 W. 

 

Figura A 3 – Lâmpada de Vapor de Sódio de Alta Pressão de 70 W da marca GE. 

Fonte: Catálogo de Produtos GE. 

Características técnicas da lâmpada: 

Tabela A 2 – Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 W 

  T12 
BASE     E27 

CODIGO     93375 
CODIGO COMERCIAL     LU70/90/XO/T/27 

WATTS     70 
FLUXO LUMINOSO @ 100H (LUMENS)     6. 000 

VIDA MEDIANA (HORAS)     24. 000 
ACABAMENTO     BULBO TUBULAR CLARO 

IRC     25 
TCC (KELVINS)     2.100 

COMP (MM)    156 
DIAM (MM)   38,5 

 

Dados fotométricos da lâmpada. 

 

Figura A 4 – Luminância média em candelas (cd) 
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A3. Lâmpada LED T8 – 20 W (Tubular) RV Séries 

Modo Iluminação: LED (Light Egitting Diode)  

                                    

 

Fonte: Catálogo de Produtos GE 

Figura A 5 – Lâmpada de LED 20 W da marca GE. 

 

Características técnicas da lâmpada: 

Consumo: 20 W (Nominal) 

Voltagem / Frequência: 132 VAC/60 Hz 

Tamanho: 1200 mm 

Iluminância: 360 lux (1 m) 

Fluxo Luminoso: 1.150 Lm 

Peso: 320g  

IRC: > 70 

Temperatura: -30ºC 80ºC 

Fator de Potência: 0.99 

Características do LEAD: Tipo Flash LED 

Temperatura de Cor: 3800K, 4800K, 5300K, 5800K 

Aplicações: 

Estacionamentos, Hospitais, Shoppings, Elevadores, Área de Freezer de Super e 

Hipermercado, Iluminação Comercial Externa e Interna, Escolas, Agro Indústrias, Estações 

Rodoviárias, Metroviárias e Ferroviárias. 

 

 

 


