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INTRODUÇÃO:

A avicultura de postura tem

representatividade econômica e social

significativas na agropecuária brasileira –

gerando alimento, empregos e riqueza ao país,

com aumento de produção e consumo de ovos

nos últimos anos. Hoje o ovo tem ganhado

destaque, pois é uma das proteínas mais

consumidas no mundo. Sabe-se que o espectro

da luz exerce forte influência nas aves de

postura e quando aplicado de forma ideal, pode

resultar em melhorias no desenvolvimento,

comportamento e produtividade das aves. A

curva fotópica das aves apresenta picos de

energia diferentes  dos humanos.

Sabendo que, o desempenho

reprodutivo das aves poedeiras é dependente

do controle adequado da luz, existe uma grande

necessidade de estudos voltados para o

desenvolvimento de sistemas de iluminação

específicos para aves de postura.

A luz é percebida nas aves graças a

fotorreceptores específicos no hipotálamo que

são capazes de modificar energia radiante em

sinais biológicos - onde secretam alguns

hormônios como luteinizante (LH) e folículo

estimulantes (FSH) que controla a atividade

ovariana - e, por consequência, em funções

comportamentais e características sexuais

secundárias. Logo, em dias mais longos as

aves são estimuladas pela percepção da luz

dando início as funções reprodutivas, ou seja,

neste aspecto a iluminação se caracteriza como

uma ferramenta de manejo para avicultura de

postura (BAXTER et al., 2014; ROCHA ,

2008).

Os efeitos do espectro luminoso na

qualidade dos ovos têm sido amplamente

investigados. Entretanto, os resultados obtidos

na literatura são inconsistentes. Er et al. (2007)

observaram melhoria da qualidade da casca dos

ovos (espessura e resistência da casca) na luz

verde em comparação as luzes azul, vermelho e
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branco. Min et al. (2012) verificaram maior

espessura da casa na luz vermelha em

comparação a luz azul e a lâmpada

incandescente. Hassan et al. (2014) verificaram

maior peso do ovo nas luzes verde e azul;

enquanto que Li et al. (2014) observeram

maior peso do ovo no tratamento com luz

vermelha.

Com base nisso, o objetivo deste

trabalho foi avaliar o efeito de luzes

monocromáticas: vermelho, verde e azul e de

combinação de espectros: vermelho+azul,

vermelho+verde, azul+verde e branco nos

parâmetros de qualidade dos ovos no período

de 17 semanas a 47 semanas de idade das aves.

METODOLOGIA:
Foram testados protótipos já

desenvolvidos pela Dra Juliana Granja, em

projeto junto a Fapesp, sendo os mesmos

sistemas de iluminação em fitas de LED com

os seguintes espectros de luz: Verde, vermelho,

branco, azul, vermelho+verde, vermelho+azul,

verde+azul. Estes tratamentos foram aplicados

em aviário de postura, em sistema de

confinamento em gaiola. Em cada tratamento

foram utilizadas, aproximadaente, 180 aves,

com 15 aves por gaiola. O aviário possui

comprimento de 127 m, largura de 15,60 m e

altura de pé-direito de 6 m. A climatização é

realizada por sistema de pressão negativa,

composta por 24 exaustores e 10 placas

evaporativas. O galpão possui 4 baterias de

gaiolas com 116,4 m de comprimento cada e

1,5 m de distância entre as mesmas. Cada

bateria é formada por duas laterais de gaiolas e

6 pisos sobrepostos. Cada gaiola tem 1,20 m de

comprimento, 0,78 m de largura e 0,55 m de

altura. As gaiolas dispõem de comedouro do

tipo calha e bebedouro do tipo nipple. Foram

utilizados as aves Aves da Linhagem Hy-Line

Brown de 17 a 47 semanas de idade.

Os dados analisados foram a qualidade

dos ovos pelos parâmetros: peso do ovo, altura

do albúmen, unidade haugh, espessura da casca

e resistência da casca. Todos os ovos foram

analisados dentro do período de 6 h após a

coleta. As medidas foram realizadas por meio

de um analisador digital de ovos (modelo

NABEL DET 6000, NABEL Co., Ltd., Kyoto,

Japão). O software utilizado para realizar as

análises estatísticas dos tratamentos foi o

Minitab. Os resultados foram obtidos a partir

da análise de variância (ANOVA) e teste de

comparações múltiplas de Tukey a 5% de

probabilidade. As pressuposições de

normalidade e homocedascidade das variâncias

foram verificadas por análise dos resíduos por

meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov e de

Levene. Aos dados que não apresentaram

normalidade dos resíduos foi aplicado

transformação de Box-Cox

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados podem ser observados

na Figura 1. Com estes resultados, pode-se

observar que houve diferença significativa às

30, 36, 39 e 47 semanas de idade das aves
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para as variáveis “Peso”, “Altura do

ábumen”, “HU” e "Resistência da casca”.

Na semana 43, após teste de

normalidade, os resíduos para as variáveis

“peso” e “altura do albúmen" não

apresentavam distribuição normal, com isso

foi aplicada a transformação de box-cox e

refeito a ANOVA, com os dados

transformados o p-valor foi maior que 0,05 e

os resíduos passaram a apresentar distribuição

normal, concluindo-se que não há diferença

significativa entre os tratamentos

mencionados

A

C

B

D

E

Figura 1.Médias das variáveis peso (A), altura do albúmen (B), Unidade Haugh (HU) (C), resistência de casca (D) e
espessura da casca (E).: * P-valor  < 0,05.
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O peso dos ovos foi maior para o

tratamento com luz monocromática verde às 30

e 47 semanas de idade das aves (Tabelas 1 e 5).

Quando combinada com a luz azul, o peso dos

ovos apresentou a menor média em

comparação aos demais tratamentos.

Tabela 1. Médias da variável peso para idade de 30

semanas da aves

Tratamento Média IC de 95%

verde 62,51 a (59,994; 63,181)

vermelho 61,587 ab (57,241; 60,822)

branco 60,757 ab (60,806; 64,213)

azul 60,667 ab (58,990; 62,177)

vermelho+verde 60,583 ab (56,740; 60,146)

vermelho+azul 59,032 ab (59,054; 62,460)

verde+azul 58,443 b (58,963; 62,370)

Às 36 semanas de idade das aves, o

tratamento de luz verde apresentou maior

altura do albúmen em comparação à luz

verde+azul (Tabela 2). O mesmo resultado foi

observado para a variável Unidade Haugh -

HU (Tabela 3).

Tabela 2. Médias da variável altura do albúmen para
aves de idade igual a 36 semanas

Tratamento Média IC de 95%

verde 10,717 a (9,520; 10,402)

vermelho 10,029 ab (9,551; 10,415)

branco 9,983 ab (10,285; 11,149)

azul 9,961 ab (9,160; 10,024)

vermelho+verde 9,725 ab (9,597; 10,461)

vermelho+azul 9,713 ab (9,281; 10,144)

verde+azul 9,592 b (9,293; 10,157)

Tabela 3. Médias da variável HU para aves de idade

igual a 36 semanas

Tratamento Média IC de 95%

verde 101,325 a (96,178; 100,161)

vermelho 98,863 ab (96,542; 100,441)

branco 98,492 ab (99,375; 103,275)

azul 98,17 ab (94,52; 98,42)

vermelho+verde 97,34 ab (96,913; 100,812)

vermelho+azul 97,258 ab (95,309; 99,208)

verde+azul 96,47 b (95,39; 99,29)

A resistência da casca foi maior para o

tratamento com luz monocromática verde às 39

semanas de idade das aves, diferindo do

tratamento de luz verde+azul (Tabela 4).

Tabela 4. Médias da variável da resistência da casca
para aves de idade igual a 39 semanas.

Tratamento Média IC de 95%

verde 4,742 a (4,002; 4,760)

vermelho 4,515 ab (3,960; 4,702)

branco 4,383 ab (3,546; 4,288)

azul 4,381 ab (4,143; 4,886)

vermelho+verde 4,331 ab (3,605; 4,347)

vermelho+azul 3,976 ab (4,371; 5,113)

verde+azul 3,917 b (4,012; 4,754)

Tabela 5 Médias da variável do peso para aves de idade
igual a 47 semanas
Tratamento Média IC de 95%

verde 66,888 a (62,30; 65,76)

vermelho 65,446 ab (63,267; 66,724)

branco 64,996 ab (65,159; 68,616)

azul 64,275 ab (63,717; 67,174)

vermelho+verde 64,03 ab (61,172; 64,628)

vermelho+azul 63,296 ab (61,567; 65,024)

verde+azul 62,9 b (62,547; 66,003)
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A espessura da casca não diferiu entre

os sistemas de iluminação avaliados em todo o

período experimental. Para as demais variáveis

analisadas, os resultados sugerem que após o

pico de postura, o tratamento com luz

monocromática verde melhorou os parâmetros

de qualidade dos ovos. Porém, quando

combinada com a luz azul, esse efeito não foi

observado. Mais estudos, com tamanho

amostral maior, são necessários para

confirmação desses resultados.

Hassan et al. (2014), ao investigar as

combinações de cores no fotoperíodo de 16

horas/dia de luz (R-G: 14 h de luz vermelha

seguida de 2 h de luz verde; R-B: 14 h de luz

vermelha seguida de 2 h de luz azul; R-G-B:

12 h de luz vermelha seguida de 2 h de luz

verde seguida de 2 h de luz azul; R-B-G: 12 h

de luz vermelha seguida de 2 h de luz azul

seguida de 2 h de luz verde), verificaram que o

peso do ovo foi notavelmente maior nas luzes

monocromáticas verde (G) e azul (B) em

comparação às luzes vermelha (R), branca (W)

e combinações de espectros. Quanto à

qualidade da casca, os autores verificaram

maior resistência à quebra no tratamento com

luz verde às 48 semanas de idade das aves.

CONCLUSÕES:
A partir dos resultados encontrados

nesse trabalho, pode-se concluir que o espectro

de luz Verde pode ter efeito positivo nos

parâmetros de qualidade dos ovos de aves de

postura.
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