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 A moderna avicultura utiliza padrões de sanidade e bem estar 

de modo a proporcionar às aves um ambiente adequado que 

lhes permita desenvolver melhor seu potencial genético. A 

busca pelo aumento da produção e oferta de alimentos seguros 

e saudáveis à população tem levado ao ser humano 

desenvolver cada vez mais técnicas que visam à eficiência dos 

processos produtivos. O melhoramento genético propiciou ao 

mercado aves com melhores padrões, porém, com outras 

exigências. A intensidade luminosa percebida pela ave é uma 

função do comprimento de onda de uma determinada fonte de 

luz e da sensibilidade individual do animal para aquele 

comprimento de onda. Tanto a falta como o excesso de luz 

prejudica a produção de frangos de corte, podendo acarretar 

também maior deposição de gordura, doenças metabólicas e 

circulatórias. O grande problema da produção animal de 

maneira geral em tempos de mudanças climáticas é 

exatamente as adaptações sejam das estruturas de produção 

como as instalações, e dos animais que são mais ou menos 

tolerantes ao calor em função do melhoramento genético e de 

suas linhagens respectivamente. O objetivo deste trabalho foi 

relacionar a intensidade de luz em um galpão com os dados de 

calor sensível das aves. 

Este trabalho foi realizado em uma granja de frango de corte 
localizada na cidade de Rio Claro – SP. O galpão foi dividido 
em nove setores (Figura 1) onde foram coletados no centro 
geométrico de cada um dados de intensidade luminosa, 
utilizando um luxímetro digital, e dados de temperatura 
superficial das aves, utilizando uma câmera termográfica 
infravermelho Testo® durante a quarta semana do lote de 
produção. Os dados de intensidade luminosa foram modelados 
utilizando o software Surfer®  e através do software fornecido 
pela empresa Testo® foi obtida a temperatura superficial das 
aves. 

  

 

 

             

       Figura 1. Esquema de setores no  galpão 

  

 Os dados de intensidade luminosa e temperatura superficial 

das aves estão representados na Tabela 1. Pode-se observar 

que o setor que apresentou a maior intensidade luminosa foi o 

setor 9 e que o mesmo também apresentou a maior 

temperatura superficial média. 

Tabela 1: Dados de intensidade de luz e temperatura das aves. 

 

 

 

 

 

DEATON et al. (1988) estudaram dois níveis de intensidade 

luminosa, 2 e 52 lx onde concluíram que a deposição de 

gordura abdominal não é afetada pela intensidade luminosa, 

em contraposição CHARLES et al. (1992) relataram que 

carcaças expostas a 150 lx apresentaram menor porcentagem 

de gordura e elevado teor de proteína quando comparadas a 

aves expostas a 5 lx.. 

 

As aves são animais homeotermos, pois mantêm sua 

temperatura corporal relativamente constante, 

aproximadamente 41ºC, mas possuem como característica a 

ausência de glândulas sudoríparas, o que dificulta as trocas de 

calor com o ambiente. Por isso, as aves conseguem trocar 

calor com o ambiente por quatro meios: convecção, condução, 

radiação e respiração, a fim de manter sua temperatura 

corporal em equilíbrio. A necessidade térmica e a resistência 

ao calor das aves variam de acordo com a semana de criação.. 

(Fuquay, 1997) 

 

 

O setor que apresentou maior intensidade luminosa foi o  setor 

9, sendo esta de 110 lx, além do mais o mesmo apresentou a 

maior temperatura superficial média, 29,7 C. Percebe-se que 

quanto maior a intensidade luminosa maior é a temperatura 

superficial média das aves. 
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Setor Intensidade Luminosa (lux) Temperatura Superficial média ( C) 

1 0,5 27,3 

2 42 27,9 

3 95 28,4 

4 51 28,7 

5 75 28,1 

6 100 29,3 

7 87 26,6 

8 50 26,0 

9 110 29,7 


