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Abstract 

 

The use of the Light Emitting Diode (LED) in broiler chicken production is a trend practically 

irreversible as it happened with the use of compact fluorescent light (FCL) in substitution of 

the incandescent lamps. As LED is a new technology, there is a shortage of results regarding 

the economic feasibility of a LED lighting system in broiler chicken production especially 

considering that the price of this light source is yet high. Therefore, this research aimed to 
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analyze the economic feasibility if LED lighting in broiler chicken production. A case study 

was carried out comparing the energy consumption of two dark houses systems being one 

with FCL lighting, and the other using LED lighting. Both houses had the same structural 

characteristics and production capability. The following indicators were calculated using 

deterministic investments analysis: Reduction in Lamp Price (TRPL), Net Present Value 

(NPV), Annual Internal Rate of Return (IRR), Profitability Index (IL), and Profitability Rate 

(TR). The cash flows and the initial cost of the project using LED lamps were evaluated, and 

their indicators were found. The results suggest the unfeasibility of implementing LED 

lighting in dark house considering the current LED lamp values. If the cost of this input is 

reduced by approximately 35%, LED lighting might be a feasible alternative in the production 

of broiler chickens, as the results indicate that the use of the light emitting diode saved 72% of 

kWh, when compared to the use of the CFL. 

 

Keywords: Poultry. Lighting System. Economic Viability. 

 

1. Introdução 

 

A iluminação é um fator importante na produção de frangos de corte com a finalidade 

de permitir a ingestão de ração e água, crescimento e adaptação nos primeiros dias de vida. A 

qualidade, intensidade, fotoperíodo e a cor da luz interferem no comportamento e 

desenvolvimento biológico das aves (MENDES et al., 2010; BENSON et al., 2013). O 

programa de iluminação ideal deve objetivar a maximização da produção e redução do 

consumo de ração e do gasto de energia elétrica (FREITAS et al., 2005).  

Uma nova tecnologia em iluminação artificial vem sendo empregada nos sistemas de 

produção de frangos de corte do Brasil, em substituição às lâmpadas fluorescentes compactas. 

A introdução do Diodo Emissor de Luz (LED), que apresenta alta eficiência luminosa, 

energética e elevada vida útil, na produção de frangos de corte apresenta uma tendência 

praticamente irreversível, assim como ocorreu com a introdução das lâmpadas fluorescentes 

compactas (LFC) após a crise energética de 2001 (RUTZ et al., 2014; PINTO et al., 2008). 

Diante disso, pesquisas foram desenvolvidas avaliando o desempenho, o bem-estar, o 

rendimento de carcaça, a resposta imunológica e a preferência de frangos de corte submetidos 

a diferentes tipos de programas iluminação com lâmpadas LED (ROZEMBOIM et al., 1999; 

XIE et al., 2008; DEEP et al., 2010; BORILLE et al., 2013 ; KIM et al., 2013; MENDES et 

al., 2013). No entanto, por ser uma tecnologia nova e em fase de experimentação, faltam 

resultados que avaliem a viabilidade econômica de um sistema de iluminação com LED na 

produção de frangos de corte, principalmente ao considerar que o preço desta lâmpada ainda 

apresenta custo elevado.  
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A decisão de investir em um negócio ou na substituição de equipamentos passa pelo 

processo de planejamento e análise econômica do projeto. A substituição de um sistema de 

iluminação em aviários, pode ser considerada uma decisão crítica para o produtor rural, pois 

geralmente se trata de decisão praticamente irreversíveis, uma vez que não tem liquidez e 

compromete o capital de giro (CASAROTTO FILHO E KOPITTKE, 2010).  Uma alteração 

no sistema iluminação também demanda planejamento, estimativa do valor a ser investido e, 

por conseguinte, a avaliação de viabilidade econômica, conforme propõe este trabalho. 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a viabilidade 

econômica da substituição da iluminação LFC por LED, na produção de frangos de corte. 

Para atingir este objetivo realizou-se um estudo de caso, comparando o consumo de energia 

dois aviários dark house, sendo um com iluminação LFC e o outro com iluminação LED. 

Utilizando métodos determinísticos de análise de investimentos, os fluxos de caixa e o custo 

inicial do projeto foram avaliados, determinando-se seus indicadores. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Custos de energia elétrica na produção de frangos de corte 

 

No ambiente competitivo do agronegócio, a gestão de custos e a produção sustentável 

são elementos indispensáveis à permanência de empresas neste mercado. No entanto, o 

empresário rural acaba se envolvendo muito no setor produtivo, permanecendo muitas vezes à 

margem das grandes tendências tecnológicas e pode levar seu empreendimento fracassar. 

Neste sentido, há a necessidade da determinação dos custos como ferramenta de gestão 

agropecuária e como ação de competitividade (CARVALHO et al., 2008). 

Após a determinação dos custos é possível contabilizá-los. O maior custo advém do 

consumo de ração e do preço pago pelos pintinhos de 1 dia, conforme apresentados por 

Carvalho et al. (2008) (Tabela 1). O ciclo apresentado produziu 142.000 frangos de corte, 

assim pode-se considerar que o custo de energia elétrica para cada unidade foi de R$ 0,04. A 

princípio, este custo pode parecer irrelevante, porém, considerando que a margem líquida 

deste período (70 dias) foi de R$ 1.843,04 e a quantidade de animais produzidos, uma melhor 

eficiência do sistema de iluminação poderia elevar consideravelmente a lucratividade do 

produtor. Neste caso específico, se o custo com energia baixasse R$ 0,005 apenas por 

unidade, haveria a possibilidade de uma diminuição do custo de R$ 710,00.  
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Tabela 1: Composição dos custos de produção e comercialização de frangos de corte, 

valor total durante o ciclo, preço unitário do item de custo, valor dos itens de custos e 

percentual relativo de custos. 

Custos Variáveis Valor Total Preço Unitário (R$) Valor Total (R$) % 

Ração (kg) 692.723 0,48 332.507,04 63,80 

Pinto de um dia 146.000 0,58 84.680,00 16,25 

Casca de Arroz (kg) 85.200 0,12 10.224,00 1,96 

Aquecimento (carvão) (kg) 25.000 0,35 8.770,00 0,017 

Desinfetantes - - 1.670,00 0,32 

Medicamentos - - 6.500,00 1,25 

Vacinas - - 2.500,00 0,48 

Mão de obra (permanente) 16 1.074,44 17.191,00 3,30 

Energia elétrica - 

 

5.733,00 1,10 

Água - 

 

350,00 0,07 

Combustíveis - 

 

8.162,00 1,57 

Telefone (fixo + celular) - 

 

9.677,00 1,86 

Supermercado (cesta básica + escritório) - 

 

1.353,00 0,26 

Assistência técnica - 

 

2.333,00 0,45 

Contabilidade - 

 

1.166,00 0,22 

Impostos sobre vendas FUNRURAL 142.000 0,0447 6.346,00 1,22 

Diaristas 3 541,00 1.624,00 0,31 

Premiação dos funcionários - - 700,00 0,13 

Apanha de frangos (hora extra) - - 1.820,00 0,35 

Encargos sociais (FGTS, INSS, confederativa) - - 1.236,00 0,24 

Custo de comercialização - - 11.239,26 2,16 

Custos fixos 

    Depreciação - - 5.429,66 1,04 

Total 

  

521.210,96 100 

Fonte: Carvalho et al. (2008). 

 

Embora a energia elétrica não pareça ser a responsável pelos altos custos da avicultura, 

em torno de 1,1 % do total dos custos, de acordo com Carvalho et al. (2008), a diminuição do 

seu custo pode garantir um incremento na renda do produtor. Além disso, a utilização de 

energia elétrica na avicultura é de suma importância também na produção de pintinhos de um 

dia, ocorrendo assim consumo em todas as suas fases, desde a obtenção do ovo até a 

incubação (JORDAN; TAVARES, 2005).  

O Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves (EMBRAPA/CNPSA, 2014) 

monitora os custos de produção de frango de corte em todos os estados produtores. Os custos 

obtidos em um levantamento, referente ao estado de Mato Grosso do Sul, na Central de 

Informações de Aves e Suínos são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Custos de Produção do Kg de frango de corte em Mato Grosso do Sul no ano 

de 2014. 

Ano de 2014 - Janeiro a Maio (R$ / kg) 
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Climatizado Negativo 

Produtor Média - Ano (R$ / kg) 

Custo Variável (A) 0,110 

Água 0,000 

Calefação 0,0144 

Cama 0,0279 

Energia Elétrica 0,0204 

FUNRURAL 0,0012 

Licença Ambiental 0,000 

Manutenção 0,0063 

Mão de obra (permanente) 0,0345 

Seguro 0,0023 

Despesas Financeiras (sobre capital de Giro) 0,0007 

Eventuais 0,0032 

Custo Fixo (B) 0,0545 

Depreciação 0,0337 

Remuneração sobre capital médio 0,0208 

Custo Total do produtor (A + B) 0,1650 

Agroindústria Média - Ano (R$ / kg) 

Custo Variável (C) 1,7665 

Água 0,0007 

Assistência técnica 0,0138 

Pintos 0,2547 

Produtos Veterinários 0,0065 

Ração 1,3374 

Serviço de apanha 0,0385 

Transportes 0,1038 

Despesas Financeiras (sobre capital de Giro) 0,0112 

Eventuais 0,000 

Custo Fixo (D) 0,000 

Depreciação 0,000 

Remuneração sobre capital médio 0,000 

Custo Total da Agroindústria (C+D) 1,7665 

Total 

 Custo Variável (A + C) 1,8771 

Custo Fixo (B + D) 0,0545 

Custo Total (A + B + C + D) 1,9315 

Fonte: adaptado de EMBRAPA/CNPSA (2014). 

 

Ao considerar o peso médio de cada frango abatido (em torno de 3,0 kg), observa-se 

que o custo de energia para o referido Estado (R$ 0,06 – 0,0204 x 3,0 kg) é muito próximo ao 

apresentado por Carvalho et al. (2008), considerando ano de publicação deste estudo.  
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A redução com custos de energia está atrelada ao desenvolvimento de sistemas de 

iluminação mais eficientes (JORDAN E TAVARES, 2005). Neste contexto, a avicultura tem 

evoluído consideravelmente. Turco et al. (2002) apresentaram um estudo em que a 

iluminação correspondia a até 50% do custo total de energia, dependendo da estação 

climática, em aviários abertos com iluminação incandescente. Watkins (2011) observou que a 

iluminação incandescente pode corresponder a até 40% do custo operacional elétrico e o 

consumo eficiente de energia pode ajudar a reduzir os custos de produção. No entanto, após a 

crise energética de 2001, o setor avícola procurou se adaptar buscando reduções no consumo 

de energia elétrica e a eficiência energética nas tecnologias empregadas na produção. Diante 

disso, os sistemas de iluminação alternativos às lâmpadas incandescentes foram adotados pela 

produção (JORDAN E TAVARES, 2005).  

A introdução dos sistemas dark house trouxe mais dependência energética em 

contraposição ao controle mais eficiente da climatização e iluminação ambiente (ABREU E 

ABREU, 2011). Porém, o custo com iluminação em instalações dark house torna-se 

relativamente baixo, devido à proporção de utilização de energia para manter o sistema de 

climatização ser bem maior que nos aviários convencionais. 

 

3. Metodologia 

3.1. Métodos de avaliação econômica de investimentos 

 

A avaliação econômica de investimentos é um instrumento utilizado para a tomada de 

decisão dos gestores, auxiliando antes e/ou depois da decisão de investir, pois revela o retorno 

sobre o investimento (KASSAI et al., 2005). Existem vários métodos de avaliação econômica 

de investimentos. Um deles é o método do Valor Presente Líquido (VPL), que é o mais usado 

dentre os métodos desta categoria (KASSAI et al., 2005; PUCCINI, 2011).  

O Valor Presente Líquido de um fluxo de caixa corresponde ao valor presente de suas 

parcelas futuras, descontadas a uma taxa de desconto (i). Essa taxa de desconto também pode 

ser denominada de retorno requerido, custo de capital ou custo de oportunidade. Na análise de 

investimentos o VPL deverá ser maior que zero para o investimento ser aplicável (GITMAN, 

2010; PUCCINI, 2011). De acordo com Gitman (2010), a expressão genérica do VPL é dada 

por: 

0

1 )1(
I

r

FC
VPL

n

t
t

t 





        (1) 
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0,

1

)( IFCPFC tr

n

t

t 


        (1.2) 

Em que: 

FCt = saldos de fluxos de caixa descontados durante o período t; 

Io = investimento inicial; 

FCP = entradas de caixa descontados durante o período t; 

r= taxa de desconto ou taxa mínima de atratividade; 

n = vida útil do projeto. 

 

Assim, o VPL é obtido subtraindo-se do valor presente de seus fluxos de caixa (FCt), o 

valor do investimento inicial de um projeto (I0) – ou investimento já realizado – descontados à 

taxa de custo de capital do empreendimento (r). 

Associado ao conceito de VPL está a Taxa Interna de Retorno (TIR). Ambas são 

técnicas sofisticadas de orçamentos de capital (GITMAN, 2010). Para se obter a TIR, o fluxo 

de caixa é descontado a taxa em que o seu VPL seja igual a zero. Puccini (2011) esclarece que 

o VPL é igual a 0 quando os valores futuros, aplicados a uma determinada taxa de desconto, 

resultam em um valor presente de fluxo de caixa igual ao investimento inicial (I0), ou seja, na 

data que se realiza o investimento (ponto zero). Assim, a TIR é a taxa de desconto em que o 

VPL é igual a 0 (ASSAF NETO, 2009). Esta condição é expressa pela equação apresentada 

por Gitman (2010):  

 

0

1 )1(
0$ I

TIR

FCn

t
t

t 





        (2) 

0

1 )1(
I

TIR

FCn

t

t 





         (2.1) 

 

Em que: 

FCt = saldos de fluxos de caixa descontados durante o período t; 

Io = investimento inicial; 

n = vida útil do projeto. 

 

Deste modo, o projeto só deverá ser aceito se a TIR for maior que o custo do capital, 

garantindo assim que o empreendimento receba ao menos o retorno requerido. 
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Destarte, entende-se por custo de oportunidade como os fluxos de caixa que não 

foram, ou que não serão realizados, devido ao emprego de um ativo no projeto de 

investimento (GITMAN, 2010). Portanto, o conceito de custo de oportunidade é de grande 

valia em avaliações econômicas de investimentos, pois permite ao tomador de decisão 

escolher a melhor alternativa para o seu negócio, levando em consideração o custo da 

alternativa não escolhida. O custo de oportunidade não envolve desembolso financeiro, mas 

sim o que se deixou de auferir. 

Outro indicador conveniente para auxiliar na decisão de investimento é o Índice de 

Lucratividade (IL), que pode ser mensurado pela razão resultante do valor presente das 

entradas e das saídas de fluxo de caixa (ASSAF NETO, 2009). A equação do IL pode ser 

expressa por: 

 

1
1)1(

)1.(
.

)1(

)1(

0

1

1















































I

VPL
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t
t

t

n

t
t
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    (3) 

 

Em que: 

FCt =  saldos de fluxos de caixa descontados durante o período t; 

It = os fluxos de pagamentos (ou custos/despesas) descontados durante o período t;  

Io = investimento inicial; 

i= taxa de desconto ou taxa mínima de atratividade; 

n = vida útil do projeto. 

 

O resultado deste indicador deverá ser maior que 1 para que seja considerado viável, 

pois os benefícios (entradas) serão maior que os custos (saídas) considerando o custo de 

oportunidade do capital investido, logo, o VPL neste caso será positivo (ASSAF NETO, 

2009). 

Atrelado ao IL há a Taxa de Rentabilidade (TR), a qual consiste na relação entre o 

VPL, determinado a partir da taxa de desconto e o valor do investimento inicial (ou valor 

presente dos desembolsos realizados no período) (ASSAF NETO, 2009). A TR é representada 

por:  
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0I

VPL
TR           (4) 

 

Em que:  

VPL = Valor Presente Líquido de um fluxo de caixa; 

Io = investimento inicial; 

 

Ao considerar que as atividades agropecuárias são passíveis de riscos, assim como 

existe riscos e incertezas inerentes à execução de um novo projeto, torna-se interessante 

também ponderar a substituição de lâmpadas LFC por LED, por meio de técnicas de avaliação 

de riscos (FIGUEIREDO et al., 2006). Entretanto, existem vários métodos de avaliação de 

riscos de investimentos (KASSAI et al., 2005), dentre os quais se destaca a análise de 

sensibilidade que simula o efeito de uma variável (dado de entrada) sobre os resultados 

(CASAROTTO FILHO; KOPITTKE, 2010). Assim, se uma pequena variação neste dado de 

entrada altera drasticamente a rentabilidade de um projeto, afirma-se que ele é muito sensível 

a esta variável e a empresa poderá encontrar alternativas para solucionar o problema (ASSAF 

NETO, 2009). Neste sentido, simulou-se a sensibilidade da variável preço da lâmpada LED, 

que foi um fator determinante nos resultados obtidos. 

Verifica-se que os métodos de avaliação econômica de investimentos e de riscos 

podem auxiliar a tomada de decisão do avicultor, ou até mesmo da empresa integradora, em 

substituir o sistema de iluminação dos seus aviários. 

 

3.2. Fonte de dados 

 

Foram avaliados dois aviários dark house com as mesmas características quanto à 

estrutura e tamanho, sendo que um possuia sistema de iluminação com LED e outro tinha 

iluminação fluorescente. Ambos eram localizados em uma mesma propriedade rural e 

pertencentes à mesma empresa integradora. 

A propriedade fica localizada na região de Itaquiraí - MS, longitude 54° 11′ 6″ W, 

latitude 23° 28′ 26″ S. com orientação Leste-Oeste. As dimensões dos aviários são 150 x 15m, 

com pé-direito de 3,80 m. Nos aviários havia ventilação negativa, exaustores, nebulizadores 

de alta pressão, controladores de ambiente, controladores de intensidade luminosa com 

paredes negras. O aquecimento era automático e ficava posicionado no início do galpão sendo 
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distribuído por tubos metálicos. As linhagens utilizadas pela integradora são Hubbard e Cobb 

com lotes mistos (machos e fêmeas), com período médio de criação de 45 dias, em densidade 

média de 14 aves/m
2
 e com média de 31.500 aves por alojamento. 

Os dados de consumo de energia elétrica do sistema de iluminação foram coletados 

nos painéis de controle de energia dos aviários durante o período de 1º de agosto de 2013 a 30 

de julho de 2014, correspondendo a seis ciclos de criação de frangos de corte. Os programas 

de luz utilizados nos dois projetos durante o desenvolvimento da pesquisa constam na Tabela 

3. 

 

Tabela 3: Programa de Luz utilizado nos aviários dark houses avaliados. 

Idade da ave (dias) Fotoperíodo (horas) Iluminância (lux) 

até 7 23 25 

8 a 21 18 5 

22 a 35 20 5 

36 a 45 22 5 

Fonte: elaborada pelos autores com base nos relatórios internos do integrado. 

 

Ambos os aviários possuíam 144 lâmpadas equidistantes. O aviário de iluminação 

LED foi denominado Aviário 1 e suas lâmpadas eram adaptadas para as condições internas do 

aviário. Já no sistema de iluminação do Aviário 2 foram usadas LFCs de duas potências (7 e 

15 W) intercaladas na área do pinteiro e equidistantes, enquanto no restante da área se 

utilizava lâmpadas de 15 W. A lâmpada de LED utilizada neste estudo foi a de 6 W, 

dimerizável, com vida útil estimada de 30.000 horas e com garantia de 36 meses do 

fabricante. 

A mensuração do consumo de energia elétrica dos aviários, o levantamento dos custos 

de implantação (investimento inicial) do projeto de iluminação por lâmpadas de LED e a 

análise do fluxo de caixa do empreendimento durante o período de um ano possibilitaram a 

avaliação econômica proposta por esta pesquisa. As informações obtidas em um exercício 

financeiro foram utilizadas como base para a simulação dos próximos quatro anos, corrigida 

pelo teto da meta de inflação (6,5% a.a.), estipulada pelo Banco Central do Brasil (BCB, 

2014).  

A taxa de desconto, ou custo de oportunidade, estipulada para o projeto foi de 11% 

(Taxa Selic) e a tarifa de energia foi considerada a mesma das Notas Fiscais de energia 

elétrica da propriedade, R$ 0,38/ kWh. 
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4. Resultados e Discussão 

 

O levantamento do consumo de energia elétrica dos aviários foi realizado durante um 

ano, correspondendo a seis ciclos de criação. Os dados de consumo de kWh de energia em 

cada aviário, custo total com energia, quantidade de animais produzidos e custo de energia 

por cabeça de frango, em cada um dos aviários, estão demonstrados na Tabela 4. Verificou-se 

uma economia de 4.492 kWh com iluminação no período observado, o que correspondeu a R$ 

1.709,24. 

Os resultados indicam que o custo com iluminação para o Aviário 1 (LED) 

corresponde a 3% do custo operacional elétrico e para o Aviário 2 (LFC), a proporção é de 

10%. Verifica-se, portanto, que a redução do custo com iluminação na avicultura nos últimos 

anos foi resultado de melhorias nestes sistemas. 

As lâmpadas LEDs utilizadas no Aviário 1 foram desenvolvidas especificamente para 

o mercado de aves, pois apresentam resistência à umidade, quedas e vibrações, não emitem 

calor, permitem o controle de iluminância (dimerizável de 0 a 100%), encontram-se 

disponíveis em diferentes comprimentos de onda e diminuem o manejo de lâmpadas. Além 

disso, não produzem poluição eletromagnética; além de terem uma vida útil cerca de cinco 

vezes maior que as LFCs (MENDES et al., 2013; WATKINS, 2011; PINTO et al., 2008). No 

entanto, testes realizados por Benson et al. (2013) demonstraram uma maior diminuição da 

produção de luz ao longo da vida útil do LED em relação às LFCs testadas. Quando aumenta 

a expectativa de vida da lâmpada pode ocorrer uma diminuição na intensidade luminosa. 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Consumo de energia durante um ano em aviários Dark House com iluminação 

LED e LFC. 

AVIÁRIO 1 - LED 

Lote Chegada Abate 
DA 

(dias) 

CG 

(kWh) 

CI 

(kWh) 
IL (dias) Linhagem 

Aves 

Alojadas 

Aves 

Abatidas 

1 04/08/2013 20/09/2013 47 8.650 279 - Cobb 31.500 30.543 

2 29/09/2013 16/11/2013 48 10.728 282 8 Cobb 31.500 29.868 
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3 24/11/2013 08/01/2014 45 11.935 273 7 Cobb 30.375 27.650 

4 01/02/2014 21/03/2014 48 10.107 282 23 Hubbard 31.500 30.381 

5 09/04/2014 27/05/2014 48 8.216 283 18 Hubbard 30.700 29.857 

6 11/06/2014 30/07/2014 49 7.989 285 14 Hubbard 31.000 29.390 

Média de alojamento (dias) 47,5 

   
Total 186.575 177.689 

Total anual (kWh) 57.625 

  
  

  Total anual com iluminação LED (kWh) 1.684         

Custo Total com energia (R$) 21.897,50 Custo de energia por cabeça de frango (R$) 0,123 

AVIÁRIO 2 - LFC 

Lote Chegada Abate 
DA 

(dias) 

CG 

(kWh) 

CI 

(kWh) 
IL (dias) Linhagem 

Aves 

Alojadas 

Aves 

Abatidas 

1 02/08/2013 19/09/2013 48 9.403 1.031 - Cobb 32.000 30.190 

2 27/09/2013 15/11/2013 49 11.492 1.045 6 Cobb 31.500 30.136 

3 23/11/2013 11/01/2014 49 12.706 1.047 7 Cobb 31.500 29.352 

4 31/01/2014 21/03/2014 49 10.873 1.044 19 Hubbard 31.500 30.236 

5 09/04/2014 26/05/2014 47 8.953 1.018 18 Hubbard 30.375 29.507 

6 10/06/2014 25/07/2014 45 8.696 991 14 Hubbard 31.500 30.414 

Média de alojamento (dias) 47,8 

   
Total 188.375 179.835 

Total anual (kWh) 62.123 

 
        

Total anual com iluminação LFC (kWh) 6.176         

Custo Total com energia (R$) 23.606,74 Custo de energia por cabeça de frango (R$) 0,131 

DA = Dias de Alojamento; CG = Consumo Geral; CI = Consumo Iluminação; IL = Intervalo entre Lotes. 

 

A vida útil estimada para o estudo proposto de troca por lâmpadas LED foi de cinco 

anos, considerando que o total de horas da lâmpada ligada é de 6.000 horas ao ano. Baseando-

se no fluxo de caixa de um ano de funcionamento do sistema LED, projetaram-se os fluxos de 

caixa esperados para os próximos anos, corrigidos pela meta atual de inflação de 4,5% a.a. 

(Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Fluxo de Caixa - Projeto de implantação de iluminação LED em aviário Dark 

House. 

Discriminação Ano I Ano II Ano III Ano IV Ano V 

Investimento 12.119,20 

    
Benefício Anual (R$) 

(economia de energia e de 
2.522,74 2.686,72 2.861,35 2.353,39 2.506,36 
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substituição de lâmpadas) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

O valor do investimento inicial corresponde a 144 lâmpadas LED, ao custo unitário de 

R$ 54,30, totalizando R$ 7.819,20; ao dimmer para controle da iluminância ideal ao custo de 

R$ 1.300,00; e, ao serviço de instalação e às adaptações elétricas, como os bocais vedados, ao 

custo de R$ 3.000,00, totalizando R$ 12.119,20. 

O cálculo dos benefícios esperados de caixa, dos valores que o produtor deixará de 

pagar com custo de energia elétrica e com as substituições de lâmpadas LFCs que falharam, 

encontra-se na Tabela 6. Até o terceiro ano do investimento não se contabilizou o custo de 

substituição de LEDs que eventualmente poderiam falhar, visto que a lâmpada utilizada tem 

36 meses de garantia do fabricante. Porém, a partir do 3º ano, os custos com substituição de 

LED foram deduzidos dos benefícios de caixa. Com base nas observações de um ano, a 

lâmpada LED apresentou em média uma falha ao mês. 

 

Tabela 6: Benefícios esperados com a implantação de iluminação LED em aviário dark 

house. 

Benefícios esperados de caixa (R$) 

Economia de energia 1.709,24 

Economia com substituição LFC 813,50 

Total de economia 2.522,74 

Custo com substituição LED (valor deduzido a partir do 3º ano) 651,60 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os resultados do VPL e da TR obtidos, descontados a taxa de desconto de 11,00%, 

foram negativos para o presente projeto. A TIR anual foi de 1,30% e o IL foi menor que 1, 

indicando a inviabilidade do projeto (Tabela 7). 

 

 

 

Tabela 7: Resultados da avaliação econômica do projeto de implantação de iluminação 

LED em aviário dark house, incluindo análise de sensibilidade para o preço da lâmpada. 

TRPL (%) Valor da lâmpada (R$) VPL (R$) TIR - Anual (%) IL TR (%) 

0 54,30 -2.536,01 1,30 0,7907 -20,93 

↓ 5 51,59 -2.145,77 1,97 0,8170 -18,29 
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↓ 10 48,87 -1.754,09 2,66 0,8453 -15,47 

↓ 15 46,16 -1.363,85 3,39 0,8754 -12,46 

↓ 20 43,44 -972,17 4,14 0,9079 -9,21 

↓ 25 40,73 -581,93 4,93 0,9427 -5,72 

↓ 30 38,01 -190,25 5,76 0,9805 -1,95 

↓ 35 35,30 201,43 6,63 1,0215 2,15 

↓ 40 32,58 591,67 7,54 1,0658 6,58 

↓ 45 29,87 983,35 8,50 1,1143 11,43 

↓ 50 27,15 1.373,59 9,51 1,1673 16,73 

TRPL = Taxa de Redução no Preço da Lâmpada; VPL = Valor Presente Líquido; TIR = Anual Taxa Interna de 

Retorno; IL = Índice de Lucratividade; TR = Taxa de Rentabilidade.  

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Embora a iluminação LED reduza consideravelmente o consumo de kWh, este fator 

não foi determinante para a viabilidade da substituição das lâmpadas. O custo do investimento 

inicial, sobretudo o preço da lâmpada, resultou como uma limitação para a viabilidade 

econômica da utilização do LED na produção de frangos de corte. Como o VPL e a TR já são 

negativos para o valor de R$ 54,30 da lâmpada, simulou-se apenas a possibilidade de quedas 

gradativas no preço da lâmpada, de acordo com Pinto et al. (2008), considerando que esta seja 

a tendência esperada de uma tecnologia emergente. A simulação indica que, quando o preço 

da lâmpada reduzir em aproximadamente 35% em relação ao seu preço atual é que o VPL e a 

TR passam a ser positivos e, o IL apresenta o valor maior que 1, indicando a viabilidade 

econômica do projeto.  

Porém, ao considerar a TIR anual com 50% de desconto no preço da lâmpada, 

verifica-se que a sua taxa (8,61%) ainda está inferior ao custo de oportunidade (11,00%) 

determinado para o investimento.  

No entanto, aspectos relacionados ao bem-estar e desempenho produtivo dos frangos 

também devem ser consideradas no projeto de implantação de um sistema de iluminação, pois 

é consenso na literatura que o bem-estar das aves influencia o seu desenvolvimento e a 

iluminação é um dos fatores mais críticos desta questão (BORILLE et al., 2013). O programa 

de luz relacionado às fases de criação das aves pode trazer benefícios na produção de frangos 

de corte. A influência de diferentes tipos de sistemas de iluminação pode melhorar os índices 

de bem-estar das aves, considerando o fato de que possuem uma sensibilidade espectral 

diferente da humana (MENDES et al., 2010). 

O mecanismo de emissão de luz das lâmpadas fluorescentes apresenta pequenas 

oscilações, que embora seja imperceptível aos humanos, é provável que ela seja percebida 
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pelas aves (PRESCOTT E WATHES, 2001). Neste aspecto, a lâmpada LED assemelha-se à 

incandescente, que era considerada mais apropriada, por produzir luz a uma taxa constante de 

iluminância e comprimento de onda mais longa que a lâmpada fluorescente, possibilitando 

mais conforto e visão mais precisa para as aves (WATKINS, 2011; MENDES et al., 2010).  

Com a redução de aproximadamente 35% no preço da lâmpada, a iluminação 

utilizando lâmpadas LED poderá ser uma alternativa viável na produção de frangos de corte, 

pois os resultados indicam que o LED economizou 72% de kWh em relação à LFC. 

 

5. Considerações Finais 

 

Na atual conjuntura, a substituição do sistema de iluminação com LFC por lâmpadas 

de LED foi inviável considerando o valor do investimento. No entanto, o consumo de energia 

do sistema de iluminação com LED foi menor em relação às lâmpadas fluorescente compacta, 

podendo-se considerar a lâmpada LED como uma alternativa energeticamente sustentável. 

Ocorrendo redução de aproximadamente 35% no custo da lâmpada de LED, este tipo de 

iluminação poderá ser uma alternativa viável na produção de frangos de corte, pois os 

resultados indicam que a lâmpada de LED economizou 72% de kWh em relação à LFC. 

O número de fornecedores de lâmpadas específicas para avicultura no mercado 

brasileiro está em expansão e a essa concorrência poderá baixar o custo da tecnologia nos 

próximos anos. Por ser uma tecnologia emergente, há a necessidade de estudos que 

investiguem os resultados econômicos sobre sistemas de iluminação que possam gerar 

economia para as cadeias produtivas de frangos de corte, assim como outros meios de 

iluminação com LED na produção avícola.  

Nas condições atuais do objeto de estudo, a substituição do sistema de iluminação 

fluorescente por lâmpadas de LED não se apresentou como uma alternativa economicamente 

viável para a produção de frangos de corte em sistemas de dark house. No entanto, a 

utilização de iluminação de LED deve ser avaliada por uma metodologia mais criteriosa e 

ampla, avaliando-se, inclusive, o impacto ambiental desta substituição. 

Sugere-se também que a avaliação econômica de iluminação LED seja aplicada à 

avicultura de postura, considerando que o sistema climatizado desta atividade utiliza mais 

energia do que na produção de frangos de corte. 
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