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Resumo

Com o objetivo de avaliar diferentes programas de alimentação para frangos de 

corte, foram utilizados 336 frangos de corte machos da linhagem Cobb, com 1 dia de 

idade. As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado de forma a 

compor 4 tratamentos em esquema fatorial 2x2 (dois programas de alimentação – 2 e 4 

rações e duas marcas comerciais de premix) composto por 6 repetições de 14 aves cada. 

Foram avaliadas características de desempenho e rendimento de cortes nobres. Não foi 

verificado efeito  significativo  (P>0,05)  dos  programas  de  alimentação e  do premix, 

tampouco a interação desses fatores sobre o consumo de ração, conversão alimentar, 

viabilidade  criatória  e  índice  de  eficiência  produtiva.  Porém,  foi  verificado  efeito 

significativo para o ganho de peso. Não foi verificado efeito significativo dos programas 

de alimentação e do premix tampouco a interação desses fatores sobre as variáveis peso 

de fígado, peso de peito com pele, peso de peito sem pele, peso de coxa e sobre coxa e 

peso de asa. Porém, foi verificado efeito significativo (P<0,05) para as variáveis peso da 

moela e  peso do coração.  Independente  do tipo  premix utilizado,  em programas de 

alimentação com 4 rações as aves apresentaram maior ganho de peso, demonstrando ser 

esse  tipo  de  programa  alimentar  o  mais  adequado  tanto  para  suprir  as  exigências 

nutricionais das aves quanto para evitar problemas metabólicos oriundos do excesso de 

nutrientes nas dietas.

Palavras-Chaves: desempenho, metabolismo, nutrição de precisão

Abstract



In order to evaluate different feeding programs for broilers were used 336 male broilers 

of Cobb lineage,  1 day old.  The birds were distributed in a  completely randomized 

design  in  order  to  compose  four  treatments  in  a  2x2 factorial  design  (two  feeding 

programs - 2:04 rations and two  commercial premix) composed of 6 replicates of 14 

birds each. Performance characteristics were evaluated and yield of special cuts. There 

was no significant effect (P> 0.05) of feeding programs and premix, nor the interaction 

of these factors on feed intake, feed conversion, production viability and productive 

efficiency index.  However,  it  was  significant  effect  for  weight  gain.  There  was  no 

significant  effect of feeding programs and premix nor the interaction of these factors on 

Liver Weight, breast weight with skin, breast weight without skin, thigh weight on thigh 

and wing weight. However, it was found significant effect (P <0.05) for the variables 

gizzard  weight  and  heart  weight.  Regardless  of  the  premix  type  used  in  feeding 

programs with 4 feed the birds showed greater weight gain, showing to be that kind of 

food program best suited both to meet the nutritional requirements of the birds and to 

avoid metabolic problems stemming from excess nutrients in diets.

Keyword: feeding programs, metabolism, nutrition accuracy, performance



1- INTRODUÇÃO

A adoção de novas tecnologias na avicultura brasileira evoluiu muito quando 

comparada a outras atividades agrícolas, e toda essa evolução está ligada diretamente a 

novas conquistas em alimentação.  Nos últimos anos a avicultura alcançou níveis de 

produtividade  e  de  ajuste  na  sua  organização  que  a  colocam como  uma  das  mais 

competitivas do mundo. Este avanço permitiu melhorar os principais índices técnicos, 

como a conversão alimentar, a idade de abate e a mortalidade do plantel. 

O Brasil,  segundo a UBABEF (2012), é o terceiro maior produtor e o maior 

exportador mundial de carne de frangos, apesar das crises que frequentemente assolam 

o país. A avicultura brasileira produz atualmente o frango mais barato do mundo e de 

qualidade reconhecida, exportando para mais de 150 países. Porém, a manutenção deste 

sucesso depende de vários fatores tais como política econômica estável e que estimule o 

setor, estabilidade na produção de grãos, técnicos treinados e qualificados e material 

genético de qualidade (Teixeira et al., 2004). Hoje, o fator de maior peso no custo da 

produção avícola é a alimentação, que corresponde a cerca de 70% (Moosavi et  al., 

2011). Com as variações nos preços das principais matérias primas, como o milho e a 

soja, é necessário definir estratégias que proporcionem melhores resultados financeiros. 

Para  isto  é  importante  definir  qual  melhor  estratégia  de  formulação  de  ração  e  de 

manejo no arraçoamento.

Assim, têm-se buscado tecnologias para aumentar a eficiência e a qualidade das 

rações oferecidas às aves, algumas delas são a determinação de níveis nutricionais para 

cada fase de criação e a utilização de enzimas exógenas. Para conseguir tais avanços, a 

determinação das exigências nutricionais para uma produção específica e a composição 

dos alimentos com seus respectivos coeficientes de digestibilidade e seus conteúdos em 

aminoácidos, tem contribuído para alcançar tais objetivos. 



Para formular uma dieta adequada que apresente resultados máximos produtivos 

e econômicos é necessário conhecer profundamente as exigências nutricionais das aves 

em cada fase de crescimento, os alimentos com que se pretende trabalhar e planejar 

adequadamente o programa de alimentação a ser utilizado durante a criação.



2-  REVISÃO DE LITERATURA

2.1-Programas de Alimentação

Na avicultura,  os  gastos  com alimentação  chegam a  70% do  custo  total  de 

produção. Os frangos recebem diferentes dietas com diferentes preços em função das 

suas exigências de acordo com sua idade. O conjunto de dietas fornecido a um lote de 

frangos, durante o período de criação, é chamado de programa de alimentação. Cada 

programa de alimentação pode ser elaborado a partir de diferentes planos nutricionais, 

que são dietas contendo diferentes níveis nutricionais. Dependendo das características 

nutricionais de cada uma das dietas, os frangos desenvolvem-se de modo diferenciado. 

A escolha dos programas ou planos nutricionais a serem utilizados para as aves faz com 

que em função da genética, manejo e idade das aves, um se sobressaia como sendo mais 

eficiente em termos econômicos, produtivos e ambientais em relação a outro. Assim, 

como a genética das aves tem apresentado avanços constantes ao longo dos anos,  é 

preciso também fazer adequações ou correções dos planos nutricionais recomendados 

pelos diferentes segmentos, possibilitando que a nutrição sempre caminhe junto com a 

genética das aves, para que estes animais possam expressar o máximo do seu potencial 

produtivo.   

Tendo em vista que há diversas recomendações nutricionais para formular rações 

para frangos de corte e que, encontrar os níveis ótimos dos nutrientes para melhorar o 

desempenho e alcançar retorno econômico máximo é um grande desafio, pois a resposta 

das aves varia muito, é necessário conhecer as exigências nutricionais das aves para 

ajustar os nutrientes das rações, resultando em correta formulação dietética (Fanhani, 

2011). 



Em geral,  os frangos recebem diferentes rações de acordo com a idade,  fato 

importante,  pois  durante  o  crescimento  das  aves  ocorrem alterações  nas  exigências 

nutricionais  das  mesmas.  Atualmente,  com a  redução  da  idade  de  abate,  tornou-se 

necessário o estudo da variação dos períodos de administração e do número de rações, 

com a finalidade de adequar os programas alimentares no sentido de ajustar com melhor 

precisão as  exigências  nutricionais.  As adequações dos  programas nutricionais  estão 

relacionadas  com  a  habilidade  dos  frangos  em  se  adaptarem  a  diferentes  regimes 

alimentares (Rodrigueiro et al., 2000). 

Os  programas  de  alimentação  para  frangos  de  corte  podem  ser  elaborados 

mediante  a  divisão  das  rações  com base  na  fase  de  criação  das  aves  em dias  com 

consumo de ração à vontade ou a partir de um consumo fixo da ração para cada fase 

(Duarte et al.,  2006). No Brasil são utilizados,  principalmente, os programas de três 

fases (inicial, crescimento e terminação), de quatro fases (inclusão de uma ração pré-

inicial) e ainda o programa de cinco fases, com uma pré-inicial e duas de crescimento. 

Existe a possibilidade do uso de programas de alimentação múltiplos, nos quais um 

grande número de dietas é fornecido às aves durante sua criação. Porém vale ressaltar 

que a divisão em muitas fases pode se tornar inviável economicamente, devido ao maior 

trabalho (Pessôa et al., 2011). 

Diferentes  programas  alimentares  têm  sido  utilizados  com  a  finalidade  de 

melhorar a produtividade, fornecendo quantidades de nutrientes mais adequados para 

aves  e  para  cada  período  de  criação  (Shiromaet  al.,  1996).   Pope  et  al.  (2002), 

demonstraram  que  o  aumento  do  número  de  rações  (fases)  não  influenciou  o 

desempenho e o rendimento de carcaça de frangos de corte. Entretanto, o procedimento 

reduziu o custo de produção. Shiroma et al. (1996) concluíram que frangos de corte, 

durante o período de 1 a 49 dias de idade, alimentados com os programas de 3, 4 e 5 



rações não apresentam diferenças no ganho de peso (GP) e conversão alimentar (CA), 

mas os programas de 4 e 5 rações reduziram o custo/kg de peso vivo em 2,7% em 

relação ao programa de 3 fases.  

Buteri  (2003)  avaliou  os  efeitos  de  diferentes  planos  nutricionais  sobre  o 

desempenho  produtivo  e  econômico  de  frangos  de  corte.  Os  planos  nutricionais 

estudados foram os de 3, 5 e 28 rações. O plano de 28 rações era preparado a partir de 

uma dieta para o primeiro dia e diluída proporcionalmente a cada dois dias com uma 

dieta para o dia 56. Com base nos dados referentes ao desempenho, o autor concluiu que 

os programas de alimentação de 28 rações testados são equivalentes entre si e permitem 

igual  desempenho  quando  comparados  aos  programas  de  3  e  5  rações.  Na  análise 

econômica  para  frangos de corte  aos  42 e  56 dias  de idade,  os  maiores  índices  de 

rentabilidade foram obtidos com o uso do plano de alimentação de 28 rações. 

Segundo Nir (1998) manter a dieta pré-inicial por períodos superiores acima de 

sete  dias  compromete  seus  benefícios,  visto  que  a  partir  desse  período  as  aves  já 

apresentam uma boa adaptação anatomorfisiológica do seu aparelho digestório.  

2.2-Recomendações nutricionais e características de desempenho

A decisão mais importante na formulação de uma dieta de frangos de corte é 

relativa às concentrações de proteína e de energia, que influenciam tanto o custo da 

dieta como o desempenho dos frangos de corte (Corrêa et al., 2008).  

A energia é utilizada nos mais diversos processos metabólicos que envolvem 

desde a mantença da ave até a maximização da produção (Fischer Jr. et al, 1998). O 

conteúdo de energia metabolizável dietética é amplamente reconhecido em exercer um 

papel dominante na regulação do consumo alimentar de aves em crescimento e está 

envolvida em todos os processos produtivos das aves (Faria & Santos, 2005). 



Além da energia, outro fator importante na composição das rações é a proteína. 

Principal nutriente a ser depositado na carcaça como tecido muscular, influenciando a 

conversão alimentar, a qualidade da carcaça e o ganho de peso das aves (Suida, 2001). 

Os níveis  recomendados  de proteína  são  atualmente  para  atender  as  exigências  dos 

aminoácidos, contidos na proteína dietética (NRC, 1994). A exigência de aminoácidos é 

elevada na primeira semana e decresce com o avanço da idade das aves. Os fatores que 

determinam as exigências são: a redução do peso metabólico relativo e o aumento da 

capacidade de consumo em relação ao peso (Bertechini, 2006). 

2.3-Recomendações nutricionais e características de carcaça

A produção de frangos de corte adotou critérios importantes, como rendimento 

de carcaça, produção de carne de peito e de pernas e qualidade da carcaça e da carne. A 

importância dessas características varia de acordo com a empresa, o tipo de produto 

comercializado e o mercado ao qual o produto se destina (Moreira et al., 2003).

Atualmente as aves  são abatidas  com cerca de 42 dias  e  um peso médio de 

2,5 kg (Mendes et al., 2004). Porém cada recomendação nutricional terá uma resposta e 

um caminho para se chegar a tais números.

Os rendimentos de carne magra,  pele e gordura são fortemente influenciados 

pela  genética,  mas  a  composição  da  carcaça  pode  ser  afetada  pela  nutrição  e  pelo 

programa  de  alimentação,  bem  como  pelo  sexo  e  pelas  condições  ambientais 

(Brito, 2007).  

Deve-se atentar à nutrição dos pintos nas primeiras semanas de vida, pois nesta 

fase ocorrem muitas mudanças, como o desenvolvimento das vilosidades intestinais e a 

hipertrofia muscular (Souza et al., 2005), altamente correlacionadas ao maior peso ao 

abate.  Portanto,  qualquer  equívoco  na  nutrição  dos  frangos  na  fase  inicial  da  vida 

acarreta prejuízos econômicos. 



Naturalmente à medida que as aves envelhecem há maior deposição de gordura 

corporal, que está relacionada com a maturidade relativa e que ocorre na maioria dos 

animais (Brito, 2007). Quando se aumenta o nível energético da dieta sem o adequado 

ajuste  de  nutrientes  como  proteína,  aminoácidos,  vitaminas  e  minerais,  ocorre 

desequilíbrio dos nutrientes, que provoca deposição excessiva de gordura na carcaça e 

diminuição da taxa de crescimento (Lesson & Summers, 1998). 

A integração trata-se de uma parceria, onde produtor e agroindústria se unem 

com bens  e  esforços  para  produzirem animais  destinados ao  comércio.  No caso  da 

avicultura, a agroindústria participa com os animais, rações, medicamentos, transporte 

de animais e insumos, e assistência técnica necessária à produção. O produtor, por sua 

vez, participa com as instalações, equipamentos, água e energia elétrica, bem como se 

responsabiliza pela criação e engorda dos animais até que os mesmos atinjam a idade de 

abate.

 Ferreira  (2007)  estabelece  uma  relação  contratual  sólida  entre  empresa  e 

integrado (parceiro-criador), possibilitando a inserção deste último no mercado. Neste 

sistema, a empresa é a proprietária do lote de aves e o integrado, o fiel  depositário 

responsável pelo seu manejo e tratamento. As regras dessa parceria são definidas pelo 

contrato, que especifica normas técnicas e jurídicas. 

Pônzio (2007), as principais vantagens da integração para os produtores rurais 

são:

• Segurança de venda dos produtos no dia certo e a preços previamente 

acordados;

• Garantida de assistência técnica;

• Utilização de mão-de-obra familiar, elevando a renda da familiar.



• Maior possibilidade de especialização;

•  Diminuição  dos  desembolsos  financeiros  durante  o  processo  de 

produção.

 Para as empresas integradoras, as vantagens são:

•  Garantia de matéria prima para suas agroindústrias no momento certo;

• Diminuição de encargos sociais e de possíveis problemas trabalhistas;

•  Terceirização da produção agropecuária diminuindo recursos financeiros

• necessários a produção;

•  Fixar  baixos  preços  dos  produtos  rurais  nas  integrações,  gerando 

pequena margem de ganho. 

•

3- OBJETIVO

Avaliar  o  desempenho,  rendimento de carcaça e cortes nobres  de frangos de 

corte submetidos a diferentes programas de alimentação.

       4- METODOLOGIA

O experimento foi executado no período de 17/04/14 a 29/05/14 em uma granja 

de frangos de corte integrada da empresa Atalaia,  localizada no distrito de César de 

Pina, na cidade de Tiradentes em Minas Gerais (Figura 1). A granja ocupa uma área de 



105  mts  de  comprimento  por  13,5  mts  de  largura,  sendo  que  a   capacidade  de 

alojamento é  de 22.000 aves.

 Atualmente o abatedouro possui em média 40 integrados, estes em sua maioria 

composto por mão-de-obra familiar. O total de cabeças criadas gira em torno de 1,2 

milhões de aves/ciclo e o abate diário é de 50 mil aves.

Figura -Vista externa da granja

Foram utilizados 336 frangos de corte machos (Figura 2) da linhagem Cobb, 

com idade inicial de 1 dia de vida.



Figura – Pintos de corte machos de um dia de vida
As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado de forma 

a compor 4 tratamentos em esquema fatorial  2x2 (dois programas de alimentação e 

rações formuladas com dois premixes diferentes – Fatec e Multimix) composto por 6 

repetições de 14 aves cada.

Os premixes estudados foram aqueles corriqueiramente utilizados pela empresa 

integradora que alterna seu uso de acordo com a disponibilidade e oferta de mercado 

não sabendo se este fato pode causar alguma alteração no desempenho das aves.

O manejo  de  arraçoamento  adotado foi  aquele  praticado  pelas  granjas  associadas  à 

empresa integradora Atalaia.

Os programas de alimentação adotados foram:

 Quatro rações: pré-inicial (1 a 7 dias de idade), inicial (8 a 21 dias de 

idade), crescimento (22 a 35 dias de idade) e terminação (36 a 42 dias de idade).

 Duas rações: inicial (1 a 21 dias de idade) e crescimento (22 a 42 dias de 

idade).

Os  premixes  Fatec  e  Multimix  foram adicionados  às  rações  de  acordo  com as 

recomendações do fabricante para cada fase de produção.



Todas  as  rações  experimentais  (Tabela  1  Fatec  e  Tabela  2  Multmix)  foram 

fornecidas pela empresa integradora Atalaia®. As rações experimentais foram trocadas 

de acordo com a idade/ pré-estabelecida.

Tabela 1 - Composição dos ingredientes Fatec

Ingredientes Pré-inicial Inicial Crescimento 1 Crescimento 2



Milho 596,210 616,960 694,820 695,820

F. Soja 341,000      311,000 179,000 179,000



F. Carne  43,000 41,000 31,000 31,000

Calcário  4,400  3,100  4,200  4,200



Sal  4,700  4,500  3,500  3,500

Óleo víscera 13,000 16,000 16,000



F. Pena   30,000 30,000

F. Víscera   30,000 30,000



Metionina  3,090  2,490  2,110  2,110

Lisina  2,470  1,850  4,270  4,270



Polinucleo pre  4,000    

Polinucleo inicial   4,000   



Polinucleo cresc1    4,000  

Polinucleo cresc2     4,000



Polinucleo final     

Starfix  1,000  1,000   



Colistin sulphate
Treonina  0,130

 1,000

Bht
Sqx   
Coxistac

0,100 0,100
1,000

0,100



TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000

Nutriente        Unidade        Pré-inicial      Inicial                   Cresc1                       Cresc2                   Termin.

Ener.Met          Kcal            29159             30232                   31756                       31790                       32062

P.Bruta               %              23,037            21,634                  20,564                      20,572                      19,489

Lisina Dig.         %              0,392               1,131                   0,625                         0,625                       1,018

Met+Cist.Dig     %              0,536               0,831                   0,577                         0,578                       0,744

Treonina Dig.     %              0,225               0,705                   0,381                         0,382                       0,804

Triptofano.Dig    %             0,039               0,223                    0,063                        0,063                       0,110

Cálcio                  %             0,795               0,700                    0,654                        0,654                       0,578

Fosforo Disp.       %            0,363               0,351                    0,322                        0,322                       0,263

Sódio                    %            0,265               0,247                    0,221                       0,221                        0,216

Atendimento das exigências nutricionais



Tabela 2 - Composição dos ingredientes da Multimix

Ingredientes Pré-
inicial

Inicial Crescimento 1 Crescimento 2 Abate

Milho 581,720 607,370 690,120 690,120 745,350
F. Soja 352,000 315,000 188,000 188,000 133,000
F. Carne 41,000 42,000 25,000 25,000 21,000
Calcário 5,000 3,500 5,000 5,000 5,300
Sal 4,500 4,000 3,500 3,500 3,500
Óleo víscera 5,000 18,000 17,000 17,000 10,000
F. Pena   30,000 30,000 35,000
F. Víscera   30,000 30,000 35,000
Metionina 2,900 2,500 2,100 2,100 2,000
Lisina 2,100 1,700 4,100 4,100 5,200
Px pre-inicial 4,000     
Px inicial  4,000    
Px focus cresc 1   4,000   
Px ft cresc 2    4,000  
Px final     4,000
Toxfin 1,000 1,000 0,500 0,500  
Lincofarm 0,030 0,030 0,030 0,030
Bht
But. CM 3000 0,750

0,150
0,750

0,150
0,500

0,150
0,500

0,150
0,500

TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000



Atendimento das exigências nutricionais

Nutrientes              Uni.      Pré-inicial       Inicial       Cresc1           Cresc2             Termin.

Energ.Met             Kcal       29275           30446         31777             31758              32047
P.Bruta                  %           22,981        21,765          20,633           20,621             19,271

Lisina Dig.            %           1,171         1,129             1,076             1,075               1,041

Met.+Cist.Dig.     %            0,867          0,834            0,780             0,780               0,742

Treonina Dig.      %            0,712          0,710            0,668             0,668                0,618

Triptofano Dig     %           0,238          0,225            0,173              0,173               0,146

Cálcio                   %           0,954          0,728           0,613               0,613              0,573

Fosforo Disp.       %           0,403           0,358          0,290               0,290              0,268

Sódio                    %          0,238           0,228           0,214              0,210               0,213

As  aves  foram  alojadas  em  círculos  de  proteção  constituídos  de  chapa  de 

eucatex, dentro do galpão de produção, forrado com maravalha (Figura 3). A densidade 

de alojamento adotada foi de 14 aves/m2,  conforme o manejo adotado pela empresa 

integrado Atalaia®.



Figura  – Círculos de eucatex
O programa de luz estabelecido durante todo o experimento foi o contínuo, com 

24 horas de luz/dia. Para o aquecimento das aves até o 15º dia foi utilizado aquecedor a 

lenha.

O galpão também foi equipado com cortinas laterais e ventiladores acionados 

automaticamente de acordo com a necessidade (Figura 4).   

  

Figura  –Ventiladores



A temperatura e a umidade relativa do ar no interior do galpão foram registradas 

diariamente  durante  todo  o  experimento,  na  parte  da  tarde,  com termo higrômetros 

digitais (Figura 5).

Figura  - Termo higrômetros digitais

Foram  avaliados  os  seguintes  parâmetros:  consumo  de  ração,  conversão 

alimentar,  ganho de peso,  viabilidade,  índice de eficiência  produtiva,  rendimento de 

carcaça, rendimento de cortes nobres (peito, coxa, sobre coxa e asa) e peso relativo dos 

órgãos (fígado, coração e moela).

O  consumo  de  ração  foi  determinado  pela  diferença  entre  o  total  de  ração 

fornecida no período aos animais e as sobras de cada unidade experimental dividido 



pelo  número de  aves  corrigido,  ou seja,  considerando a mortalidade para  corrigir  o 

número de aves.

O ganho de peso foi calculado pela diferença entre o peso médio das aves ao 

final do período (g) e peso médio das aves ao início do período (g).

A conversão  alimentar  foi  calculada  pelo  quociente  entre  o  total  de  ração 

consumida pelos animais e o ganho de peso considerando a mortalidade, ou seja, as 

aves  mortas  durante  o  período  avaliado  foram somadas  com o  peso  final,  e  deste 

resultado foi subtraído o peso inicial da unidade experimental (Figura 6).

Figura  – Pesagem semanal



A viabilidade foi calculada pela seguinte fórmula (expressa em porcentagem): 

                                VC = 100% - % mortalidade  

O índice de eficiência produtiva foi calculado pela seguinte fórmula: 

IEP = [(GPD x VC) / (CA x 10)], onde :

IEP= Índice de eficiência produtiva;

GPD= Ganho de peso diário;

CA= Conversão alimentar.

Para avaliação dos índices de carcaça ao final dos 42 dias de criação, duas aves 

de cada unidade experimental foram selecionadas ao acaso, devidamente identificadas e 

encaminhadas para o abatedouro da empresa juntamente com as demais aves do galpão.

As aves encaminhadas para o abate passaram por jejum de 8 horas para limpeza 

do trato gastrointestinal. 

As aves foram abatidas através do deslocamento cervical sendo separadas para 

avaliação de rendimento de carcaça, cortes nobres e pesagem dos órgãos em balança 

digital de precisão (0,01 g).

O  rendimento  de  carcaça,  cortes  comerciais  e  o  peso  relativo  da  gordura 

abdominal foram expressos em relação ao peso corporal da ave no momento do abate. 

Considerou-se a carcaça sem cabeça, pés e pescoço.

Os dados obtidos  para cada  parâmetro  avaliado foram submetidos  a  análises 

estatísticas de acordo com o programa Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas – 

SAEG (UFV, 2009). Foi realizada análise de variância usando um modelo incluindo os 

efeitos do programa de alimentação, do tipo de premix e da interação entre esses fatores 

a 5% de significância.



5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os  valores  de  temperatura  máxima,  mínima  e  umidade  relativa  observados 

durante a fase experimental encontram-se abaixo (Tabela 3).

Tabela 3 – Dados Climáticos para o período de 1 a 42 dias de idade.

Máxima Mínima
Temperatura do ar (ºC) 32.6 23.7
Umidade relativa (%) 91 55

Abaixo estão apresentados os dados de desempenho (Tabela 4) dos frangos de 

corte alimentados com diferentes programas de alimentação e diferentes premixes.

Tabela 4 – Características de desempenho de frangos de corte submetidos a 
diferentes premixes e programas de alimentação.

Planos de 
alimentação

4 rações 2 rações
                     *C
onsumo de 
ração Média CV (%)

Fatec 5,00 4,84 4,92
Multimix 4,96 4,99 4,97
Média 4,98 4,92 4,77

                    **Ganho de peso



Fatec 2,72 2,65 2,68
Multimix 2,75 2,67 2,71
Média 2,74 2,66 3,74

                   *Co
nversão 
Alimentar

Fatec 1,84 1,83 1,83
Multimix 1,80 1,87 1,84
Média 1,82 1,85 4,96

                   *Re
ndimento de 
Carcaça

Fatec 70,84 70,21 70,52
Multimix 70,49 69,82 70,15
Média 70,66 70,01 1,61

                  *Via
bilidade

Fatec 100,00 97,92 98,96
Multimix 98,96 100,00 99,48
Média 99,48 98,96 2,07

                 *Índi
ce de Eficiência 
Produtiva

Fatec 352,96 339,62 346,29
Multimix 360,24 341,49 350,86
Média 356,60 340,55 7,99
* não significativo (P>0,05), ** efeito significativo (P<0,05).

Não foi verificado efeito significativo (P>0,05) dos planos de alimentação e do 

premix sobre o consumo de ração, conversão alimentar, viabilidade criatória e índice de 

eficiência produtiva. Porém, foi verificado efeito significativo (P<0,05) para o ganho de 

peso.

Independente  do  tipo  de  premix  utilizado,  pode-se  observar  que  nos  planos 

nutricionais com 4 rações os  níveis  de proteína e  energia  estabeleceram uma forma 

adequada  para  atender  todas  as  exigências  das  aves,  em  contrapartida,  nos  planos 

nutricionais com 2 rações as aves provavelmente apresentaram um déficit de energia 

isto  devido  ao  gasto   para  metabolizar  o  excesso  de  nutrientes  (proteína),  que  por 

ventura ocorreu nas diferentes fases de criação, podendo tal fato ser demonstrado pela 



variável ganho de peso, que foi inferior nas aves que receberam apenas duas rações 

durante a fase de criação.

Trevisan (2013), ao estudar o desempenho de frangos de corte alimentados com 

diferentes planos de alimentação (2 e 4 rações) no período de 1 a 42 dias de idade,  

também não observou diferença significativa para as variáveis consumo de ração, ganho 

de peso, conversão alimentar, viabilidade criatória e índice de eficiência produtiva.

Rodrigueiro  et  al.  (2000),  não  observaram  efeito  significativo  dos  planos 

alimentares  sobre  o  desempenho  na  fase  total  de  criação  de  frangos  de  corte 

verificando-se,  portanto,  que  os  diferentes  níveis  de  proteína  e  energia  das  rações 

iniciais não influenciaram o desempenho final das aves.  

Alvarez  et  al.  (1994)  também  não  encontraram  diferenças  significativas  no 

consumo de ração, conversão alimentar de frangos de corte aos 42 dias alimentados 

com diferentes  programas  de  alimentação.  Entretanto,  os  autores  observaram que o 

nível energético de rações para frangos de corte afeta tanto o desempenho biológico 

quanto o econômico. Quando se aumenta o nível energético da dieta sem o adequado 

ajuste  de  nutrientes  como  proteína,  aminoácidos,  vitaminas  e  minerais,  ocorrem 

desequilíbrio dos nutrientes, que provoca deposição excessiva de gordura na carcaça e 

diminuição da taxa de crescimento.

Abaixo estão apresentados os dados de rendimento de cortes nobres (Tabela 5) 

dos frangos de corte alimentados com diferentes programas de alimentação e diferentes 

premixes.

Tabela 5 – Rendimento de cortes nobres de frangos de corte submetidos a 
diferentes premixes e programas de alimentação.

Planos de 
alimentação

4 rações 2 rações Média CV (%)



                   *P
eso Fígado

Fatec 1,90 1,91 1,90
Multimix 1,86 1,86 1,86
Média 1,88 1,88 4,15

**Peso Moela
Fatec 1,44 1,52 1,48
Multimix 1,40 1,52 1,46
Média 1,42 1,52 6,78

**Peso 
Coração

Fatec 0,37 0,41 0,39
Multimix 0,38 0,40 0,39
Média 0,38 0,41 7,72

*Peso Peito c/ 
Pele

Fatec 28,15 27,41 27,78
Multimix 27,54 28,15 27,85
Média 27,85 27,78 6,57

  *Peso do 
Peito s/ Pele

Fatec 25,71 25,35 25,53
Multimix 24,92 26,16 25,54
Média 25,32 25,76 6,38

             *Peso 
de Coxa e 
Sobrecoxa

Fatec 21,21 21,23 21,22
Multimix 21,31 20,80 21,06
Média 21,26 21,01 3,98

                    *
Peso Asa

Fatec 7,40 7,61 7,51
Multimix 7,27 7,48 7,37
Média 7,34 7,55 4,99

* não significativo (P>0,05), ** efeito significativo (P<0,05).

Não foi verificado efeito significativo dos planos de alimentação e do premix 

sobre a variável, peso de fígado, peso de peito com pele, peso de peito sem pele, peso de 

coxa e sobre coxa e peso de asa. Porém, foi verificado efeito significativo (P<0,05) para 

as variáveis peso da moela e peso do coração, isto provavelmente devido ao acúmulo de 

gordura.



Trevisan  (2013)  estudando  diferentes  planos  de  alimentação  para  frangos  de 

corte verificou que em relação às características de carcaça aos 46 dias de idade, apenas 

as variáveis de rendimento de peito, sobre coxas e porcentagem de gordura abdominal 

apresentaram diferenças significativas.

6- CONCLUSÃO

Programas de alimentação com quatro rações  proporcionam maior  ganho em 

frangos de corte de 1 a 42 dias de idade, independentemente do tipo de premix utilizado.
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