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RESUMO 

A avicultura industrial brasileira ocupa posição de destaque no cenário mundial de produção e 

exportação de carne. Com objetivo de manter esse patamar, o setor agropecuário busca adotar 

estratégias para tornar a produção cada vez mais eficiente e com menor custo. Uma das 

estratégias é a utilização de ingredientes alternativos na alimentação das aves produzindo 

rações mais eficientes. A mandioca surge como uma fonte viável para inclusão nas rações de 

aves no Brasil, pois se trata de uma cultura amplamente difundida e rica em amido altamente 

digerível. Esse projeto objetivou avaliar o desempenho de frangos de corte submetidos a 

alimentação contendo diferentes níveis de inclusão do farelo de raiz de mandioca (FRM) na 

alimentação de frangos de corte. Foi conduzido um delineamento experimental inteiramente 

ao acaso (DIC), sendo as aves distribuídas em quatro tratamentos (0%; 7,5%; 15%, 22,5% de 

inclusão de FRM) e quatro repetições de 16 aves cada. Foram formulados três programas de 

alimentação conforme a fase inicial, de crescimento e final. Os parâmetros avaliados foram 

ganhos de peso (GP), consumo médio de ração (CMR), conversão alimentar (CA), viabilidade 

e o custo da alimentação. As aves de corte que tiveram a dieta com inclusão de 7,5% do FRM 

apresentaram maior ganho de peso médio, maior consumo de ração e os melhores índices de 

eficiência econômica em relação aos tratamentos com maior nível de inclusão. O farelo de 

raiz de mandioca pode ser utilizado na dieta de frangos de corte até o nível de 7,5%, sem 

comprometer o desempenho zootécnico das aves e com menor custo econômico da ração em 

programas de alimentação. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2019), a 

avicultura consolidou-se como uma das mais importantes e eficientes atividades da 

agropecuária brasileira, o que levou o Brasil a transformar-se no maior exportador mundial de 

carne de frango. Com intuito de melhorar cada vez mais, os estudos científicos nesse setor 

buscam tecnologias alternativas viáveis e mais eficientes para a redução de custos econômicos 

principalmente com alimentação animal (FERREIRA, 2012).   

Uma das alternativas é substituição de ingredientes da ração por insumos mais regionais 

e baratos. Nesse sentido, a mandioca (Manihot esculenta crantz) e seus produtos destacam-se 

como fontes viáveis para inclusão nas rações de aves no Brasil, pois se trata de uma cultura 

amplamente difundida e de alta produção no país, rica em amido altamente digerível e com 

baixo nível de lipídios (VALLI e LORENZI, 2014).  



  

 

A alta disponibilidade desse alimento aliada a composição de nutrientes digestíveis tem 

impulsionado o aumento do uso da mandioca na alimentação animal (HUE et al., 2010).  A 

raiz é a maior porção comestível da mandioca, sendo uma importante fonte de energia da 

dieta. Compreende mais de 80% de amido e também é rico em vitamina C, carotenoides 

(IYER et al., 2010). Segundo Rostagno et al. (2011), a raiz de mandioca contém 67,85% de 

amido e 5,42% teores de fibra, 2,47% proteína e 0,59% gordura.  

Essa pesquisa tem por objetivos avaliar o desempenho de frangos de corte submetidos a 

dietas contendo diferentes níveis de farelo integral de raízes de mandioca. Determinar os 

índices de ganho de peso, consumo alimentar, conversão alimentar, viabilidade e eficiência 

produtiva de frangos de corte submetidos a dietas contendo farelo integral da raiz de 

mandioca (FRM) durante as fases inicial, crescimento e final; Avaliar os efeitos dos níveis 

crescentes de inclusão (0%, 7,5%, 15% e 22,5%) do FRM, em substituição ao milho na ração, 

sobre desempenho das aves e identificar o nível de FRM na ração com melhor resposta de 

desempenho zootécnico dos frangos de corte e melhor valor econômico. 

METODOLOGIA 
Durante o período de setembro a outubro de 2019, a pesquisa foi realizada no setor de 

avicultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), 

campus Maracanã, no município de São Luís, MA. O delineamento experimental foi 

inteiramente ao acaso (DIC), sendo as aves distribuídas em quatro tratamentos e quatro 

repetições de 16 aves cada, totalizando 16 parcelas e 256 aves. 

Foram utilizados 128 frangos machos e 128 frangos fêmeas da linhagem comercial 

Cobb, de 10 a 42 dias de idade, vacinados contra Marek, Gumboro e Newcastle. As aves 

foram alojadas em galpão de alvenaria dividido em boxes com dimensões 1,0 x 2,0 m, com 

piso de cimento e cobertos com Maravalha. Cada divisão foi equipada com um bebedouro 

automático pendular, um comedouro tubular, e as aves receberam água e ração à vontade, 

durante todo o período experimental. Foi adotado um programa de iluminação contínuo 

(natural + artificial) e monitoramento de temperatura e umidade do ambiente de criação. 

As dietas experimentais foram a base de milho, farelo de soja, núcleo (aminoácidos 

sintéticos, vitaminas, minerais e óleo de soja), com ou sem inclusão farelo integral de raízes 

de mandioca. A preparação do farelo integral de mandioca foi de acordo com método de 

Santos e Granjeiro (2012): as raízes inteiras ou em pedaços de mandioca foram lavadas, 

trituradas e a massa espalhada em uma lona, sendo deixada por 24 horas a sombra para a 

liberação do ácido cianogênico. Após esse período, o material foi exposto ao sol para a 

desidratação, e então novamente triturado em peneira de menor diâmetro para formação do 

farelo. 

A formulação dos níveis recomendados para aves de reposição e a quantidade de ração 

fornecida de forma restritivas foi segundo Rostagno et al. (2011). Foram realizadas análises 

laboratoriais de proteína bruta, energia bruta e digestibilidade dos componentes da ração no 

Laboratório de análises bromatológica CBO, localizado em São Paulo.  

 Os parâmetros avaliados foi o ganho de peso (GP), consumo médio de ração (CMR) e 

conversão alimentar (CA). O ganho de peso foi determinado pela diferença de peso final e o 

peso inicial de cada fase de vida. O consumo médio de ração foi calculado pela diferença 

entre a quantidade de ração fornecida e os desperdícios e as sobras das rações experimentais. 

A conversão alimentar foi calculada a partir da relação do consumo de ração e do ganho de 

peso para cada tratamento no período do programa de alimentação, em kg/kg. A viabilidade 

individualmente por parcela foi determinada por meio do número de aves alojadas no dia 07 e 



  

 

o número de aves vivas aos 42 dias, expresso em porcentagem, sendo a mortalidade anotada 

diariamente e seguindo a fórmula: VB = [1 - (MORT/AA) x 100], onde: VB = viabilidade; 

MORT= mortalidade ocorrida no período; AA= número de aves no alojamento. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores médios de temperatura obtidos durante o dia (no período das 8 às 16horas) e 

noite foram, respectivamente, de 30,99°C e 26,77°C e a umidade relativa do ar 61,4% e 

74,73%.  Esses resultados revelam que a pesquisa foi desenvolvida em ambiente de altas 

temperaturas, com as aves submetidas a estresse térmico segundo as recomendações de 

COOB (2018). Resultados semelhantes foram encontrados por Ferreira et al. (2012) ao 

avaliarem o desempenho de frangas de corte alimentadas com rações contendo diferentes 

níveis de inclusão de raspa integral da raiz de mandioca. 

Tabela 1. Desempenho de frangos de corte alimentados com rações contendo níveis 

crescentes de farelo integral de raiz de mandioca, no período de 10 a 42 dias  

Variáveis Níveis de inclusão do farelo integral de raiz de 

mandioca 

0% 7,5% 15% 22,5% 

Peso médio aos 42 dias (g) 2.481ab 2.515a 2.384b 2.446ab 

Ganho de peso médio (g) 2.314ab 2.347a 2.219b 2.268ab 

Consumo médio de ração (g) 4.563a 4.354a 4.293a 4.336a 

Conversão alimentar 1,96a 1,85a 1,92a 1,90a 

Viabilidade (%) 96,88a 96,88a 100a 96,88a 

Eficiência produtiva 431,1a 402,6a 419,2a 389,8a 

Médias com letras iguais, nas linhas, não diferem no Teste de Tukey (p>0,05) 

Verificou-se que nos parâmetros de peso médio e de ganho de peso médio aos 42 dias, a 

inclusão de 7,5% FRM apresentou melhores resultados com 2.515g e 2.347g, respectivamente, 

sem diferenças significativas em relação ao tratamento sem FRM (0%) e 22,5% de FRM. O 

tratamento com ração contendo 15% FRM teve piores resultados com PM de 2.384g e GPM 

de 2.219g, com diferenças significativas em relação ao tratamento controle e ao tratamento 

7,5% FRM. 

Figura 1. Peso vivo aos 42 dias (A) e Ganho de peso médio (B) de frangos de corte dos 

tratamentos com níveis crescentes de farelo de raiz de mandioca na ração de frangos de corte. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Conforme apresentado na figura 1, observou-se que a inclusão de FRM a partir de 7,5% 

apresentou maiores médias para PM e GP, e a partir desse nível de inclusão esses parâmetros 

zootécnicos apresentaram menores médias, ocorrendo pior resultado no tratamento com 

inclusão de 15% FRM. 
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Os resultados encontrados assemelham-se ao trabalho de Ferreira et al. (2012) que 

avaliaram inclusões crescentes da raspa de mandioca na alimentação de frangas e observaram 

que níveis acima de 6,77% podem comprometer o desempenho das aves. Nascimento et al. 

(2005) avaliaram o efeito de do uso da raspa de mandioca na ração de frangos nas fases de 

engorda e final, constatando o decréscimo no ganho de peso à medida que se aumentou a 

quantidade de raspa de mandioca na ração a partir de 10,24%. Os autores observaram que o 

pior desempenho para ganho de peso foi ao nível de 15% de raspa de mandioca em 

substituição ao milho. 

Os teores de fibra detergente ácido (FDA), que constituem os carboidratos fibrosos, 

podem variar de 4 a 10% no farelo de raiz de mandioca (SILVA et al., 2015). Essas fibras 

possuem a capacidade de aumentar a viscosidade intestinal, diminuição da área de contato das 

enzimas com a digesta, além de interferência sobre à taxa de passagem, o que acarreta em um 

menor aproveitamento e resulta no aumento da excreção de nutrientes nas fezes (RUFINO et 

al., 2017).  

O consumo de ração foi menor com aumento dos níveis de FRM na ração (Tabela 1), 

porém sem diferenças significativas entre os tratamentos. Segundo Souza et al. (2012), dietas 

com alto teor de fibra bruta pode ainda alterar a densidade da ração, aumentar a capacidade de 

absorção de água, e ocupar maior volume no trato digestivo, diminuindo a ingestão dos 

alimentos.  

Quanto a CA, observou-se que o melhor resultado foi 1,85 no tratamento de 7,5%, 

porém não houve diferenças significativas entre os tratamentos com maiores níveis de 

inclusão do FRM (Tabela 1).  Esses resultados corroboram com os obtidos por Bezerra et al. 

(2007), que não encontraram diferenças significativas para a conversão alimentar quando 

utilizaram 0, 15, 30 e 45% de raspa de mandioca em substituição ao milho até os 90 dias. 

Os resultados encontrados para melhor CA no nível de 7,5% de FRM estão relacionados 

pelo maior ganho de peso das aves, indicando melhor produtividade das aves em converter a 

ração consumida em peso.    

 A viabilidade não variou nos tratamentos de 0%, 7,5% e 22,5%, tendo com melhor 

resultado o tratamento de 15% com viabilidade em 100%.  

Observou-se que eficiência produtiva teve maiores médias para o tratamento sem 

inclusão FRM, com 431,1 (Tabela 1), porém a inclusão do FRM não afetou esse parâmetro, 

sem diferenças significativas entre os tratamentos. A conversão alimentar e a viabilidade 

podem-se estar relacionadas a essa diferença comparada com os demais tratamentos, pois são 

os parâmetros zootécnicos de maior influência sobre o IEP.  

 Os resultados da análise econômica dos três tipos de ração conforme os níveis de FRM 

usadas de 10 a 42 dias estão apresentados na Tabela 2. Verificou-se que a ração inicial, de 

crescimento e final dos quatro tratamentos apresentaram os custos da ração por quilograma 

foram semelhantes. Para região metropolitana de São Luís.  

Tabela 2. Resultados da análise econômica da ração dos frangos de corte alimentados com 

níveis crescentes de farelo de raiz de mandioca, 2020 

Variáveis Níveis de inclusão do farelo integral de 

raiz de mandioca 

0% 7,5% 15% 22,5% 

Ração inicial     

Custo/ kg de ração (R$)/lote 152,92 152,4 152,13 152 

Custo da ração/ kg de ganho de peso (R$) 237,91 233,68 249,31 247,19 



  

 

Ração de crescimento     

Custo/ kg de ração (R$) 146,28 146,29 146,29 146,33 

Custo da ração/ kg de ganho de peso (R$) 128,84 128,85 135,79 135,74 

Ração final     

Custo/ kg de ração (R$) 139,66 139,67 139,69 139,68 

Custo da ração/ kg de ganho de peso (R$) 260,81 249,69 264,51 238,74 

 Quanto ao custo de ração por quilograma de peso vivo das aves, os resultados 

mostraram menor custo foram obtidos quando os frangos foram alimentados com ração com 

inclusão de 7,5% para fase inicial e de crescimento (Tabela 2). Maiores custos foram 

observados para rações com maiores níveis de inclusão do FRM, relacionados ao pior 

desempenho do ganho de peso das aves dos tratamentos com 15% e 22,5% FRM. 
Diferenças foram observadas para fase final em que menor custo da ração foi para a 

ração com inclusão de 22,5% FRM, seguido de 7,5% de FRM. Portanto, recomenda-se que 

para a fase final com base no ganho de peso a inclusão do FRM pode ser de até 22,5% FRM, 

sem prejuízos no desempenho e com maior lucratividade na produção final. 

CONCLUSÕES 
O farelo de raiz de mandioca pode ser utilizado na dieta de frangos de corte até o nível 

de 7,5%, sem comprometer o desempenho zootécnico das aves e com menor custo econômico 

da ração em programas de alimentação. 
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