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RESUMO 

Com o objetivo de avaliar o efeito da granulometria do milho sobre o desempenho 
zootécnico de frangos de corte de linhagem caipira, foi realizado um experimento no 
Setor de Avicultura da Universidade Federal do Acre - UFAC. Foram avaliados o 
consumo de ração, peso vivo, conversão alimentar, eficiência alimentar, viabilidade, 
rendimento de carcaça, teor de gordura abdominal e peso da moela. O delineamento 
utilizado foi o inteiramente casualizado, com três tratamentos e dez repetições, 
sendo as médias dos tratamentos comparadas pelo Teste de Tukey a 5%. No 
experimento, utilizaram-se milho moído grosso (1.380µm de Diâmetro Geométrico 
Médio - DGM), moído médio (1.160µm de DGM) e moído fino (1.000µm de DGM). 
Não foram observadas diferenças estatísticas significativas (P>0,05) no período de 1 
a 70 dias de idade, nas variáveis analisadas. É indicado o fornecimento de ração 
com grãos de milho parcialmente triturados para frangos de corte de linhagem 
caipira, sem prejuízo do desempenho zootécnico aos 70 dias de idade. 
PALAVRAS- CHAVE: Alimentação, frango caipira, DGM e avicultura 
 
EFFECT OF GRAIN SIZE OF CORN ON THE ZOOTECHNICAL PE RFORMANCE 

AND BROILER CARCASS YIELD OF HICK PEDIGREE  

ABSTRACT  
In order to evaluate the effect of particle size of corn upon the performance of broilers 
rustic lineage, an experiment was conducted at the Poultry Section of the Federal 
University of Acre - UFAC. Was evaluated the feed intake, body weight, feed 
conversion, feed efficiency, viability, carcass yield, abdominal fat and weight of the 
gizzard. The experimental design was a completely randomized design with three 
treatments and ten replications, and treatment means compared by Tukey test at 5%. 
In the experiment, a coarsely ground corn (1.380µm geometric mean diameter - 
DGM), ground medium (1.160µm to DGM) and finely ground (1.000µm to DGM). 
There were no statistically significant differences (P> 0.05) in the period 1 to 70 days 
of age, the variables analyzed. It indicated the supply of feed grains with partially 
crushed corn for broiler line of rustic, without prejudice to the growth performance at 
70 days of age. 
 KEYWORDS: Food, chicken rustic, DGM and poultry. 
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INTRODUÇÃO 
A enorme expansão na produção avícola mundial e brasileira se deu a 

partir dos nos 60 do século passado. O aumento no volume de produção e a 
eficiência de produção por ave podem ser atribuídos ao desenvolvimento paralelo de 
novos conhecimentos em sanidade, ambiência, genética e em nutrição. 

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores mundiais de 
frangos de corte, e o grande desenvolvimento deste setor foi devido aos avanços 
observados no melhoramento genético, nutrição, manejo e a susceptibilidade dos 
avicultores em adotar novas tecnologias (ANUALPEC, 2013). 

A utilização do sistema intensivo de produção também é um dos fatores 
responsáveis pelo progresso da avicultura em nosso país, o qual possibilitou aos 
consumidores brasileiros, fontes protéicas saudáveis a um baixo custo, além de 
obter animais para abate, mais rapidamente do que se fossem criados em outro 
sistema. Existem várias linhagens comerciais de frangos de corte industriais criadas 
no Brasil. Atualmente a produção de linhagens caipira tem-se destacado e sua 
criação pode ser realizada em sistema intensivo ou semi-intensivo. 

A criação de aves em sistema caipira no Brasil é uma atividade cujo 
mercado é muito promissor, uma vez que a oferta desse produto é menor que a 
demanda. Além disso, o frango caipira não compete em escala de produção e custo, 
com o frango industrial, mas em qualidade e sabor da carne, atendendo a uma fatia 
de mercado que paga mais por essas características de apelo ecológico (CPT, 
2008). 

A nutrição requer conhecimentos sobre o metabolismo e fisiologia 
digestiva e, em avicultura, este é um dos fatores mais importantes nos sistemas de 
produção, pois a alimentação é responsável por cerca de 70% dos custos de 
produção. Para que as aves apresentem o desempenho zootécnico esperado, a 
alimentação deve conter todos os nutrientes indispensáveis e sob a forma 
disponível, devendo-se levar em conta as necessidades e a faixa etária das aves, 
além das características do alimento a ser fornecido (FREITAS et al., 2002). 

Quando se fala em nutrição e alimentação de aves, sabe-se que estas 
apresentam a capacidade de selecionar as dietas, quando expostas à situação de 
escolha. Esta capacidade não é determinada exclusivamente por características 
nutricionais da dieta, sendo que, a forma física e a granulometria têm sido 
considerados como fatores importantes no processo de ingestão. 

No Brasil, o principal ingrediente energético na alimentação de aves de 
corte e postura é o milho e este se encontra na proporção de 60 a 65% na 
composição da ração. O milho é fornecido na forma de farelo, o que teoricamente 
proporcionaria maior aproveitamento pelas aves.  

A moagem e a mistura são a base da fabricação de rações, sendo que a 
consistência desses pontos produz um intenso impacto na qualidade final dos 
produtos. A diminuição do tamanho das partículas por moagem, prensagem ou 
amassamento em geral, acrescenta vantagens ao desempenho animal (BELLAVER 
& NONES, 2000).  

A granulometria dos componentes da ração tem sido muito discutida por 
pesquisadores, nutricionistas e criadores. Atualmente, na preparação de ração para 
aves, parte-se da convicção de que quanto menor for o tamanho da partícula, 
melhor será a digestão, pelo maior contato com os sucos digestivos (OLIVEIRA, 
2012). Do ponto de vista anatomo-fisiológico, deve ser lembrado que as aves têm 
preferência por grãos maiores, que têm dificuldade em consumir partículas maiores 
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ou muito menores que o tamanho do seu bico e que possuem a moela, órgão que 
tem como função principal, a trituração do alimento (FREITAS et al., 2002). 

Vários ingredientes da ração têm sido estudados em diversas espécies 
animais com vistas a verificar o efeito da granulometria sobre a produção de carne e 
ovos (PINHEIRO et  al., 2011). OPALINSKI et al. (2010) e BARRETO et al. (2010) 
usaram soja integral para testar o desempenho de frangos de corte industrial, 
enquanto NUNES et al. (2011) estudaram a granulometria da batata doce sobre o 
desempenho zootécnico destas aves. A granulometria do calcário para frangas DE 
reprodução foi testada por GERALDO (2013). EYNG et al. (2011) estudaram a 
composição química, valores energéticos e a digestibilidade verdadeira dos 
aminoácidos da farinha de carne e ossos e de peixe para frangos de corte que 
receberam ração com granulometria diferente.  

SILVA (2012) estudou efeito da granulometria da ração em suínos 
desmamados, BOSCOLO et al. (2010) e TORRES et al. (2011) estudaram a 
granulometria do milheto para tilápias-do-nilo e frangos de corte, respectivamente, 
enquanto OLIVEIRA, et al. (2014) estudaram a digestibilidade e o tempo de retenção 
de grãos de sorgo para equinos. A idade ideal do frango de corte para a introdução 
de uma maior granulometria, a forma física e o período do ano também foram 
estudados por diversos autores como é o caso de CALDERANO et al. (2010), ROLL 
et al. (2012), STRINGHINI et al. (2013) e MARAMATSU (2013). 

O tamanho das partículas do alimento influencia sua velocidade de 
passagem no trato gastrointestinal (MACARI et al., 1994). O gasto de energia 
elétrica com moagem está relacionado com o tipo de grão e tamanho de partícula 
desejada, assim sendo, quanto menor o tamanho desejado da partícula do 
ingrediente, menor será a eficiência de moagem (PUPA & HANNAS, 2003). 

O rendimento à moagem está diretamente relacionado com o tamanho 
das partículas. O uso de moinho com peneiras com maiores furos possibilitará um 
maior rendimento à moagem e com isso, economia de energia elétrica e, por 
conseguinte, diminuição dos custos de produção (FREITAS et al., 2002). 

A granulometria do milho tem influenciado alguns aspectos de importância 
técnica e/ou econômica na produção de aves, como o custo de produção da ração, a 
digestibilidade dos nutrientes e o desempenho zootécnico das aves. Para diminuir os 
custos de produção e aumentar a rentabilidade do setor, é importante determinar 
qual a granulometria do milho que proporcione boa aceitação das dietas; que 
apresente a mais alta digestibilidade dos nutrientes; que produza o máximo 
desempenho e preserve a saúde dos animais.  

No que se refere ao tamanho das partículas alimentares, a granulometria 
é o estudo da distribuição do tamanho destas partículas em um alimento que se 
apresenta na forma farinácea (MELCION, 2000). A partícula alimentar é importante 
no segmento nutrição-alimentação animal. O tamanho, o formato e a estrutura do 
grão influenciam a digestibilidade dos nutrientes, a homogeneidade, a densidade e a 
fluidez das rações nos sistemas automatizados de mistura e de abastecimento dos 
comedouros. 

NIR et al., (1994) demonstraram que a redução de velocidade de 
passagem do alimento da moela para o intestino delgado em frangos alimentados 
com dietas com granulometria maior, veio acompanhada por um aumento de 
consumo, uma maior velocidade de ganho e uma degradação mais lenta do alimento 
com maior utilização dos nutrientes. 

Com a finalidade de diminuir os custos de produção e aumentar a 
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rentabilidade do setor, é importante a identificação da granulometria do milho que 
proporciona boa aceitação das dietas, que apresente a mais alta digestibilidade dos 
nutrientes, que produza o máximo desempenho com preservação da saúde dos 
animais e que seja economicamente viável. Muitos ainda são os questionamentos 
sobre a granulometria do milho na alimentação das aves, no entanto, é necessário 
determinar, através de pesquisas, quais as conseqüências desse tipo de 
alimentação no comportamento alimentar e na saúde das aves, principalmente as de 
linhagem caipira (FREITAS et al., 2002). 

O objetivo deste trabalho foi comparar o efeito de diferentes tamanhos de 
partículas de grãos de milho na ração sobre o desempenho zootécnico e rendimento 
de carcaça de frangos de corte de linhagem caipira. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi desenvolvido no Setor de Avicultura do Centro de 
Ciências Biológicas e da Natureza - CCBN da Universidade Federal do Acre - UFAC, 
município de Rio Branco-AC. O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de 
ética do uso de animais (CEUA) em pesquisa, pelo processo de n.18/2014 do 
CEUA/UFAC. O experimento teve duração de 70 dias (1 a 70 dias de idade das 
aves). 

As aves foram criadas sobre cama de maravalha em um galpão de 
alvenaria (16 x 5m), piso de concreto e telhas de cimento-amianto, pé direito de 
2,6m, muretas e laterais fechadas com telas de arame galvanizado providas de 
cortinas de lona plástica. O galpão foi dividido em 32 boxes.  

Foram utilizados 243 pintos de corte, da linhagem caipira Pedrêz, 
adquiridos no 1º dia de idade, vacinados contra doença de Marek e New-Castle e 
dispostos no período experimental na base de 9 aves por box. As aves receberam o 
mesmo manejo, segundo recomendações de COTTA (2010), alterando-se a 
apresentação do milho usado na elaboração de ração (moído grosso, moído médio e 
moído fino). A água foi fornecida à vontade em bebedouros automáticos e o alimento 
pesado em balança digital e distribuído em comedouros tubulares (semi-
automáticos). Aves mortas foram retiradas e pesadas.  

As rações utilizadas em cada fase de criação continham 2.900 kcal EM/kg 
e 20,69% PB (1-28 dias); 3.000 kcal EM/kg e 18,68% PB (29-56 dias); 3.100 kcal 
EM/kg e 17,438% PB (57-70dias), eram compostas por milho, farelo de soja, óleo de 
soja, calcário calcítico, fosfato bicálcico, suplemento vitamínico e mineral, DL-
Metionina e L-Lisina, e foram formuladas considerando-se os valores de composição 
química dos alimentos e as exigências nutricionais propostas por ROSTAGNO et al. 
(2011).  

O milho, em cada uma das três formas de apresentação, foi misturado 
com os demais ingredientes da ração. Os tratamentos ficaram assim constituídos: 
ração com milho moído grosso, com milho moído médio e com milho moído fino. Na 
trituração do milho, a peneira de 2,5 mm forneceu o grão finamente moído, a peneira 
de 4,5 mm, o grão moído médio e para a obtenção do milho moído grosseiramente, 
não foi usada peneira. 

O diâmetro geométrico médio (DGM) e o desvio padrão geométrico (DPG) 
das rações foram calculados pelo programa computacional PROSUAVE, 
desenvolvido por BERNARDI et al. (1999) no Centro Nacional de Pesquisa de 
Suínos e Aves - CNPSA/ EMBRAPA e os resultados obtidos podem ser observados 
na Tabela 1. 
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TABELA 1.  Valores de Diâmetro Geométrico Médio (DGM) e Desvio-Padrão 
Geométrico (DPG) segundo os tratamentos 

Análise de granulometria Granulometria do Milho 
DGM (µm) DPG 

Fina 859 2,45 
Média 1574 2,59 
Grossa 1763 2,62 
*DGM – Diâmetro Glomerular Médio; DPG – Desvio Padrão Geométrico 

 
O alto valor de DPG está relacionado a um menor ganho de peso e pior 

conversão alimentar (NIR et. al., 1994), podendo ter influencia de forma positiva no 
desempenho zootécnico das aves que recebem ração finamente moída. 
Pesquisadores analisando o efeito da granulometria sob o rendimento de moagem 
constataram que quanto menor o tamanho do furo da peneira maior os gastos com 
eletricidade (ZANOTTO  &  BELLAVER, 1996). 

Foram avaliados: o consumo médio de ração por ave, pela ração 
fornecida e pela sobra dos comedouros, e o ganho de peso aos 70 dias, pela manhã 
e sem jejum prévio. Foram calculadas também a conversão alimentar, a eficiência 
alimentar e a viabilidade (100 - % de mortalidade). 

Aos 71 dias de idade, após jejum alimentar de 12 horas, foram pesadas e 
abatidas 30 aves, sendo sangradas, escaldadas, depenadas e evisceradas, para 
avaliar o rendimento de carcaça, o teor de gordura da carcaça e o peso da moela. O 
rendimento de carcaça foi expresso em %, realizando-se a pesagem das aves antes 
do abate e depois deste, após a retirada de pés, cabeça e vísceras. 

Para avaliar o teor de gordura da carcaça (g) foi retirada a gordura 
localizada na região abdominal e em volta da moela. A pesagem foi realizada em 
balança digital com precisão de 0,01g. A moela foi aberta, retirado o conteúdo 
alimentar e pesada em balança digital com precisão de 0,01g. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado apresentado 3 
tratamentos e nove repetições. A análise estatística foi realizada pelo programa 
SISVAR 4.0 (FERREIRA, 2011), sendo as médias dos tratamentos comparadas pelo 
Teste de Tukey a 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Aos 70 dias de idade não houve diferença significativa (P>0,05) entre os 

tratamentos para o consumo de ração de frangos de corte de linhagem caipira 
submetidos à alimentação contendo milho com diferentes granulometrias (Tabela 2).  
 

TABELA 2  – Consumo de ração (Kg) e peso vivo (Kg) de frangos de corte de 
linhagem caipira de acordo com o tratamento, aos 70 dias de idade 

Parâmetro zootécnico Granulometria do 
Milho CR PV 

Fina 5,39 1,84 
Média 5,41 1,86 
Grossa 5,55 1,88 
CV (%) 9,17 7,96 

 
Esses resultados assemelham-se aos encontrados por ZANOTTO et al. 
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(1999) e PORTELLA et al., (2002) quando utilizaram milho com diferentes 
granulometrias na alimentação de frangos de linhagem industrial. MAGRO et al. 
(1999) observaram que no período de 21 a 42 dias o consumo de ração foi maior em 
frangos de corte industriais tratados com milho que apresentava maior DGM.  

FREITAS et al. (2002) não observaram (P>0,05) diferença significativa no 
consumo de ração de frangos de corte tratados com milho inteiro, moído grosso e 
moído fino no período de 21 a 42 dias de idade. O peso vivo dos frangos também 
não foi influenciado (P>0,05) pelos tratamentos aos 70 dias de idade (Tabela 2). 
Resultados semelhantes foram encontrados por NIR et al. (1990), ZANOTTO et al. 
(1999), FREITAS et al. (2002) e PORTELLA et al. (2002), ao estudarem o efeito da 
granulometria do alimento sobre o peso vivo de frangos de corte, embora todos os 
trabalhos tenham sido realizados com linhagens industriais de frangos de corte.  

DAHLE et  al. (2001) afirmaram em sua pesquisa que o aumento no 
diâmetro geométrico médio teve efeito significativo sobre o ganho de peso, consumo 
e conversão alimentar. RIBEIRO et al. (2002) concluiram que o DGM com valor 868 
µm, similar ao tratamento 1 deste experimento, teve efeito significativo sob o 
consumo de ração, ganho de peso e peso de moela. Os autores não trabalharam 
com frangos caipiras e utilizaram um período de criação de apenas 42 dias. 

Partículas de maior diâmetro passam de maneira mais lenta pelo trato 
digestivo, favorecendo a ação enzimática dos sucos digestivos, aumentando o anti-
peristaltismo e melhorando a disponibilidade dos nutrientes (NIR et. al., 1994). Não 
houve efeito significativo (P>0,05) das diferentes granulometrias do milho sobre a 
conversão e a eficiência alimentar aos 70 dias de idade de frangos de corte de 
linhagem caipira (Tabela 3). 

 
TABELA 3  – Conversão alimentar, eficiência alimentar e viabilidade (%) de frangos de 

corte de linhagem caipira de acordo com o tratamento, aos 70 dias de idade 
Parâmetro zootécnico  Granulometria 

do Milho CONVERSÃO 
ALIMENTAR 

EFICIÊNCIA 
ALIMENTAR 

VIABILIDADE 

Fina 2,88 0,33 90,2 
Média 2,89 0,34 91,4 
Grossa 3,01 0,35 93,8 
CV (%) 10,46 9,81 13,09 

 
Resultados semelhantes foram encontrados por NIR et al. (1990), 

ZANOTTO et al. (1999), FREITAS et al (2002) e PORTELLA et al. (2002), ao 
estudarem o efeito da granulometria do alimento sobre o peso vivo de frangos de 
corte, embora todos os trabalhos tenham sido realizados com linhagens industriais 
de frangos de corte.  

Resultados semelhantes foram encontrados por PROUDFOOT (1995) e 
MUNT et al. (1995) ao estudarem a conversão alimentar de frangos de linhagem 
industrial que receberam rações com diferentes granulometrias. A viabilidade das 
aves aos 70 dias de idade também não foi influenciada (P>0,05) pelos tratamentos 
(Tabela 3). Resultados semelhantes foram obtidos por FREITAS et al. (2002) que 
afirmam que a viabilidade não é alterada pelo consumo de grãos de cereais com 
granulometrias diferentes. O peso da ave viva, o peso da carcaça, o rendimento de 
carcaça e o peso da moela não foram (P>0,05) influenciados pela granulometria do 
milho (Tabela 4). 
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TABELA 4 –  Valores médios para peso da ave viva (PAV), peso de carcaça (PC), 
rendimento de carcaça (RC) e peso de moela (PM) conforme o 
tratamento. 

Parâmetro zootécnico Granulometria do 
Milho PAV PC RC PM 

Fina 2,21 1,34 68,78 41,88 
Média 1,95 1,35 69,27 44,88 
Grossa 1,95 1,56 70,01 42,11 
C.V. (%) 12,88 15,43 3,15 14,18 
 

Resultados semelhantes foram encontrados por FREITAS et al. (2002) 
quando avaliaram o rendimento de carcaça de frangos de corte de linhagem 
industrial alimentados com ração contendo diferentes granulometrias e milho inteiro. 
Os mesmos autores afirmam que o peso da moela foi influenciado (P<0,05) pelo 
consumo de ração contendo grãos inteiros de milho, o que difere dos resultados do 
presente trabalho. 

Acredita-se que o peso de moela esteja relacionado diretamente com o 
estímulo da musculatura lisa do órgão sob o efeito da maceração de partículas 
médias ou grossas (RIBEIRO et al., 2002), porém, independente da granulometria 
utilizada não se obteve resultados significativos sobre o peso de moela.  
  
 

CONCLUSÕES 
A granulometria não interfere no desempenho de frangos de corte de 

linhagem caipira Tropical criados no Estado do Acre. Assim sendo, é plausível o uso 
de granulometria grossa em virtude do maior rendimento de moagem. 
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