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Introdução

Na avicultura moderna, entre outros objetivos, 
destaca-se a otimização do desempenho animal. Para a 
viabilização desta avicultura, é essencial o uso de 
ingredientes com bom valor nutritivo e disponibilidade 
no mercado. Na prática a utilização de ingredientes de 
alta qualidade no inicio da vida, por exemplo, assegura 
o desenvolvimento da imunidade e do trato 
gastrointestinal [1]. Nos primeiros dias o trato 
gastrointestinal dos pintainhos cresce quatro vezes mais 
rápido que seu peso e sofre mudanças à medida que o 
pintainho cresce [2].

Desta forma percebe-se a importância em estudar 
alimentos alternativos na nutrição animal, que possam 
contribuir nas dietas desde a primeira semana vida, 
uma vez que muitos pesquisadores, estudam apenas a 
inclusão de ingredientes pós fase inicial

O milheto (Pennisetum glaucum) é o quarto cereal 
mais produzido no mundo (154 milhões de toneladas) e 
muito utilizado em alguns continentes como África, 
Ásia e América do Norte na alimentação humana e 
animal [3]. No Brasil na safra 2003/2004, a cultura do 
milheto foi plantada em mais de quatro milhões de 
hectares. Na safra 2008/2009, estima-se que a área 
tenha aumentado para cinco milhões de hectares [4].

No Brasil alguns estudos vêm utilizando o milheto 
em rações para aves e suínos, uma vez que este cereal 
apresenta valores nutricionais adequados para este fim. 
Porém, fatores edafo-climáticos, variedades, época de 
colheita, entre outros podem alterar o valor nutricional 
deste grão. A inclusão deste ingrediente quando 
utilizado na forma de grão em dietas pode causar 
seleção pelas aves, por apresentam uma maior 
granulometria em relação ao restante da ração. Desta 
forma, a utilização de dietas fareladas e peletizadas, 
podem revelar dúvidas a este respeito. [5] e [6]
evidenciaram melhor desempenho de pintos de corte na 

primeira semana com ração peletizada ou desintegrada em 
relação ao obtido com ração farelada.

O objetivo deste experimento foi avaliar os efeitos da 
forma física da ração e da granulometria do milheto sobre o 
desempenho de frangos de corte na fase pré-inicial.

Material e métodos

O experimento de desempenho foi realizado no Setro de 
Avicultura do Departamento de Zootecnia (DZ) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foram 
utilizadas 300 pintos de corte, macho, da linhage Cobb, de 
um dia de idade.  O período experimental foi de um a sete 
dias de idade.  Os níveis nutricionais dos ingredientes 
foram obtidos no Laboratório de Nutrição Animal (LNA) 
do DZ, e as exigências nutricionais foram obtidos das 
tabelas brasileiras de aves e suínos [7].

Para avaliação do desempenho, o delineamento 
experimental foi de blocos ao acaso, em arranjo fatorial 3 x 
2 (três dietas e duas formas físicas), totalizando seis 
tratamentos com cinco repetições cada um, com 10 aves 
por parcela experimental.

Os tratamentos utilizados no presente estudo foram: RR-
ração referência; RMM – ração milheto moído e RMG –
ração milheto grão, ambas em duas formas fisícas: farelada 
e peletizada.As dietas peletizadas foram produzidas 
artesanalmente. Os animais experimentais receberam água 
e ração a vontade durante os sete dias de experimento.

As aves foram pesadas no inicio do experimento (um 
dia) e posteriormente aos sete dias de vida, a ração foi 
pesada no inicio e no fim do experimento para o ganho de 
peso diário por ave (GPDAVE) e consumo de ração por 
ave (CONAVE), respectivamente. A partir dessas variáveis 
foi possível obter a conversão alimentar (CA).

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando o 
procedimento ANOVA [8]  e as diferenças entre as médias 
verificadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.



Resultados e Discussão

Os dados referentes ao desempenho dos pintos de 
um a sete dias de idade encontram-se na Tabela 1. Não 
houve diferença significativa para o consumo de ração 
por ave e de ganho de peso diário por ave entre os três 
tratamentos estudados.

Encontrando-se maiores valores de consumo para as 
dietas na forma farelada em relação a peletizada.
Vários autores afirmam que dietas peletizadas 
melhoram a digestibilidade da matéria orgânica, 
energia, cinzas e proteína [9] e [10]. O maior consumo 
da dieta farelada em relação a peletizada no trabalho 
estudado pode ter influencia do processo de produção 
dos peletes feitos artesanalmente. Pois, a ração 
peletizada comercialmente apresenta vantagens em 
relação a farelada por evitar desperdício e apresentar 
facilidade na apreensão pelas aves. Todavia, as aves 
possuem preferência por partículas que sejam do 
tamanho do bico.

Foi encontrada diferença significativa para os 
tratamentos apenas na conversão alimentar. Ou seja, as 
dietas contendo milheto grão ou moído apresentaram 
melhor conversão alimentar em relação a dieta 
referência, independente da forma física das rações.  
Trabalhando com frangos de corte machos e fêmeas 
[11] não encontram diferença na conversão alimentar 
desses animais quando trabalharam até o nível de 40% 
de milheto nas dietas. [12] trabalhando com diferentes 
formas físicas em dietas para pintos, observou maior 
consumo de ração farelada quando comparada a dieta 
peletizada controlada. Houve interação (P<0,05) 
tratamento versus forma física com relação ao ganho de 
peso e consumo de ração.

A aglutinação da ração moída é maior em relação a 
dieta com o milheto em grão, este fato pode ser 
justificado pela fabricação artesanal de dietas 
peletizadas. O consumo das aves alimentadas com 
ração peletizada pode ter sido limitada devido a esta 
caracateristica apresentada.

Desta forma o presente estudo conclui que o uso de 
rações com a inclusão de 20% de milheto, proporciona 
bons valores de conversão alimentar em frangos de 

corte, independente da forma física. 
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Tabela 1.. Conversão alimentar dos pintos de 1 a 7 dias de idade, de acordo com os tratamentos e forma físicas.

TRAT FF T x FF
Variáveis

RR RMG RMM
P FARELAD

A
PELETIZAD

A

P CV

CONAVE 106,18 106,08 105,86 0,9921 113,98a 98,10b <0,0001 4,25 0,0008

GPDAVE 12,29 12,92 13,11 0,1468 13,72a 11,83b <0,0001 5,38 0,0066

CA 1,23ab 1,18b 1,15b 0,0373* 1,19 1,18 0,8206 3,99 ns

CONAVE: consumo de ração por ave; GPDAVE: ganho de peso diário por ave; RMG: ração milheto grão; RMM: ração milheto moído; e RR: ração 
referência.

Tabela 2. Desdobramento do consumo de ração e ganho de peso dos pintos de 1 a 7 dias de idade, de acordo com os tratamentos e 
forma físicas.

FARELADA PELETIZADAVariáveis
RMG RMM RR RMG RMM RR

CV P

CONAVE
GPDAVE

108,62b
13,29ab

120,62a
14,89a

112,71ab
12,98bc

103,53b
12,57bc

91,11c
11,33c

99,64bc
11,60bc

4,25
5,38

0,0008
0,0066


