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PARTE I 

1.JBS-FOODS 

O estágio curricular foi realizado na empresa JBS-foods de Jacarezinho-

PR, tendo um total de 400 horas e passando por dois elos do cluster Industrial 

(Incubatório e Fábrica de ração), sendo 100 horas na Recria de matrizes, 50 

horas na produção de ovos, 50 horas no incubatório e 200 horas na fábrica de 

ração. A JBS é líder mundial em processamento de carne bovina, ovina e de 

aves, além de ter uma forte participação na produção de carne suína. Com 

mais de 200 mil colaboradores ao redor do mundo, a companhia possui 340 

unidades de produção e atua nas áreas de alimentos, couro, biodiesel, 

colágeno, embalagens metálicas e produtos de limpeza. Presente em 100% 

dos mercados consumidores, a JBS é a maior exportadora do mundo de 

proteína animal, vendendo para mais de 150 países. 

 As linhagens de aves utilizadas na produção são Cobb e Ross, que se 

destacam nos índices de conversão alimentar, rendimento de carcaça e 

uniformidade de lotes. Os pintinhos são alojados no primeiro dia de vida (com 

no mínimo 0,36g) e vão para o abate com 27 dias (aproximadamente 1,400kg), 

tendo como foco a exportação de frango Griller inteiro. 

1.1 RECRIA  

Os aviários são de pressão negativa, utilizando o sistema de dark house 

(„casa escura’), que permite total controle de luminosidade dentro dos aviários.  

Fazem também o uso de Inlets para auxiliar na ventilação (em túnel,) que 

utiliza também dos exaustores, sem permitir a entrada de luz. Alguns também 

utilizam a placa evaporativa que permite melhor controle de temperatura e 

umidade. Os exaustores são programados para armar e desarmar 

automaticamente, garantindo assim uma troca continua de ar. A velocidade do 

ar já é predeterminada por esses exaustores (aproximadamente 2,5m/s), e a 

programação dos mesmos depende do clima e da densidade daquele galpão. 

Porém, mesmo que a temperatura esteja baixa, o primeiro grupo de exaustores 

está sempre programado para armar e desarmar continuamente e garantir essa 

troca.  
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Os principais objetivos da recria são: uniformidade do lote, uniformidade 

sexual e manejo e sanidade das aves. 

Os pintinhos são recebidos com um dia de idade, fêmeas e machos são 

colocados em galpões separados. O aviário deve ser previamente aquecido 

(temperatura de 30 a 32 C) com no mínimo dois dias de antecedência, para 

que o ambiente todo, inclusive a cama, esteja aquecido adequadamente; a 

água deve estar fresca no nipple e os cochins abastecidos com ração. O 

manjeo inicial inclui também, a utilização de papel por cima da cama com ração 

distribuída. Os pintinhos devem ser estimulados a bicar a ração distribuída no 

papel e a beberem água no nipple.  

As fêmeas permanecem com o controle de luminosidade até as 22 

semanas (para que haja total controle da maturação sexual). Já o galo, com 

quatro semanas, é transferido para um aviário convencional, com pressão 

positiva, e a luminosidade é constante durante o dia. Quando necessário, a 

iluminação artificial em horários de menos claridade é benéfica para que o galo 

atinja à maturidade sexual no tempo esperado de 22 semanas.  

A seleção tem papel fundamental na recria, já que um dos principais 

objetivos da mesma é a uniformidade de peso do lote. Basicamente, o aviário é 

dividido em quatro partes (se possível fazer mais divisões), cada parte 

representa uma categoria de peso diferente (Exemplo: leve leve, leve, médio e 

pesado), as aves são pesadas individualmente e são colocadas nos Box de 

sua categoria de peso.  

Esse processo permite que o técnico responsável, consiga estipular 

mais especificamente a gramatura de ração para cada categoria; estimulando 

assim, que as aves leves se aproximem das aves médias e pesadas e 

buscando a menor diferença de peso possível entre todas as categorias. 

Esse procedimento de categorização acontece tanto nas fêmeas (4 

vezes durante o lote), quanto nos machos, porém nos machos em maior 

quantidade (5 vezes durante o  lote).  
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Já a avaliação da maturidade sexual é avaliada através da coloração e 

tamanho de crista e barbela, bom condicionamento físico e ganho de peso 

adequado ou acima do padrão. A tentativa de copular com outros galos.  

A comprovação da efetividade do processo de maturação sexual pode 

ser realizada através de necropsia fazendo uma comparação entre a coloração 

de crista e barbela e desenvolvimento de testículos nos machos e ovário nas 

fêmeas. 

As práticas de manejo são diversas, e devem sempre prezar pela 

manutenção dos objetivos da recria, pois erros de manejo nessa fase podem 

prejudicar toda a cadeia de produção, reduzindo a produtividade da ave.  

A principal forma de manter a sanidade do lote é com a utilização de 

vacinas. São administradas vacinas contra Eimeria (Coccidiose), Coronavírus 

(Bronquite Infecciosa), Paramyxovírus APMV-1 (Doença de NewCastle), 

Birnavírus (Doença de Gumboro), Poxyvírus (Bolba), Pneumovírus, 

Picornavírus (Encefalomielite), Circovírus (Anemia) e  Enterobactéria 

(Salmonella) na fase da recria. 

 Na recria, ocorre também a debicagem dos Machos. O ideal é que a 

debicagem aconteça entre 4 a 7 dias, onde a manipulação da ave é mais fácil e 

o bico está menos resistente.  

Na recria também ocorre a seleção de Spiking, que é o termo utilizado 

para se referir aos galos sexualmente precoces. São galos que se destacam 

perante os outros, demonstrando características indicativas de um bom 

reprodutor, se destacando nos testes de maturidade sexual.  Esses galos são 

separados na recria e utilizados para repor galos durante a produção de ovos, 

que não estão tendo uma copulação efetiva: onde é identificada uma alteração 

na fertilidade do lote, ou problemas de refugagem. Os galos „inférteis‟ são 

descartados e os spikings são introduzidos no lote.  

 As aves permanecem na recria até atingirem a maturidade sexual com 

22 semanas. Posteriormente são transferidas para a Produção de ovos. 

1.2 PRODUÇÃO DE OVOS 
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 Os aviários da granja própria assemelham-se às granjas de recria.  São 

automatizados e de pressão negativa, contam com o sistema de ventilação em 

túnel e placa evaporativa. Esse sistema de ventilação permite o controle geral 

da ambiência, em relação a temperatura (aproximadamente 25ºC), umidade 

(aproximadamente 75%) e troca controlada de ar (exaustores).  

 As aves chegam nas granjas de produção com 22 semanas. Os machos 

são recebidos antes das fêmeas (dois a três dias antes), para que aprendam a 

se alimentar separadamente. Após a introdução de fêmeas já é esperado que 

comecem a copular.  

 Quando as aves iniciam a postura o ideal é que já estejam acostumadas 

com o ninho. Os ovos são levados do ninho para o encarregado do aviário 

através da esteira (automatizada). Porém há também os ovos que são postos 

na cama. É realizado o procedimento diário de coleta dos ovos cama, sendo o 

ideal 6 vezes ao dia. O encarregado faz a classificação diária de ovos em: 

ninho (limpos), cama (sujos), 2 gemas, refugo, deformado, dormido (sujos). 

Os ovos são colocados em bandejas com o ângulo menor voltado para 

baixo (garantindo que a vacinação in ovo do incubatório ocorra da maneira 

correta), as bandejas são colocadas em carrinhos. Os ovos que serão 

encaminhados para o incubatório: ninho, cama e sujo, e os ovos comerciais (2 

gemas); vão para o fumigador.  

O Procedimento de fumigação ocorre para que haja desinfecção da 

casca dos ovos e diminua a contaminação dos ovos. É calculado 4g/m³ de 

formaldeído por fumigação, que ocorre aproximadamente seis vezes ao dia. Os 

ovos que já foram fumigados são colocados na sala de ovos do galpão (T: 

21ºC). posteriormente os ovos serão encaminhados para o incubatório.  

O transporte de ovos ocorre no caminhão climatizado adequadamente a 

21ºC para que esse procedimento não prejudique o processo de produção.  

Na produção de ovos, as aves em postura são vacinadas somente 

contra Bronquite (Coronavírus). A administração da vacina ocorre desde as 25 

semanas e posteriormente, em média, de oito em oito semanas até o fim da 

produção. A aplicação da vacina é via oral, lembrando que o cloro deve ser 
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retirado pelo menos 24 horas antes da aplicação, para garantir a efetividade da 

mesma.  

Durante a produção, ocorre também a pesagem e marcação dos pesos 

para que haja acompanhamento do ganho de peso do lote. Ocorre 

semanalmente, e após as 32 semanas passa a ser quinzenalmente. Devem ser 

pesadas no mínimo 30% das aves de cada galpão, sendo que os pesos de 

machos são marcados separados dos pesos de fêmeas. 

O final da produção da ave ocorre com 65 semanas, onde machos e 

fêmeas serão abatidas. 

1.3  INCUBATÓRIO 

Os ovos que são produzidos nas granjas de produção, sendo granja 

própria ou integrados, são encaminhados para o incubatório que é o lugar onde 

ocorre todo o processo de recepção, incubação, vacinação, nacimento e 

expedição dos pintinhos.  

A sala de ovos é encarregada de receber, estocar, calcular o fluxo de 

ovos dos lotes, realizar a pesagem individual dos ovos, fazer a primeira 

pesagem de bandejas de ovos do lote (para avaliação de perda de umidade no 

processo), avaliar a densidade dos ovos. Os ovos não devem permanecer mais 

de seis dias sem serem incubados.  

A pesagem de bandejas dos lotes é realizada em três momentos 

diferentes do processo para avaliar a perda de umidade dos ovos durante o 

processo. A primeira é a sala de ovos onde são pesadas pela primeira vez, a 

segunda pesagem ocorre antes de serem vacinados (após 19 dias de 

incubação), e a terceira pesagem ocorre após a eclosão, são três bandejas por 

lote. Esse peso serve pra avaliar a perda de líquido que ocorre até o fim do 

processo, que não deve ser maior que 12%, até o nascimento dos pintinhos.  

A avaliação da densidade determina a grossura da casca que influencia 

diretamente taxa de eclosão. A densidade é avaliada antes da incubação 

mergulhando os ovos em baldes com água de densidades diferentes (1-1050, 

2-1060, 3-1070, 4-1080). A densidade é alterada utilizando sal na água, (sal 
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não iodado), e para saber a densidade de cada recipiente utiliza-se o 

densímetro. É avaliada uma bandeja (86 ovos) por lote, e os ovos são 

mergulhados e transferidos de um recipiente para o outro conforme a 

identificação da densidade. O resultado é obtido com os ovos que boiam nos 

recipientes específicos de cada densidade; e os ovos que não boiam são 

passados para o próximo recipiente. Os que não boiam nem no ultimo balde, 

são classificados como densidade de 1090.  

O ideal de densidade de ovos são os valores médios de 1060 e 1070. 

Isso indica que essas cascas não prejudicam nascimento de pintinhos e ao 

mesmo tempo conferem uma boa barreira natural contra as contaminações. A 

casca muito fina (1050) indica uma maior porosidade da casca e facilidade de 

contaminação, assim como maior sensibilidade da casca e maior facilidade de 

perdas dos ovos durante o processo, tanto por quebras, quanto por possíveis 

alterações bruscas de temperatura e umidade. Já a casca mais grossa indica 

uma maior necessidade de umidade para a perda de peso adequada.  

1.3.1 Pré-incubação 

Os lotes, quando encaminhados para a incubação, devem passar antes 

na sala de pré-incubação. É utilizada para que os ovos não sofram choque 

térmico na passagem da sala de ovos para a incubadora, já que a diferença de 

temperatura seria brusca. A temperatura da sala de pré-aquecimento deve ser 

de 24-27 C, deve ter uma boa circulação de ar para garantir que todos os ovos 

passem de maneira homogênea por essa mudança de temperatura, e a 

permanência nessa sala deve ser de no mínimo seis horas. 

1.3.2 Incubação 

As incubadoras tem capacidade de armazenamento para 24 carrinhos 

de ovos, sendo 6 fileiras de carrinhos com quatro carrinhos cada e o sistema 

de ventilação ao meio dessas fileiras (totalizando a capacidade de 123.840 

ovos por incubadora).  

Para a realização da incubação são utilizados alguns requisitos de idade 

de matriz e qualidade dos ovos. Os ovos cama são incubados separados de 

ovos ninho; isso é necessário para evitar a contaminação de ovos ninho, já que 
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os ovos cama mesmo passando pelo processo de desinfecção trazem mais 

contaminação, que podem ser transmitidas além do momento de incubação, no 

momento de vacinação. 

A regulação de temperatura e umidade das incubadoras são 

minuciosamente acompanhadas já que interferem diretamente no resultado 

final da qualidade de pintinho. A temperatura está intimamente ligada em 

adiantar ou atrasar o nascimento dos mesmos o que pode ser avaliado com a 

janela de nascimento, nos Nascedouros. A temperatura utilizada nas 

incubadoras atualmente é de 99.3 °F, e umidade de 81.5 %.  

A umidade confere o valor de absorção de líquido durante a incubação 

dos ovos. Ovos que são incubados com a umidade elevada, vão causar menos 

absorção de líquidos pelos pintinhos, gerando o „pintinho balofo‟. Esse pintinho 

não é interessante para o campo, são pintinhos pesados e que tem dificuldade 

em se locomover e se alimentar. Por outro lado, a umidade baixa, pode causar 

a desidratação do pintinho. Sendo assim a umidade deve ser regulada 

adequadamente por volta de 81.5 %. 

Os carrinhos devem ser engatados corretamente para que haja sucesso 

na viragem de ovos, que contribui para que o embrião não fique aderido a 

membrana da casca, e para que após o desenvolvimento onde já há a 

produção de calor, possa haver controle da temperatura do mesmo. 

1.3.3 Ovoscopia 

O procedimento é realizado em ovos incubados a 10 dias, são avaliadas 

quatro bandejas por lote. O objetivo é identificar a infertilidade dos lotes ou a 

perda embrionária. A sala fica com as luzes apagadas e as bandejas são 

posicionadas em cima de em uma mesa com iluminação intensa. Os ovos que 

„permitem a passagem de luz‟ ficam avermelhados, indicando assim a 

infertilidade dos mesmos. Os ovos inférteis são recolhidos e identificados por 

lote. Após a ovoscopia é realizada a quebra de ovos para avaliar a infertilidade, 

ou para identificar o tempo da morte embrionária.  

A ovoscopia é um modo de avaliação da fertilidade dos lotes. É 

previamente esperado que lotes novos e velhos tenham maior ocorrência de 
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infertilidade. Já que nos lotes novos as aves ainda estão começando a copular, 

e nos lotes velhos onde há incidência de infertilidade, é importante esse 

acompanhamento para possíveis utilização desses galos. 

1.3.4 Vacinação in ovo (I.O) 

Os ovos a serem vacinados, são retirados das incubadoras com 19 dias, 

a fileira a ser retirada é a que está próxima do sistema central de ventilação. Os 

ovos são encaminhados para a sala de vacinação. O primeiro processo é a 

segunda etapa de pesagem das bandejas de ovos daquele do lote.  

Os pintinhos são vacinados I.O (in ovo) contra a doença de Gumboro e 

Marek. Os ovos de matrizes muito novas (25 a 36 semanas), velhas (maiores 

que 45 semanas), e lotes de ovo cama além de serem vacinados são 

medicados com antibiótico. O antibiótico é administrado junto com as vacinas. 

A administração de antibiótico serve para melhorar a qualidade desses 

pintinhos que estão mais susceptíveis a contaminações.  

Na vacinadora, as bandejas de ovos são colocadas uma a uma, os ovos 

contaminados ou trincados identificados visualmente são eliminados antes do 

início do processo.  

As bandejas entram na vacinadora, e passam pela ovoscopia da mesma 

que identifica os ovos inférteis. Através de um processo de sucção os ovos 

inférteis são retirados das bandejas e descartados. 

O ovo segue o processo sendo direcionado para a vacinação que 

perfura o ovo e aplica a 0,05ml vacina na região do pescoço no sub cutâneo do 

pintinho, e se necessário aplica também o antibiótico ao mesmo tempo. O 

posicionamento correto do ovo na bandeja é fundamental para que a 

vacinadora consiga vacinar o pintinho no local certo.  

Logo após a vacinação é realizada a antissepsia ao redor da perfuração 

da vacina, utilizando uma solução de água destilada e hipoclorito de sódio. A 

antissepsia é realizada para prevenir a contaminação dos pintinhos no 

processo de vacinação, já que a exposição causada pela vacinadora gera uma 

situação susceptível para a entrada de microorganismos.  
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Os ovos inférteis que acabam passando pela ovoscopia, embora não 

tenham sido descartados, são perfurados porém não são vacinados. 

Após a vacinação, os ovos são colocados nas caixas de eclosão, pelo 

mesmo sistema de sucção realizado no descarte da ovoscopia. Essas caixas 

são encaminhadas para os nascedouros onde todo o lote permanece até os 21 

dias quando eclodem.  

Já a vacina de bronquite é administrada após a eclosão e antes da 

sexagem, é aplicada por spray e em cada caixa são utilizadas 15 ml de vacina 

(0,15ml por pintinho). 

1.3.5 Nascedouro 

 Os ovos vacinados são encaminhados aos nascedouros onde 

permanecem até os 21 dias e onde ocorre a eclosão dos ovos. Os 

nascedouros também tem o controle de umidade (85 F) e temperatura (98,5 F) 

adequados. Além disso, há a utilização de paraformol que é aspergido no 

nascedouro a cada duas horas até a retirada do lote.  

 No nascedouro, também é observada a janela de nascimento dos 

pintinhos. Essa taxa não pode ultrapassar 75% antes de 13 horas para a 

retirada. O nascimento precoce pode resultar em pintinhos desidratados o que 

aumenta a mortalidade desses pintinhos no campo nos primeiros dias. 

 Na saída dos nascedouros acontece a terceira e ultima pesagem de 

bandejas do lote. E assim é observado o total da perda de líquido do pintinho 

durante todo o processo. 

1.3.6 Sexagem 

 A sexagem ocorre logo após o nascimento dos pintinhos. As fêmeas são 

separadas dos machos através da observação de distribuição das penas nas 

asas. Na asa dos machos as penas estão mais unidas e na asa de fêmeas as 

penas ficam mais espaçadas.   

Os pintinhos são colocados em caixas plásticas, e depois são 

organizadas por sexo e lotes na sala de expedição.  
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1.3.7 Embriodiagnóstico 

O embriodiagnóstico é realizado semanalmente. São utilizados os ovos 

que não eclodiram do lote expedido. Os ovos são quebrados e o pintinho é 

avaliado para diagnosticar a causa da morte e a fase em que ocorreu.  

Os diagnósticos são variados, podem ser encontrados ovos inférteis, 

contaminados, fungados, trincados, deformados, mal posicionados e de causas 

não identificadas. Esse diagnóstico pode auxiliar nas correções necessárias no 

processo do incubatório ou no manejo da produção.  

Ovos que pararam o desevolvimento de 3 a 4 dias tem a gema menos 

densa.  

Na fase de 5 a 12 dias, já é identificado o começo do desevolvimento do 

embrião;  

Nessas primeiras fases só é possível o diagnóstico se forem ovos 

contaminados ou fungados, já os ovos trincados tem seu conteúdo interno 

ressecado. 

Já na fase de 13 a 18 dias o pintinho já está formado, porém a gema 

ainda não está totalmente absorvida. Nessa fase já é possível identificar a 

morte por mau posicionamento do embrião ou alguma deformidade. Além da 

possibilidade também haver contaminação e trincas.  

 Com 19 a 21 dias, podemos observar que o pintinho está 

completamente formado e com total absorção da gema. A principal causa de 

morte nessa fase é por erros de vacinação, causados por mau posicionamento 

do ovo na bandeja, ou por mau posicionamento do pintinho dentro do ovo. 

Além de outras causas já citadas. 

 Além desses também são diagnosticados ovos bicados vivos e ovos 

bicados mortos; onde o pintinho chegou a bicar a casca, mas não nasceu. Os 

diagnósticos são semelhantes aos anteriores; o tamanho do pintinho e a 

densidade da casca podem estar relacionados também. 

1.4 Frango de corte 
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Na criação de frangos de corte temos predominantemente o sistema de 

dark house onde toda a ambiência pode ser controlada inclusive e 

principalmente a iluminação. Nem todos os galpões disponibilizam desse 

sistema nos aviários, porém todos tem o sistema de exaustores (5 grupos) e 

placa evaporativa. A iluminação deve ao máximo ser controlada.  

 Os pintinhos são alojados no primeiro dia de vida (com no mínimo 0,36g) 

e vão para o abate com 27 dias (aproximadamente 1,400kg - Griller). Para 

receber os pintinhos o aviário já fora previamente preparado, teve de 12 a 14 

dias de intervalo entre um lote e outro para realizar a fermentação de cama, 

limpeza do aviário, limpeza da caixa d‟água e possíveis reparos necessários na 

granja. 

1.5  MEDIDAS DE BIOSSEGURIDADE DAS GRANJAS 

Procedimentos de limpeza do aviário no intervalo de lotes 

A sobra de ração deve ser retirada, ensacada e armazenada 

corretamente, ou até mesmo transportada para outro aviário com notas 

adequadas.  

A sanitização do aviário e equipamentos do mesmo deve ocorrer de 

cima para baixo (começando do forro). A água utilizada deve ser de alta 

pressão, e se necessário utilizar detergente adequado respeitando seu tempo 

de ação. 

Após a lavagem, deve ocorrer a desinfecção. Utilizando também água 

em alta pressão e amônia quaternária com diluição 1:1000 (1ml/l), 1 litro de 

solução m². 

Após a sanitização é iniciado o processo de fermentação de cama.   

1.5.1 Fermentação de cama 

Deve ser realizado durante o intervalo de lote dos aviários; a cama deve 

ser umedecida (podendo também ser utilizada durante esse processo, uma 

diluição com amônia quaternária); depois deve ser lacrada com a utilização de 

lonas e envelopada ao redor de todo o aviário. Além disso todas as cortinas 
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devem permanecer fechadas garantindo assim o condicionamento do aviário 

para a fermentação.  

O Colosso, (veneno utilizado no combate ao Alphitobius diaperinus é 

composto por Cipermetrina, Clorpirifós, e a Citronela) deve ser pulverizado nas 

muretas e ao redor de todo o aviário. 

 A umidade da cama deve ser de 25%, e após ser molhada deve ser 

revolvida para que haja homogeneização e quebra dos possíveis blocos. As 

lonas devem ser estendidas por todo o aviário, nas emendas o transpasse 

deve ter no mínimo 1 metro, e nas laterais as lonas devem ser enterradas para 

que seja envelopado corretamente. 

1.5.2 Limpeza de lote com retirada total da cama 

Após a retirada da cama atendendo todos os requisitos básicos de 

tempo de fermentação (07 dias), é realizada a sanitização do aviário incluindo 

toda a estrutura interna e externa do aviário. É utilizada água de alta pressão e 

solução detergente , esperando o tempo de ação antes de enxaguar 

totalmente. A desinfecção é realizada também em diluição de amônia 

quaternária, e após a desinfecção é aplicado inseticida.  A cama pode ser 

vendida como esterco para produtores agrícolas após o tempo de fermentação 

mínimo. 

1.5.3 Caixas d’água 

Deve ser realizada também a limpeza de todo o sistema hidráulico da 

granja. As caixas d‟água devem ser lavadas em todas as saídas de lote, após a 

higienização de aviários e manejo de cama. A água deve permanecer 

hiperclorada (50ppm) nas tubulações e caixas d‟água. Eliminar essa água pelo 

sistema de sangria até que esteja sem impurezas. Bebedouros pendulares 

devem ser desmontados e higienizados corretamente. 

1.6 FÁBRICA DE RAÇÃO 

 A fábrica de ração tem sua função voltada exclusivamente para o 

consumo das aves da própria da empresa. Tem capacidade de produção de 4 
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toneladas por batida e produz cerca de 580ton diariamente. Produz rações 

100% vegetal para a fases de Recria, Produção de ovos e Corte. 

 Análise de Matérias primas realizadas para recepção:  

 Análise do farelo de soja: NIR e DGM; 

 Análise do milho: NIR e DGM; 

 Farelo de trigo: NIR; 

 Óleo degomado: índice de peróxido, acidez e sujidades; 

 Ácido graxo: índice de peróxido, acidez e sujidades; 

 Calcário grosso: análise de finos; 

 Calcário fino: análise de finos. 

Rações fabricadas e as respectivas análises:  

 RECRIA 

o RMI- Ração matriz inicial; 

o RMC- Ração matriz crescimento; 

o RMPP- Ração matriz pré produção; 

 PRODUÇÃO 

o RMP1- Ração matriz produção 1; 

o RMP2- Ração matriz produção 2; 

o RMP3- Ração matriz produção 3; 

o RMPD- Ração matriz produção descarte; 

 MACHO 

o RMP-M- ração matriz produção macho. 

Todas as rações para matrizes são fareladas, e as análises realizadas 

são de Diamêtro geométrico médio (DGM), e análise de NIR. 

 CORTE (rações peletizadas) 

o RAPI- Ração aves pré-inicial; 

o RAI- Ração aves inicial; 

o RAC- Ração aves crescimento; 

o RAF- ração aves final; 
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As rações produzidas para os frangos de corte são peletizadas e 

passam por análises de finos, índice de dureza do pelete (PDI), NIR e DGM 

(coletadas antes de serem peletizadas) e análises de umidade.  

Além das análises realizadas no laboratório, amostras de rações são 

enviadas à outras unidades para análises quantitativas de nutrientes 

disponíveis na ração, que não são realizadas na unidade de Jacarezinho-PR. 

Nas rações aves pré-inicial e inicial é adicionada a Nicarbazina, que é 

utilizada no combate a coccidiose (parasitose que afeta principalmente o 

intestino das aves). Consequentemente a utilização desse fármaco aumenta a 

absorção de nutrientes no frango e o ganho de peso dos mesmos, melhorando 

assim os resultados de produção do campo. Porém o uso de nicarbazina pode 

deixar resíduos na carne, e deve deixar de ser administrado pelo menos sete 

dias antes do abate do lote.  

Para buscar garantir que não haverá resíduo de nicarbazina em outras 

rações e principalmente na ração final, há uma sequencia de produção a ser 

seguida, mesmo que sejam realizadas somente as limpezas de linha. Além 

disso, é realizado o teste qualitativo nicarbazina da ração final.  

1.6.1 Sequencia de Podução 

 A sequencia normal de produção, tem início sempre com a produção de 

ração para matrizes .Após o período de produção das rações de matrizes, pode 

ser realizada a limpeza de linha e produzida a RAF, já que quando essas 

rações antecedem a RAF não há resquício de Nicarbazina na linha de 

produção. Se caso, já iniciar a produção de RAI, (que contém a Nicarbazina), a 

sequencia de produção deve ser respeitada antes das batidas de RAF.  

 Ao fim das batidas de RAI ou RAPI, é realizada a limpeza de linha sem 

Nicarbazina e com premix da próxima ração (RAC). Mesmo sem a Nicarbazina 

as batidas de limpeza de linha são armazenadas no silo de expedição de RAI 

ou RAPI. 

 Em seguida é produzida a RAC. Após a produção de RAC, pode ser 

produzida a RAF.  
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 Após a limpeza de linha da RAF, o processo pode ser iniciado 

novamente ou pode até ser alterado, porém sempre respeitando a sequencia 

após a produção de RAI ou RAPI. 

 1.6.2 Processo de Fabricação 

 Quadro 1: Principais Etapas do Processo de Fabricação da fábrica de 

ração: 

 

Após a aprovação do Controle de Qualidade, os caminhões descem 

para descarregar a matéria-prima. O caminhão descarrega na moega, a 

abertura dos redlers é regulada conforme a densidade do produto e a sala de 

comando direciona o produto a ser armazenado. A utilização dos nutrientes 

armazenados na fábrica vai acontecendo conforme a necessidade da produção 

a ser cumprida.  

Conforme mostra o Quadro 1, Os nutrientes utilizados para a mistura de 

ração são pesados individualmente e encaminhados para o misturador onde 

acontece a mistura durante 180 segundos – no caso de 3ton (sendo 60 

segundos de mistura seca, e 120 segundos mistura umida). Após o processo 

RECEPÇÃO DE 
MATÉRIA PRIMA 

CONTROLE DE 
QUALIDADE  

ARMAZENAMENTO 

MOAGEM PESAGEM MISTURA 

CONDENSAÇÃO PELETIZAÇÃO EXPEDIÇÃO 
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de mistura a ração farelada é encaminhada através dos elevadores para o silo 

de expedição.  

Já as rações peletizadas, são encaminhadas, também pelos elevadores 

para a peletizadora. Antes de chegar a peletizadora passam pelo condensador 

(que faz injeção de vapor na ração); depois de condensada passa pela 

peletizadora e depois pelo banho de óleo degomado no pós pelete (que 

melhora a aderência do pelete ); o pelete então é encaminhado para o 

resfriador (de onde deve sair com 10 ºC graus de diferença da temperatura 

ambiente). Após o processo de resfriamento são encaminhadas para silos de 

expedição específicos para cada tipo de ração.  

As rações RAPI e RAI passam pelo triturador após o processo de 

peletização.  

1.7 MANUTENÇÃO DA SANIDADE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 

Qualidade da água 

Garantir a qualidade da água de todo o processo é fundamental para um 

bom desempenho da ave, assim como é também uma forma profilática contra 

possíveis contaminações. 

Período de vazio e fluxo de visitas 

 O vazio Sanitário é uma medida profilática tomada para evitar a possível 

contaminação que visitantes e profissionais possam trazer às granjas, 

incubatórios, fabrica de ração, abatedouros etc. É o período de tempo em que 

a pessoa não deve ter contato com aves, suínos e matérias primas derivadas 

dos mesmos, por no mínimo 48 horas antes do contato com a produção. 

 Técnicos que precisam visitar granjas diferentes dia após dia devem 

respeitar a frequência nas mesmas de maneira crescente (do pintinho/frango 

mais novo para o mais velho). Em casos de quebra desse fluxo a sanidade 

deve ser notificada; assim como qualquer visita excepcional. 

Biosseguridade 

Aplicação da combinação das práticas e procedimentos laboratoriais, 

instalações e equipamentos de segurança para o trabalho com 
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microorganismos potencialmente infecciosos. Baseada em cuidados sanitários 

e isolamento de plantéis evitando ao máximo a contaminação dos mesmos. É 

realizada através de imunização, análises laboratoriais, controle do fluxo de 

entrada e saída de visitantes e de seus vazios sanitários; visando sempre evitar 

perdas na produção e proteção do consumidor final. Essas análises e 

controles, são realizadas no decorrer de todo o processo; desde a entrada nas 

granjas e isolamento das mesmas; até em análises de enfermidades e resíduos 

(biológicos, químicos e físicos) na carne; e até mesmo higiene e manutenção 

de equipamentos utilizados. 

1.7.1 Níveis de Biossegurança 

 NB1 - agentes conhecidos por não causarem doença (E. colli) 

 NB2 - agentes associados com doenças em seres humanos 

(Salmonella) 

 NB3 – agentes nativos/exóticos  associados a doenças em seres 

humanos e com potencial para serem transmitidos via aerossol 

(Influenza Aviaria H5N1). 

 NB4 – agentes perigosos/exóticos que ameaçam a vida (Vírus 

Ebola). 

As propriedades devem ter: 

 Identificadas adequadamente; 

 Via de acesso adequada: Arco de desinfecção funcionando e com 

amônia quaternária diluída em água; 

 Limpeza e organização: todo o ambiente deve estar limpo e 

organizado, cercado, com a grama aparada, proteções 

adequadas para prevenir entrada de pássaros, e com barreira 

vegetal ao redor e entre os aviários, garantindo sombreamento.  

o Obs: as árvores não devem ser frutíferas para evitar 

presença de pássaros. 

 Escritório: na entrada deve estar o pédeluvio, ser utilizado 

uniforme e calçados adequados, sempre visando evitar 
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contaminação das aves assim como não deve ser levada 

contaminação para fora da mesma; 

 Controle de roedores: é realizado com a utilização de porta-íscas, 

auditado quinzenalmente visando garantir a efetividade do 

procedimento, e semanalmente na fábrica de ração. 

 Adequação da área e boas práticas:  

o Medidas de higiene pessoal e do ambiente devem ser 

tomadas constantemente; 

o O fluxo de veículos deve ser controlado, dando acesso 

somente a caminhões autorizados; 

o É terminantemente proibido o acesso de quaisquer animais 

na granja. 

1.7.2 Controle de pragas 

O Manejo Integrado de Pragas – MIP é um conjunto de medidas que 

visa combater insetos, roedores, pombos , piolhos, ácaros e outras pragas de 

qualquer setor da produção de alimentos, que coloquem em risco a saúde do 

consumidor ou a saúde animal. 

É feito um mapa com a localidade de todos os equipamentos de controle 

de pragas do local, e esses são auditados a cada quinze dias, conferindo se 

estão em bom estado, limpos, se estão com a isca colocadas corretamente e 

se as iscas foram comidas. 

1.8 Cinco liberdades  

O bem estar animal preza pela garantia de boas condições físicas, 

mentais e satisfação de necessidades básicas para sobrevivência, dos animais 

que vivem de alguma forma no domínio do homem.  Essa relação é avaliada 

com embasamento nas cinco liberdades: 

 Livres de fome e sede 

 Livres de dor, ferimentos e doenças  

 Livres de desconforto  

 Livres para expressar seu comportamento natural 

 Livres de medo e estresse 
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1.9 Cinco Sensos 

Em todas as áreas da empresa houve a implantação da sistema dos 5S. 

Esse sistema teve início no Japão na década de 1960, e provém de 5 palavras 

(sensos) japonesas iniciadas com a letra S: Seiri (Utilização), Seiton 

(Arrumação), Seiso (Limpeza), Seiketsu (Saúde) e Shitsuke (Autodisciplina). 

Esses sensos são implantados com o objetivo de aumentar a qualidade do 

ambiente de trabalho como um todo.  

 Senso de Utilização 

Separar objetos mais utilizados dos menos utilizados, e não deixar 

acumular objetos não utilizados 

 Senso de Ordenação 

Os objetos e suas localidades devem ser arrumados, identificados e 

padronizados para que qualquer objeto a ser procurado possa ser facilmente 

encontrado. 

 Senso de limpeza 

Os locais de trabalho, assim como uniformes e equipamentos devem 

estar limpos para manter um bom ambiente de trabalho. 

 Senso de Saude física e mental 

Na empresa, deve haver um cuidado como um todo em relação ao bom 

convívio de pessoas, alimentação adequada, prevenção de acidentes, 

eliminação de poluições. 

 Senso de Autodisciplina 

Senso de responsabilidade, cumprimento de normas e horários da 

empresa, assim como seus princípios éticos, buscar autodesenvolvimento.  
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RESUMO 

Esta revisão de literatura buscou analisar as diferentes formas físicas da ração e os 
processamentos das mesmas, assim como a importância da granulometria correta na dieta do 
frango, já que há interferência direta dos mesmos no desempenho final do frango de corte. 
Foram discutidos benefícios da ração peletizada e farelada com granulometrias finas (cerca de 
0,300 mm), médio (0,700 a 0,900 mm) e grossa (acima de 1 mm). Além da granulometria, foi 
avaliado também o consumo de energia no processo de moagem, o que nos leva a buscar a 
granulometria ideal que confira economia de energia no processo de moagem e ao mesmo 
tempo, bom aproveitamento das partículas pelo frango. Esses fatores, combinados com a 
forma física da ração ideal, leva a melhores índices de desempenho animal, conversão 
alimentar e rendimento de carcaça. 

Palavras Chave: Granulometria. Forma física da ração. Desempenho animal. Consumo de 
Energia 
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ABSTRACT 

This literature review aimed to analyze the different physical forms of ration and the processing 
thereof, as well as the importance of proper particle size in the chicken's diet, since there is 
direct interference of the same in the final performance of chicken corte.Foram discussed 
benefits of feed pelleted and mashed with fine particle size (about 0.300 uM), medium (0.700 to 
0.900 uM) and thick (up to 1 uM). In addition to particle size, was also evaluated the energy 
consumption in the milling process, which leads us to seek the ideal particle size which gives 
energy savings in grinding process and at the same time, good use of the particles by the 
chicken. These factors, combined with the physical form of ration the ideal diet, leads to better 
animal performance indexes, feed conversion and carcass yield. 
 
Keywords: Particle size. Ration form. Animal performance. Energy consumption. 
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PARTE II 

1.INTRODUÇÃO  

A avicultura brasileira destaca-se no mercado internacional de carnes .O 

Brasil é o segundo maior produtor mundial e o segundo maior exportador de 

carne de aves. O agronegócio avícola brasileiro movimenta em torno de 10 

bilhões de dólares ao ano, representando 2% do PIB do país. Emprega 2 

milhões de pessoas, em suas atividades diretas e indiretas, e tem crescido a 

uma taxa de cerca de 10% ao ano, nas três últimas décadas.  

A avicultura moderna baseia-se em um enorme progresso genético das 

aves, e com isso o aumento de suas exigências nutricionais (animais que 

ganham mais peso em menos tempo), havendo necessidade de dietas 

balanceadas com o intuito de gerar maiores produções.  

A boa Nutrição é prioridade em qualquer atividade produtiva animal, e 

esta aliada ao Manejo, Sanidade e Genética formam um pacote ideal para se 

produzir mais, com melhores resultados e custos reduzidos. 

A evolução da avicultura brasileira deu-se principalmente a partir da 

década de 60 com a introdução de materiais genéticos importados, 

especializados em produção de carne e ovos.  

Além do melhoramento genético, as áreas de sanidade, nutrição, 

ambiência e manejo contribuíram significativamente para que resultados 

positivos fossem alcançados. 

No agronegócio brasileiro, a avicultura industrial destacou-se nas últimas 

décadas por uma trajetória de incremento tecnológico expressivo, alavancada 

pela destacada articulação entre os diferentes agentes que o compõem.  

Assim, a cadeia produtiva de aves de corte assegura ao país posição de 

destaque no cenário mundial, ocupando o segundo lugar na produção mundial 

de carne de frango.  

O modelo de produção integrada de frango teve um grande sucesso e é 

responsável pelo crescimento e baixo custo de produção.  
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A alimentação representa cerca de 70% dos custos totais da produção 

avícola. Sendo assim é importante o controle da qualidade visando reduzir os 

custos da produção sem afetar o desempenho das aves.  

Sendo assim, há também a necessidade de normas de boas práticas de 

fabricação (BPF) para prevenir problemas de contaminações do produto, assim 

como a prevenção de acidentes de trabalho. 

O objetivo desse trabalho é uma revisão de literatura sobre o efeito da 

granulometria (fina, média e grossa) e forma física da ração (farelada e 

peletizada) no desempenho do frango de corte, analisando também o consumo 

de energia para a produção da mesma. Buscando assim, a forma física e 

granulometria ideais para a produção da ração, com menor custo de produção. 

2.REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Historia 

Historicamente a referência da introdução da avicultura no Brasil 

juntamente com a descoberta do mesmo na chegada dos portugueses, onde 

Pedro Álvares Cabral aportou no litoral Sul do atual estado da Bahia em 22 de 

abril de 1500. Esse momento foi registrado por Pedro Vaz de Caminha, 

escrivão da Armada de Pedro Álvares Cabral, numa carta encaminhada a D. 

Manuel l, rei de Portugal: “Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão 

traz consigo; tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os 

houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro; não fizeram caso dele. Mostraram-

lhes uma galinha; quase tiveram medo dela, e não queriam pôr a mão. Depois 

lhe pegaram, mas como espantados.” (APEX BRASIL, 2011). 

Inicialmente no Brasil, as criações eram familiares com a utilização de 

linhagens rústicas também conhecidas como “caipiras”. O interesse dessas 

criações era somente na subsistência e apenas o excedente era 

comercializado (ZEN, et al. 2014). 

O primeiro registro de significativo impulso da avicultura no Brasil 

aconteceu em 1895, com estudos realizados em aviários do Rio de Janeiro que 

visavam criar raças puras. Esses estudos buscavam selecionar as raças 
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importadas conforme as características das mesmas visando à melhora da 

produção da época. Porém, todo o processo de criação e abate ainda 

acontecia de forma amadora e precária (APEX BRASIL, 2011).  

Por volta de 1930 a avicultura teve seu comércio fortalecido, com 

iniciativas privadas e maior desenvolvimento da atividade principalmente na 

região Sudeste (ZEN, et al. 2014). Nos anos de 1950 a 1960 a criação e abate 

de frangos ganhou impulso modernizando o ciclo de produção. O interesse na 

exportação do produto fomentou ainda mais cuidados quanto à nutrição das 

aves, sanidade e preocupação com a genética das mesmas. Ainda na década 

de 60 houve o fim da utilização de raças com dupla finalidade, passando assim 

a serem criações de corte ou de postura (APEX BRASIL, 2011).   

Já na década de 70 a avicultura teve seu desenvolvimento estabelecido 

com a entrada de empresas especializadas na produção de frango. Além da 

mão de obra especializada, esse desenvolvimento se deu com avanços 

tecnológicos, investimentos na produção e melhora da genética das aves (ZEN, 

et al. 2014) 

Nessa mesma década houve também a implantação de sistemas de 

integração empresa/produtor, também conhecida como “integração vertical”, 

que se fixou inicialmente no estado de Santa Catarina e depois se disseminou 

por todas as regiões onde havia produção de frango. Nesse modelo de parceria 

o produtor investe em infraestrutura da granja e na mão de obra, enquanto a 

empresa fornece os lotes de aves, nutrição das mesmas, medicamentos 

necessários e assistência técnica especializada. Após o abate do lote, a 

empresa garante remuneração ao produtor (ZEN, et al. 2014). Esse 

crescimento sem muitos precedentes deu início à chamada Avicultura 

Industrial. 

A partir desse sistema de produção, grandes empresas passaram a 

fazer investimentos altos em abatedouros, e em 1973 o Brasil se torna um 

potencial exportador de frango e passa a exportar o frango inteiro abatido 

(APEX BRASIL, 2011). A eficiência do processo produtivo avícola conta com 

constante melhoramento genético das linhagens, o que tornou o frango de 
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corte comercial um animal com potencial desenvolvimento e eficiência 

nutricional (FERNANDES, et al. 2014). 

Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de 

frango (ABEF), A avicultura foi uma das atividades agropecuárias de maior 

desenvolvimento das ultimas décadas, e atualmente é o terceiro maior produtor 

e exportador mundial de carne de frango (APEX BRASIL, 2011). 

No Brasil, a avicultura foi uma das atividades agropecuárias de maior 

desenvolvimento nas últimas décadas tornando-o assim, segundo a ABEF 

(2011), o terceiro maior produtor e o maior exportador mundial de carne de 

frangos. Este progresso, tanto no número de frangos abatidos como no de ovos 

produzidos, possibilitou à indústria avícola um notável potencial para prover 

aos consumidores, uma fonte proteica saudável e a um custo mais baixo. No 

entanto, a criação de frangos de corte continua apresentando desafios à 

medida que a atividade atinge novos e mais altos patamares de produtividade.  

 Após a implantação e fortalecimento da Avicultura Industrial no Brasil, o 

país entrou em um processo constante de estudo e evolução das produções, 

visando sempre estabelecer maior retorno econômico (APEX BRASIL, 2011). A 

otimização do processo de desempenho das aves está ligada às várias fases 

do processo entre eles o manejo, sanidade, implantação de novas tecnologias 

e balanceamento de dietas. Além desses, existem outros esforços que visam 

melhorar os resultados, como a peletização da ração, determinação da 

composição dos ingredientes e utilização de níveis nutricionais próximos aos 

exigidos pelo animal (KLEIN, 1996; MAIORKA, 1999) 

 A importância da ração e controle da sua qualidade é um dos principais 

diferenciais do resultado final do frango de corte (APEX BRASIL, 2011). As 

rações buscam suprir os nutrientes e energia que os animais necessitam para 

se manter fisicamente, assim como sua produção (ANDRIGUETTO et al., 

2002). 

 A produção de ração visa sempre a máxima redução de custos, sem 

interferir na qualidade da mesma e no resultado do produto final. Para isso é 

necessário o controle de todo o processo da fábrica, desde a avaliação da 
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matéria prima recebida, até a garantia de um bom processo e qualidade final 

do produto. São necessários monitoramentos constantes do processamento do 

alimento procurando eliminar possíveis problemas que alterem a qualidade das 

rações, o que pode ser uma das principais causas de desvio do desempenho 

final esperado (BELLAVER; NONES, 2000 ). 

As diferenças de deposição de carne e gordura que tem ao longo da 

vida, faz com que os nutricionistas busquem a formulação ideal da ração para 

cada fase, buscando sempre o melhor rendimento de carcaça, diminuindo a 

deposição de gordura e aumentando a produção de carne. A escolha dos 

ingredientes, depende sempre das exigências nutricionais de cada fase 

(OELKE, et al. 2013) 

O numero de rações depende do programa nutricional adotado, mas são 

basicamente a pré-inicial, inicial e crescimento e final (OELKE, et al. 2013).  

2.2 Controle de qualidade 

O controle de qualidade pode ser definido como o “conjunto de 

procedimentos que envolvem programação, coordenação e execução com o 

objetivo de verificar e assegurar a conformidade da matéria-prima, do 

ingrediente, do rótulo, da embalagem, do produto intermediário e do produto 

acabado com as especificações estabelecidas” (BRASIL, 2007). 

A qualidade da ração é avaliada no produto quando acabado. Essa é 

dependente das condições de matéria prima e de todo processo de fabricação 

as recomendações em relação aos ingredientes vão além de análises 

bromatológicas, incluindo também análises microbiológicas, microscópica, 

observando-se aparência, integridade, coloração, odor e outras características 

que impedem a utilização da matéria prima quando esta tiver baixa qualidade e 

não se encaixar nas adequações sanitárias. Essa avaliação de qualidade irá 

interferir em toda a cadeia de produção e na qualidade do produto final 

(OELKE, et al. 2013). 

 Para que o controle de qualidade  tenha sucesso, é necessário realizar 

coletas periódicas de ingredientes, e produtos acabados para a realização de 

análises (BUTOLO, 2010). 
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Uma importante medida para a manutenção da qualidade, é a adoção  

de critérios para controle e manutenção preventiva dos pontos críticos, para 

evitar riscos.  Para isso é adotado o sistema de análises de perigo e pontos 

críticos de controle (APPCC).na fabricação de ração, esses pontos críticos 

estão relacionados com qualidade da matéria-prima, do processo e do produto 

acabado (BUTOLO, 2010). 

Para que haja bons padrões de qualidade e AAPCC, as fábricas se 

baseiam em documentos como as boas práticas de fabricação (BPF) e 

procedimentos operacionais padrões (POP), atrvaés da instrução normativa 

(I.N) nº 04, de 23 de fevereiro de 2007 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). 

Segundo a IN 04/2007 (p.1-2), define-se boas práticas de fabricação 

como “procedimentos higiênicos, sanitários e operacionais aplicados em todo o 

fluxo de produção, desde a obtenção dos ingredientes e matérias-primas até a 

distribuição do produto final, com o objetivo de garantir a qualidade, 

conformidade e segurança dos produtos destinados à alimentação animal” 

(oelke, c. C., 2013). 

2.3 Fábrica de ração 

Não existe dúvida alguma que na avicultura assim como nas demais 

áreas de produção animal, a ração é o principal ponto de discussão entre as 

integrações e seus integrados. Ela é o maior custo dentro do processo de 

criação de frango de corte e sendo assim necessariamente precisa ter 

qualidade e ser controlada desde a fabricação ao comedouro das aves 

(OLIVEIRA, et al. 2012). 

O processamento do alimento ocorre para que com a utilização de 

operações necessárias, possa ocorrer máximo aproveitamento do mesmo.  

Envolve mudanças na estrutura do ingrediente para obter retornos líquidos 

após ingerido pelo animal. Já que o principal custo daprodução de espécies 

provém da alimentação, é fundamental realizar um bom processamento, que 

pode ser físico ou químico, para obter os melhores resultados. A mistura, 

injeção de calor, diminuição do tamanho de partículas, aglomeração, pressão, 
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mudanças no amido, estão entre as diferentes maneiras de processamento 

(BELLAVER, 2000).  

O processamento dos ingredientes que ocorre na Fábrica de Ração, por 

mais simples que seja, devem prezar pela qualidade do produto final. Para tal 

finalidade deve haver controle e cuidado com a matéria prima, insumos e 

maquinários necessários para que haja sucesso no processo (OLIVEIRA, et al, 

2012) 

A redução do tamanho de partículas é avaliada através da análise de 

Desvio Geométrico Médio (DGM). A avaliação da granulometria está 

intimamente ligada nesse processo, pois independente da forma a ser 

oferecida (farelada, peletizada ou triturada), os ingredientes deverão passar 

pelo processo de moagem que ocorre no Moinho (JENSEN et al, 1962) (NIR et 

al, 1990) (YO et al, 1997) (PORTELA et al, 1988) é o que determina a 

granulometria da matéria prima utilizada. 

2.4 Moinho 

O processo de moagem é um dos mais importantes da fábrica, já que 

interfere diretamente na qualidade final do produto. Esse processo melhora o 

aproveitamento do alimento pelo animal. Portanto o controle desse processo é 

fundamental para manutenção da qualidade da ração (BELLAVER e NONES,  

2000).   

A moagem trás entre outras vantagens o aumento da superfície de 

contato das partículas, melhorando assim os processos de aquecimento, 

resfriamento, uniformidade de tamanho das mesmas, auxiliando também em 

um processo melhor de mistura (NITZKE, 2000). 

No moinho, os ingredientes são reduzidos de tamanho pelo processo de 

impacto, corte ou atrito. E além da moagem, há o peneiramento, o que também 

interfere na alteração do tamanho de partículas (BELLAVER e NONES,  2000). 

O DGM de cada ração é determinado pela nutrição e pode variar de 

muito fino a grosso. Essa alteração é realizada através numero de martelos 

utilizados no moinho assim como o tamanho dos mesmos e o diâmetro de furos 
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da peneira utilizada. É de interesse utilizar uma granulometria que não interfira 

no desempenho das aves e que ao mesmo tempo reduza o consumo de 

energia consequentemente aumentando o rendimento da produtividade 

toneladas/hora (CONDÉ, et al, 2014). Moagens de milho mais grosseiras 

diminuem o consumo de energia em até 61%, sem afetar o desempenho e 

digestibilidade das aves (ZANOTTO, et al., 1994; BELLAVER, et al., 1998) 

A principal influência do desempenho de frango de corte e o consumo do 

alimento é o tamanho da partícula da ração, isso se dá pela sua capacidade 

em selecionar os grãos, o que muda conforme a idade (REECE et al., 1986). 

Por isso é essencial a utilização de corretas granulometrias para cada fase da 

criação do frango de corte (CONDÉ, M.S. et al, 2014). 

O tamanho, a forma e a estrutura das partículas de nutrientes da ração 

irão interferir na densidade, digestibilidade e dispersibilidade dos nutrientes na 

massa da dieta, na qualidade dos peletes, qualidade da mistura, forma de 

transporte, fornecimento nos comedouros e no consumo de energia no 

processo de moagem (RIBEIRO, A. M. L., et al 2002).  

A análise de DGM é realizada para medir grânulos de um produto 

moído. Classifica partículas de uma amostra por seus tamanhos medindo as 

frações correspondentes, analisando assim o DGM, em milímetros ou mícrons 

(ZANOTTO et al, 1999).  Através dessa análise, é possível correlacionar à 

digestibilidade, desempenho animal e rendimento de moagem (ZANOTTO & 

BELLAVER, 1996). 

Esse cálculo pode também ser realizado através da utilização de 

software, que foi desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves.  

Há também outro método de análise utilizado, que é a avaliação com o 

Granulômetro, equipamento também desenvolvido pela Embrapa suínos e 

aves. Este é utilizado para medir o tamanho das partículas de milho após o 

processo de moagem. Não é necessário o uso de cálculos matemáticos. É 

avaliada a capacidade que as partículas mais finas tem de se aproximar umas 

das outras quando comprimidas, e apresentando maior compressibilidade que 

partículas grossas (CONDÉ, M.S. et al, 14). 
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2.6 Mistura 

Assim como a moagem, a mistura também deve ser considerada um dos 

corações da fábrica de ração. Sendo que a correta utilização e funcionamento 

desses equipamentos confere forte impacto na qualidade final desses produtos 

(BELLAVER, C; NONES, C., 2000). 

A mistura confere homogeneidade das partículas na massa total. É 

realizada através de uso do Misturador (que podem ser verticais ou horizontais, 

helicoidais ou por pás) (LARA, 2010). A homogeneização é essencial para um 

bom resultado final (BUTOLO, 2010).  

Alguns parâmetros devem ser controlados para que obtenha sucesso no 

processo de mistura como: o tempo de mistura, forma e tamanho das 

partículas, sequencia de adição dos ingredientes, adição de líquidos, condições 

físicas do misturador, regulagem do equipamento, quantidade adequada de 

ingredientes, limpeza adequada após a batida (BELLAVER, 2000).  

O tempo de mistura seca deve ser bem definido antes de começar o 

processo de mistura úmida, com adição de ingredientes líquidos e óleos, para 

que haja completa distribuição dos ingredientes, sem formação de grumos 

(OELKE, C.A.; RIES, E.F., 2013).  

A qualidade da mistura pode ser avaliada com a utilização de 

indicadores adicionados na mistura da ração. São vários os indicadores: violeta 

de metila, micro-tracer, grafite, ou pode-se analisar um elemento da própria 

ração como manganês ou cromo. Pode também ser realizada com a utilização 

do Quantab, que mede o íon de cloreto da mistura. O que classifica a qualidade 

de mistura são as coletas realizadas e analisadas que resultam no coeficiente 

de variação (CV), que para ser eficiente deve ser inferior a 10%. deve se 

considerar os resultados de desvio padrão geométrico (DPG), que mede a 

variação no tamanho das partículas (BELLAVER, 2000). 

2.6 Peletização 

A Peletização é um processo onde partícula moídas de um ingrediente 

ou da mistura dos mesmos, passam por uma aglomeração por meio de 
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processos mecânicos, combinando também umidade, pressão e calor 

(BELLAVER, C; NONES, C., 2000). 

O equipamento utilizado é denominado de peletizador. Após moídos os 

ingredientes passam pelo processo de tratamento térmico com a injeção de 

vapor através do condicionador, fazendo também a absorção de água pelo 

farelo, até que este atinja a temperaturas de 75-95 ºC (LARA, 2010), isso gera 

uma pré-gelatinização dos ingredientes e do amido  (BUTOLO, 2010). Segundo 

FALK (1985), para que o processo de gelatinização ocorra com sucesso, a 

temperatura com grandes quantidades de grãos deve ser de no mínimo 82ºC e 

a umidade de 18%, tendo variações para caada equipamento. No processo de 

extrusão, além da gelatinização do amido, ocorre também a fricção molecular e 

esterilização. (BUTOLO, 2010) 

O processo de condensação pode destruir vitaminas A, E e K 

principalmente se não forem adicionados antioxidantes para prevenção da 

oxidação das mesmas, ou se as vitaminas não forem encapsuladas. Por outro 

lado, a peletização aumenta a disponibilidade de ácido nicotínico, biotina e 

vitamina E (ESMINGER, 1985). 

Após o condicionamento, o produto passa por matrizes num processo de 

compressão. Onde os pellets são moldados. As rações podem ou não passar 

pela trituração, depende do destino das mesmas (BUTOLO, 2010). 

 A produção de rações na forma de pellets não é obrigatória, pois se 

verifica em muitas unidades a fabricação da ração farelada, a qual não passa 

pelo processo de peletização. No entanto, alguns estudos mostram vantagens 

da ração peletizada, como redução da carga microbiana e segregação de 

ingredientes; maior consumo da ração, de ganho de peso diário; melhor 

digestibilidade e conversão alimentar; consumo uniforme de ingredientes da 

ração e consequente redução de desperdício e economia (BUTOLO, 2010; 

LARA, 2010).  

2.7 Conversão Alimentar 

O índice de conversão alimentar (I.C.A) é obtido através de cálculos 

utilizando o consumo de ração do animal por um período de tempo, dividido 
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pelo seu ganho de peso nesse período, ou seja, quanto o animal precisou 

consumir de ração para a produção total de carne (SOUZA, A. V. C., 2003). 

Calcula-se inicialmente o ganho de peso médio do lote através da 

subtração do peso inicial da média de peso final do lote. É necessário também, 

saber o consumo médio de ração por ave. Dividindo a média de consumo de 

ração por ave, pela média de ganho de peso por ave. Desse modo conclui-se 

que pra cada quilo da ave, foi consumido tal quantidade de ração. Assim 

sendo, o resultado será sempre contrário, se o resultado aumenta é sinal de 

piora no desempenho; já quando o ICA diminui, o desempenho da ave 

aumentou (SOUZA, A. V. C., 2003,p.1). 

2.8 Granulometria e Forma Física da Ração 

Vários são os desafios para os frangos na primeira semana de idade. 

Além dos diversos desafios ambientais que podem ocorrer, existe as 

dificuldades oferecidas da diferença anatômica e fisiológica entre estes e as 

aves de mais idade, necessidades nutricionais limitadas pela dificuldade de 

ingerir e digerir o alimento, e o rápido desenvolvimento potencial que ocorre 

nessa primeira fase (PENZ, M, A., 2011). 

Partes do aparelho digestivo como: próventrículo, moela, pâncreas, 

fígado e intestino delgado tem um desenvolvimento mais avançado após a 

eclosão em relação às outras partes do corpo. Ocorre também maior 

profundidade das criptas e aumento no numero de enterócitos (NITSAN, 1977 

NIR, NITSAN e MAHAGNA, 1993, DROR , NIR,  NOY e SKLAN 1997 apud 

PENZ, M, A., 2011). 

O que também favorece o desenvolvimento de enterócitos é a passagem 

de alimento, o que vai substituindo os enterócitos formados na fase 

embrionária, e que gradualmente aumenta o consumo de ração e a 

digestibilidade de nutrientes (MORAN, 1985, apud PENZ, M, A., 2014). E para 

um aumento na produtividade, é fundamental que haja tamanho correto das 

partículas (CONDÉ, M.S. et al, 2014). Esse processamento do alimento deve 

visar o melhor conjunto de operações para extrair o maior potencial nutricional 

que o alimento possa oferecer. Esse processo muda a estrutura do ingrediente 
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para obter melhores resultados após ser utilizado pelo animal (BELLAVER, C; 

NONES, C., 2000). 

Ambrozini (2002) cita que o maior consumo de ração da vida do frango 

de corte ocorre na primeira semana de vida que é cerca de 3,0 a 4,5% do total. 

As principais formas físicas de rações utilizadas na fase pré-inicial são as 

fareladas, peletizadas, trituradas e extrusadas, já que estas melhoram a 

conversão alimentar, o ganho de peso, dão maior uniformidade ao lote e 

aumentam o rendimento de carcaça. 

Dietas com características diferentes impactam diretamente na estrutura 

do aparelho digestivo das aves, assim como no seu desempenho (DAHLKE, 

2001). Goodband et al. (2002) cita que a diminuição das partículas de ração 

aumenta a superfície de contato para ação das enzimas digestivas 

incrementando a eficiência das mesmas. 

Já lentle et al. (2005), relatam que partículas maiores, aumentam a 

permeabilidade da digesta na moela e melhoram a eficiência digestiva. Outro 

aspecto observado é a regulação do consumo com a utilização de diferentes 

granulometrias, e a percepção da preferência por uma granulometria maior por 

parte das aves (JENSEN et al, 1962) (NIR et al, 1990) (YO et al, 1997) 

(PORTELA et al, 1998). 

A moela é um potente órgão muscular triturador capaz de aplicar uma 

pressão maior que 585 kg/cm² (CABRERA, 1944). Com DGM muito baixo, 

pode haver subdesenvolvimento da moela e aumento do proventrículo 

(TAYLOR E JONES, 2014). Sendo assim, a moela estará exercendo função de 

trânsito e não de órgão triturador (CUMMING, 1994). Situação que é invertida 

com o aumento do DGM, já que partículas mais grossas diminuem a 

velocidade da digesta (NIR et al, 1994). Sendo assim, há maior tempo de 

exposição as enzimas digestivas e melhora na absorção e digestibilidade 

(CARRE, 2000 apud AMERAH et al., 2007). 

A moela bem desenvolvida melhora a motilidade intestinal (FERKET, 

2000) e, por consequência, eleva os níveis de colecistoquinina (SVIHUS et al., 

2004) estimulando todo o trato gastrointestinal. 
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Nir et al, (1994), concluiu que pintos na primeira semana de idade tem 

preferência por grãos grosseiramente moídos. Esse mesmo autor avaliou 

diferentes DGM de dietas na primeira semana e constatou que as diferentes 

granulometrias, podem interferir no desempenho dos pintos.   

Por outro lado, foi constatado que o aumento do DGM aumentou o peso 

da moela e do intestino se comparados a outros frangos de primeira semana 

que ingerem dietas com granulometrria menor. Porém esses efeitos 

desaparecem quando os frangos atingem 14 dias (PENZ, M, A., 2014).  

Observou também, que o aumento da granulometria, diminui o consumo 

de outros nutrientes essenciais e que por outro lado, com a granulometria 

diminuída, há maior comprometimento da energia metabolizável e retenção de 

nitrogênio e matéria seca da dieta, o que melhora com o aumento da mesma 

(PENZ, M, A., 2014). 

 A passagem da ração pelo trato gastro intestinal é influenciada pelo 

tamanho das partículas e forma física da ração (MACARI et al.,1994). As 

partículas maiores tem passagem mais lenta no intestino em relação as 

menores, e as rações extrusada-peletizadas passam mais rápido em relação 

as farelada (NIR et al, 1994).  Segundo Nit et al, (1995) partículas menores não 

exercem efeito negativo no desempenho de frangos, inclusive após a 

peletização. 

 Entre os benefícios da ração peletizada está diminuição da seleção de 

partículas maiores. A temperatura utilizada no processo de extrusão faz a 

gelatinização do amido e solubiliza proteínas, facilitando assim a ação e acesso 

das enzimas e aumentando a digestibilidade. Além disso, a não seleção e 

disponibilidade de todos os nutrientes necessários no pelete, faz com que as 

aves gastem menos energia ao se alimentarem (CAPDEVILA, 1997).  O alto 

consumo de dietas granuladas ou peletizadas aumenta a necessidade de 

oxigênio no intestino. Em função do alto consumo de ração, aumento do quimo 

e aumento do ph do alimento que chegará ao intestino. 

 O alimento farelado pode ser consumido de modo mais regular por parte 

das aves, o que resulta em maior presença de oxigênio na digestão.  
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Permanece por mais tempo na moela o que diminui o ph do alimento e deixa a 

carga intestinal mais leve (LÓPEZ, 2004). 

 Lott et al, (1992), sugerem que o DGM de 1,96 mm é grande e pode 

prejudicar o desempenho de pintinhos. E segundo Nir et al, (1995), pintinhos 

preferem partículas entre 0,7 a 0,9 mm. DEATON et al, (1995), não 

encontraram diferenças no desempenho de frangos com rações cujas 

partículas mediam 0.679, 0,987 e 1,289 mm.  

Segundo Klein (1999), em relação à ração peletizada, não há muita 

interferência do tamanho das partículas (que devem estar entre 0, 500 e 0,700 

mm). Para o processo de peletização, quanto menor a partícula, maior a 

superfície de contato e melhor a injeção de vapor, e condensação da ração. 

Porém quando a ração é farelada, não há consenso em relação a melhor 

granulometria. O que predomina nas opiniões é que deve variar conforme a 

idade da ave. Quando oferecido um alimento finamente moído, a um animal 

que não tem acesso a grãos maiores, a moela torna-se flácida e pouco ativa 

(PENZ E MAGRO, 1998). 

Partículas maiores e com consequente passagem mais lenta pelo trato 

gastro intestinal, permite ação mais efetiva dos sucos digestivos, melhorando 

assim a disponibilidade de nutrientes (NIR et al. 1994). E que o numero e 

tamanho das vilosidades intestinais não são diferentes para aves submetidas a 

dietas com granulometrias diferentes. 

Segundo López, (2004) os desempenhos são diferentes de frangos com 

a interação granulometria e forma física da ração. A granulometria média 

apresentou maior ganho de peso conforme o grau de processamento, quanto 

mais processada, maior o ganho de peso. Com a granulometria grossa, a ração 

farelada apresentou menor ganho de peso.  Rações peletizadas, apresentam 

melhores resultados quando processados com granulometria média. Nas 

rações peletizadas ENGBERG et al, (2002)  também observou melhor ganho 

de peso das aves. Em geral quanto mais processada a ração, melhor o ganho 

de peso das aves (LÓPES, 2004). 
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 López, (2004) constatou que o consumo de ração não foi influenciado 

pela granulometria da ração. Ao contrario de Nir et al (1994) e LÓPEZ, BAIÃO 

(2002), que observaram maior consumo de ração com a granulometria grossa. 

Para a graulometria média (0,856 mm), Dahlke, (2001) observou que a 

ração peletizada é mais consumida em relação a farelada. Já a granulometria 

grossa (1,12 mm) foi observado o consumo de ração semelhante para rações 

fareladas e peletizadas. Com uma granulometria fina (0,336 mm) o consumo de 

ração na forma farelada foi menor em relação a ração peletizada.  

Aves de um 23 dias que são alimentadas com ração peletizada moída 

em peneira de 3,8mm apresentam maior consumo de ração do que aquelas 

alimentadas com a farelada moída na mesma peneira. A peletizada utilizando 

peneira 7,0 mm para moagem, não houve diferença significativa (ANDRADE, 

E. C., 2014). 

Para aves que se alimentaram com ração farelada moída em peneira 

7,0mm, o consumo de ração foi maior do que as que receberam farelada na 

peneira de 3,8 mm, podendo ser justificado pela preferência das aves por 

partículas maiores e facilidade de apreensão (NIR et al., 1994), além de 

proporcionar trânsito mais lento e melhor absorção.  

Para a fase até 23 dias, se a ração for farelada, obtêm-se melhores 

resultados com a ração moída em peneira de 7,0mm. Para a peletizada, o 

consumo é favorecido, sem influência da granulometria (ANDRADE, E. C., 

2014). 

 Por outro lado López, (2004) observou alteração no consumo de ração 

influenciado pela forma física da ração. Rações peletizadas e mais 

processadas apresentaram maior consumo em relação a farelada. O que pode 

ser atribuído a maior densidade e ao tamanho uniforme das partículas o que 

diminui a seleção por parte das aves (CAPDEVILA, 1997). 

 Para a conversão alimentar López, (2004) observou efeitos sobre a 

interação granulometria e forma de ração. Ração farelada com granulometria 

média apresentaram conversão alimentar pior em relação às aves com 

alimentação extrusada-peletizada da mesma granulometria. 
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  Para Dahlke, (2001) apesar do desempenho das aves ter melhorado 

com o uso de granulometria mais grossa em rações peletizadas, não houve 

resultados significativos em relação à conversão alimentar e ganho de peso. 

Moagens mais grosseiras (0,585 e 1,12 mm) apresentaram o mesmo consumo 

de ração na forma farelada ou peletizada, o que leva a dizer que, a moagem 

mais grosseira de milho, quando economicamente viável, dispensa a 

peletização da ração. 

De acordo com LÓPEZ E BAIÃO (2002), não há diferenças no 

rendimento carcaça de frangos alimentados com dietas fareladas e peletizadas 

com diferentes granulometrias. Dahlke, (2001) também constatou que não 

houve resultados significativos em relação ao rendimento de carcaça. 

A forma peletizada apresentou maior ganho de peso das aves quando 

utilizada peneira de 3,8 para a moagem (ANDRADE, E. C., 2014). 

Dahlke, (2001) constatou efeitos significativos para ganho de peso. As 

rações com moagem fina apresentaram pior ganho de peso quando fareladas, 

e maior ganho de peso quando peletizadas com a mesma granulometria.  Entre 

as granulometrias 0,585 e 1,12 mm a forma da ração não influenciou no ganho 

de peso das aves.  

Ribeiro, (2002) relatou que granulometria fina (0,337 mm), apresentou 

menor ganho de peso, conversão alimentar e consumo de ração, em relação 

as aves que consumiram ração com DGM maior e igual a 0,778 mm.  

 Os pesos de moela, apresentaram semelhança em relação a utilização 

de ração peletizada ou farelada com granulometria média. Já com a 

granulometria grossa, os resultados foram diferentes para os dois tipos de 

ração. Sendo que o maior peso foi observado utilizando a ração farelada. O 

que também foi constatado por NIR et al. (1995), ENGBERG et al, (2002). 

 Isso se dá, pelo fato de rações peletizadas terem maior passagem, o 

que gera menor quantidade de ração na moela e consequentemente menor 

atividade muscular da mesma (MACARI et al., 1994; LÓPEZ; BAIÃO., 2002). 
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Em relação ao fígado, os pesos foram semelhantes entre diferentes tipos 

de ração, quando utilizada granulometria grossa (LÓPEZ; BAIÃO., 2002). 

Além da importância de partículas mais grosseiras, Nir et al, (1994), 

constataram a importância da uniformidade das mesmas , pois quando o 

Desvio Padrão Geométrico (DPG) se aproxima de 2,00, as aves apresentaram 

menor ganho de peso e piores resultados de conversão alimentar. Além disso, 

observou que partículas mais grossas tem passagem mais lenta pelo trato 

gastrointestinal, a maior permanência das mesmas na moela fez com que esta 

aumentasse de tamanho, já que o esforço mecânico exercido sobre partículas 

maiores é maior. 

Tabela 1: 

 Granulometria Forma Física da Ração 
Ganho de Peso Granulometria média conforme o 

grau de processamento 
 
Peletizada 

Consumo Granulometria Média e Grossa Peletizada 

Conversão Alimentar Granulometria Média Peletizada 

Rendimento de 
Carcaça 

Sem resultados significativos Sem resultados 
significativos 

Peso da Moela Granulometria Grossa Farelada 

Peso do Fígado Granulometria Grossa Peletizada ou Farelada 

Tabela 1: Relação da melhor granulometria e forma física da ração a 

serem utilizadas no desempenho do frango de corte: 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Podemos concluir que a granulometria e forma física da ração estão 

diretamente ligados no desempenho do frango de corte. Sendo que a ração 

Peletizada se destaca por disponibilizar os nutrientes necessários à ave de 

maneira homogênea, facilitando o consumo, diminuindo o gasto de energia da 

ave e evitando a seleção de partículas. O que contribui para um melhor ganho 

de peso e taxas de conversão alimentar do lote.  

 Em conjunto com a ração peletizada, deve ser utilizada uma 

granulometria média, de 0,750 a 0,950 mm. Já que esta faz com que os 

ingredientes permaneçam disponíveis por mais tempo no trato digestório, 
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melhorando a absorção e aproveitamento dos nutrientes. Ao mesmo tempo a 

granulometria média, faz com que o rendimento da moagem aumente, 

diminuindo assim o consumo de energia do processo. 
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