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o objetivo deste trabalho foi o de verificar o efeito da substituição do farelo
de soja pela farinha de Castanha-do-Brasil (resíduo) em rações de frangos
de corte. Foram utilizados 600 aves distribuídas em 15 boxes de 2,0 x 2,Om
(quatro metros quadrado) cada um, em um delineamento experimental
inteiramente casualizado, constituído de 5 tratamentos e 3 repetições de 40
aves cada. Substitui-se o farelo de soja pela farinha de Castanha-do-Brasil
(resíduo) nos níveis de O, 25, 50, 75 e 100% em todos as três fases do
experimento: Inicial (1 a 28 dias), crescimento (29 a 42 dias) e acabamento
(43 a 49 dias). Para avaliação dos resultados foram coletados dados de
consuma de ração, peso corporal e conversão alimentar aos 7,14,28,35,42
49 dias de idade. Aos 49 dias de idade foram abatidos 4 aves por tramento,
sento 2 machos e 2 fêmeas, com a fmalidade de avaliar o rendimento de
carcaça, o rendimento de vísceras comestíveis (pescoço, moela, coração e
figado) e gordura abdominal. Na comparação das médias dos tratamentos
foi aplicado o teste de TUKEY ao nível de 5% de probabilidade. Ficou
evidente no período de 1a 49 dias de idade, que o tratamento 3 provocou os
melhores resultados quanto ao consumo de ração e conversão alimentar,
toda via quanto ao ganho de peso o tratamento 3 não apresentou diferença
significativa em relação ao tratamento 1 que obteve os melhores resultados
numéricos. Na avaliação do rendimento de carcaça houve diferença
significativa entre aves de ambos os sexos. Nos machos e nas fêmeas os
tratamentos 1, 2, 3 e 4 apresentaram os melhores rendimentos
respectivamente. Na avaliação das vísceras comestíveis as fêmeas
apresentaram, vísceras comestíveis mais pesados que os machos, sem
contudo apresentar diferença significativa. Os dados de gordura abdominal
não apresentaram diferença significativa nos tratamentos 1,2, 3 e 4, apesar
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das fêmeas apresentarem numericamente mais gordura abdominal que os
machos. Diante dos resultados pode concluir que: 1) É possível utilizar a
farinha de Castanha-do-Brasil (resíduo), em até 50% do farelo de soja, sem
afetar o desempenho das aves; 2) Houve uma estreita relação entre o
consumo de ração e peso corporal nos tratamentos 1, 2, 3 e 4 ao longo do
experimento; 3) As aves mais pesadas apresentaram os maiores rendimentos
de carcaça e vísceras comestíveis (pescoço, moela, coração e figado); 4) É
recomendável repetir o experimento com farinha de Castanha-do-Brasil
(resíduo), com o mínimo de óleo, afim de dar maior confiabilidade aos
resultados.
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