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RESUMO  

O Brasil é um dos maiores produtores de milho do mundo, boa parte dessa produção é 

destinada a alimentação de frangos de corte. Porém o milho colhido possui teores de umidade 

e impureza que influenciam negativamente na produção avícola, sendo necessário maiores 

gastos com processos de limpeza e secagem da produção. No entanto quando podem ocorrer 

possíveis falhas no processo de limpeza e/ou secagem, que comprometa a qualidade do milho 

entregue as fábricas de rações, ocasionando aumento da conversão alimentar das aves, 

maiores percentuais de mortalidade e maior idade de abate. Assim, objetivou-se com esse 

trabalho verificar a influência do milho usado na ração no desempenho de frango de corte, 

comparando milho de unidade de armazenamento e milho recém colhido através de coletas de 

dados no recebimento de cereais, fábrica de rações e abate das aves. Por rastreabilidade 

verificou-se 5 situações distintas de consumo de rações. O milho adquirido sem nenhum 

beneficiamento resultou em maior conversão alimentar, mortalidade e maior idade de abate 

mesmo após passar pelo processo de limpeza e secagem. A medida que se inclui o milho 

adquirido direto do agricultor tem-se a redução no desempenho das aves, sendo mais 

acentuada a partir dos 20 dias de idade. 

Palavras-chave: Milho, ração, frango de corte. 
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INTRODUÇÃO  

 

O milho colhido no Brasil, é destinado para diferentes setores de consumo, podendo ser usado tanto para 

alimentação humana in natura ou processada como também na alimentação animal e subprodutos 

industrializados (PARAGINSKI, 2015). O milho após colhido, quando não é destina a alimentação 

animal, pode ser comercializado na forma de fubá, amido, farinhas e até mesmo verde, 

(MARQUES et al, 2009). 

Segundo Gasques (2017) houve uma queda de 11.5%, na produção de milho na safra 

2016/2017. No entanto há uma perspectiva de aumento na produção para a safra 2018/2019. 

A produção de frango também segue uma perspectiva de aumento de produção de carne, 

segundo o autor com mais de 13.8 mil toneladas em 2018 para 14.68 mil toneladas em 2020. 

 Dados da CONAB (2018), mostra que embora a região sul do país seja uma das maiores 

produtoras de milho, primeira safra houve uma redução de quase 20%, na produção na última 

colheita. A produção da segunda safra seguiu uma redução menor de quase 8%, nesse mesmo 

período. Embora seja esperado grandes metas produtivas, a alta produção pode gerar 

problemas para o agricultor como a baixa de preços (AGRICULTURA, 2017). 

O milho no Brasil é cultivado em duas safras e podendo ser armazenado por um longo período de tempo 

até ser utilizado. Um dos principais fatores que afetam a qualidade do milho é o armazenamento e a temperatura. 

Temperaturas mais baixas diminui a velocidade de reações químicas no interior do grão, propiciando maior 

longevidade da colheita (PARAGINSKI et al, 2015). 

Mesmo com os avanços tecnológicos para atingir altas produtividades de milho no 

Brasil, ainda se tem elevadas perdas nas etapas pós colheita, tanto em transporte, como 

beneficiamento e armazenagem da safra (MARQUES et al, 2009).  

O beneficiamento pós colheita, é um dos principais fatores, que podem influenciar na 

qualidade do grão. Uma secagem mal executada pode, inclusive, aumentar as chances de 

trincar no grão (RUFFATO et al, 2000). 



 

 
 

Uma das alternativas relatado por SCHIMIDT, et al (2017), para diminuir os danos 

causados pela secagem dos grãos, recomenda-se uma colheita mais tardia, o que acarreta em 

um grão com menor teor de umidade. Entretanto, um resultado negativo da colheita do grão 

mais seco, é a maior chance de quebra causada pelo equipamento além de abrir espaço para 

plantas daninhas, aumentando a dificuldade de colheita. 

Em quase um século de pesquisa e melhoramento genético, a produção avícola obteve 

maior eficiência tanto na maior produção de carne, como também no tempo de produção e na 

conversão alimentar das aves (ZIEBERT e SHIKIDA, 2004). Em 90 anos a conversão 

alimentar do frango passou de 3,5 em 2006 para 1,8 e, 10 anos depois para próximos dos 1,6 

(SOUZA, 2008). O sul do Brasil é responsável por quase dois terços do abate de frango, quase 

a metade desta produção sulista concentra-se no Paraná (SOUZA, 2008). 

Segundo Souza (2008), a avicultura no Brasil é privilegiada pelo clima favorável, 

abundância de opções de matérias-primas, para produção de ração, além da oferta de água. No 

Paraná os maiores abatedouros de frango estão em Francisco Beltrão, com mais de um quarto 

do abate, Cascavel com mais de 18%, seguido de Toledo com 16% (SOUZA, 2008). A 

exportação brasileira de carne de frango subiu 167% nos 5 primeiros anos desse século e o 

consumo anual de carne de frango subira para 54 kg/habitante/ano (PRADELLA et al, 2014 e 

GASQUES, 2017). 

Uma maneira encontrada para os frigoríficos obterem padronização e qualidade nas 

aves entregue ao abate é a integração entre empresa e os avicultores. Dessa forma o frigorifico 

fornece todo apoio técnico, treinamentos, ração e pintainhos ficando de responsabilidade do 

avicultor o manejo e a entrega do produto final dentro do prazo e padrão esperado (ZIEBERT 

e SHIKIDA, 2004). 

Vários fatores influenciam na qualidade da secagem e consequentemente na qualidade 

do grão, como velocidade do ar, umidade inicial do produto e temperatura são os principais 

fatores que podem levar a redução da qualidade e do seu valor nutricional (ALVES et al, 



 

 
 

2001). Um bom beneficiamento mante a qualidade da semente por mais tempo (CILEIDE et 

al, 2014). 

Alves, et al (2001), conclui que a escolha da melhor época de colheita é a melhor 

estratégia para reduzir perdas, uma vez que existem as que ocorrem tanto por alta como por 

baixa umidade. Danos físicos podem ser causados desde o transporte até a utilização do grão. 

Quando um grão é danificado fisicamente aumenta as chances de ataque de fungos, além de 

aumentar a umidade e reduzir em até 800kcal/kg a energia fornecida (GODOI, 2005).  

Segundo Batista (2016), a qualidade e composição nutricional é diretamente 

influenciada pela umidade, impureza, quantidade de grãos ardidos e micotoxina. Também 

existe variações da qualidade do milho conforme a região, solo, clima, adubação etc. 

Na pecuária o maior custo de produção é atribuído a alimentação. Isso força as fábricas 

de rações a encontrar estratégias para reduzir os custos de produção de rações, buscando 

fontes alternativas de matéria-prima (OLIVEIRA, 2014). Godoi (2005), informa que é comum 

as fábricas de rações, utilizar milho de baixa qualidade, mofados, quebrados e com alto teor 

de impureza para a produção de rações. 

Segundo Batista (2016), mais da metade do milho colhido no Brasil, é destinado a 

alimentação de aves de corte ou poedeiras, sendo consumida em grão moído, farelo, pellets 

entre outras formas.  

Stringhini (2000) , reforça a importância da qualidade do milho, utilizado nas rações pois há um grande 

aumento dos níveis de micotoxinas, em especial as aflatoxinas, produzidas pelo fungo Aspergillus flavus, 

principalmente nos grãos mal armazenados, o que reflete em menor desempenho de frangos de corte. 

A fabricação de rações vem ocupando lugar estratégico na cadeia produtiva de frangos 

de corte. Conhecer a necessidade energética de cada fase de crescimento das aves e produzir 

rações com formulações especificas veem trazendo aumento produtivos e redução de custos 

do produto final, uma vez que se busca um melhor aproveitamento da ração (BATISTA, 



 

 
 

2016), principalmente após as maiores restrições de uso de antibióticos e aditivos na ração a 

partir de 2006 (GODOI, 2005). 

Gottardo et al (2014), comenta que a maneira mais rápida e barata para realizar analises 

bromatológicas em rações é através do NIR - Near Infrared Spectroscopy ou Espectroscopia 

de Infravermelho Próximo, que através da radiação de um comprimento de onda conhecido se 

observa a quantidade de energia emitida e refletida de uma amostra. Os resultados são 

confiáveis, desde que se tenha uma calibração adequada da curva de análise por meio de um 

banco de dados de várias amostras. 

Dessa forma objetiva-se, com este trabalho verificar, por meio de rastreabilidade e 

monitoramento do processo produtivo, a influência das variações da qualidade do milho em 

grão recebido de unidades armazenadoras de grãos e de agricultores, para a fabricação de 

rações e seu reflexo no desempenho de frango de corte. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O presente estudo de caso foi realizado na região do oeste paranaense, em uma empresa 

frigorifica privada, de abate de frango, no período de maio/2017 a agosto/2017. Os avicultores 

estão localizados em regiões aos redores dos municípios de Cascavel, Toledo e Palotina. A 

região tem clima, que segundo a classificação de Köppen, é classificado com Cfa – Clima 

Subtropical com temperaturas de inverno abaixo dos 18oC e no verão acima dos 22oC, com 

possíveis geadas, chuvas concentradas nos meses de verão sem seca (IAPAR, 2018). 

A empresa possui área destinada ao beneficiamento e armazenamento de cereais e 

também fábrica de rações própria. A classificação de grãos segue a Instrução Normativa 

60/2011 do MAPA, conforme os Capitulo 1 e 2, no que se diz respeito a classificação e 

qualidade do milho. Todas as cargas são classificadas nos quesitos umidade, impureza, 



 

 
 

ardidos, quirera e avariados, podendo ser rejeitado caso sua qualidade ultrapasse os limites de 

padrão da empresa.  

Após a aprovação do setor de classificação de grãos, as cargas de milho são 

direcionadas às moegas, para descarga do produto e então destinados para o processo de 

limpeza e secagem dos grãos, conforme necessidade para só então serem armazenados em 

silos de estocagem com sistema de termometria em temperatura de 26 a 28oC. O tempo de 

armazenamento até a utilização do milho depende da demanda da fábrica de ração. 

Na fábrica de ração o milho passa por sistema de moagem em moinho tipo martelo. Os 

insumos para a fabricação das rações são pesados conforme cada formulação e então 

misturados em misturador de pás para então passar pelo processo de condicionamento a 

temperatura de 82ºC por um minuto. Posteriormente é peletizado, resfriado e então 

armazenado em silos para então ser expedido aos avicultores. Todo o processo é monitorado e 

registrado por um rigoroso controle de qualidade próprio para fins de rastreabilidade, 

auditorias fiscais e garantia de qualidade. 

As análises das matérias-primas e rações são realizadas em laboratório próprio pelo 

método NIR onde amostras de 500g são moídas com peneira de 0,5mm por 3 minutos 

utilizando moinho de fluxo continuo de rotor a 3000RPM modelo Marconi MA090/CFT. 

Após a moagem as amostras são analisadas via NIR utilizando o aparelho Foss Nirsystems 

5000. 

No período de maio a agosto de 2017, houve a aquisição de grãos de milhos de dois 

tipos de fornecedores, o primeiro se por empresas privadas ou cooperativas que possuem 

unidade armazenadora de grão, sendo este um produto que já passou pelo processo de 

limpeza, secagem e armazenamento por períodos aleatórios de tempo. O segundo se dá pela 

compra do milho diretamente do agricultor, o que confere a esse milho maior variabilidade de 

umidade e impurezas, visto que ainda não passou por nenhum beneficiamento. A aquisição de 

milho direto do agricultor iniciou-se na semana do dia 12/06/2017. 



 

 
 

Através de um processo de rastreabilidade iniciado dia 01/05/2017, na área de 

recebimento de grãos, todo o milho recebido teve seu fluxo acompanhado, com coletas de 

dados desde o recebimento até a armazenagem e posteriormente a sua utilização na fábrica de 

ração, entrega das rações aos avicultores e, por fim, o abate dos lotes. 

Na área de recebimento de grãos valores de umidade, impureza, grãos ardidos, grãos 

avariados e quirera foram coletados a cada carga e então estipulado a média diária desses 

valores. Na fábrica de ração diariamente é coletado amostras de 500g de milho e de cada 

ração expedida para análise de umidade, proteína e extrato etéreo através do NIR. 

Para análise de DGM é utilizado 100g da amostra mais 2g de sílica usada como 

Antiumectante. As amostras são processadas em um aparelho agitador orbital com batidas 

intermitentes por 6 minutos. As peneiras usadas são de numeração 6, 10, 16, 30, 50, 100 e 

prato. O DGM é calculado utilizando o software Granucalc da Embrapa. Para as análises de 

Percentual de Pellet das rações são utilizadas peneiras com malhas de 3,5 mm, dividindo o 

peso retido na peneira pelo volume da amostra e então multiplicando por 100. Todas essas 

metodologias de análises físicas são oriundas de testes e pesquisas próprias da empresa. 

A fábrica produz, entre outras rações, cinco formulações de rações para frango de corte 

sendo elas: Inicial 1, Inicial 2, Crescimento 1, Crescimento 2 e Final. O tempo de consumo de 

cada ração é 10 dias para as rações Inicial 1 e 2, 8 dias para as rações Crescimento 1 e 2, e 

então as aves recebem a formulação Final até adquirirem o peso de abate. A ração é entregue 

para cada avicultor seguindo um planejamento já determinado de quantidade e dia de entrega. 

Para efeito de análise foi selecionado, para coleta de dados, um grupo de 48 avicultores 

com características semelhantes de manejo, histórico de produção, mesmo padrão de aviários 

e quantidade de pintainhos alojados. Dados de conversão alimentar, idade de abate, 

mortalidade inicial e total dos lotes foram disponibilizados, em médias de lotes, pela empresa 

após o abate de cada lote. 



 

 
 

 Todos os dados recolhidos foram organizados cronologicamente e então submetidos ao 

teste de Correlação de Pearson através do software IBM SPSS Statistics 22 e o teste de Tukey 

a 5% de significância utilizando o software SISVAR versão 5.6. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Na Figura 1(A), pode-se observar um aumento no teor de umidade do milho recebido 

pela área de recebimento de grãos a partir do dia 12/06/2017, também se tem uma diminuição 

da homogeneidade das cargas, isso é caracterizado pelo milho adquirido direto do agricultor, 

colhido a poucos dias. Nesse período até o final do acompanhamento houve cargas de milho 

com teor de umidade maior que 28%, levando a média diária para a casa dos 18%, valores 

ideais para colheita segundo Santin et al (2004). O milho adquirido de unidades 

armazenadoras de grãos possui maior homogeneidade no percentual de umidade além de ser 

menor (abaixo de 14%), uma vez que já passou pelo processo de secagem. 

Os valores de impureza observados na Figura 1(B) seguem a mesma tendência da 

umidade, pois além da maior umidade, o milho recebido dos agricultores possui maior 

quantidade de sabugos, partes de plantas daninhas e outras partes da própria planta de milho. 

Alves et al (2001), encontrou comportamento semelhante em milhos colhidos com umidade 

acima de 16,5%, onde a quantidade de impureza era maior independente da colheita e 

secagem. No entanto, contraria Marques et al (2009), que encontrou melhor qualidade de 

grãos quando colhido com umidade próximo a 18%, concordando com Santin et al (2004), 

que recomenda a colheita do milho com umidade entre 18 e 26%. 

Valores de grãos avariados (Figura 1D),teve menor variação, no entanto observa-se que 

grãos adquiridos de unidade armazenadoras de grãos possuem uma maior tendência a 

quebra/trinca concordando com Alves et al (2001), que expos relatos de maiores danos aos 

grãos depois da secagem. Esse mesmo comportamento é visto observando os grãos ardidos 



 

 
 

e/ou brotados (Figura 1C), que no caso de unidades armazenadoras de grãos é ligeiramente 

maior que milho de agricultor, uma vez que no caso desse último não houve tempo para 

ocorrer brotamentos ou qualquer outra avaria. 

A Tabela 1 informa um resumo das análises realizadas no período, com dados da 

qualidade do milho no recebimento e dados de análises bromatológicas na entrada da fábrica 

de ração juntamente com os dados de umidade, proteína bruta e extrato etéreo das 

formulações de rações. É possível verificar uma alta variação na composição das rações 

devido a maior variabilidade da qualidade do milho o que dificulta aos nutricionistas e 

formuladores da empresa em manter os níveis adequado de energia das rações, reduzindo o 

desempenho das aves. Porém Godoi (2005), explica que na fase inicial é necessário 22% de 

proteína bruta nas formulações. Silva, Albino e Nascimento (2001), concluem que valores de 

proteína bruta na ração próximo dos 20% é ideal em dietas a partir dos 22 dias. Dietas abaixo 

de 20% pode gerar perda de peso nas aves segundo Lisboa et al (1999). Todos estes valores 

de acordos com os resultados encontrados neste trabalho. 

 O DGM (Diâmetro Geométrico Médio) das rações e do milho esteve em todo o período 

entre 706 e 852, para as rações e 673 a 906 com DPG (Desvio Padrão Geométrico) próximo a 

2,02 para rações e milho, esses valores estão de acordo com Gewehr e Freitas (2008). Durante o 

período de acompanhamento não houve resultados significativo de micotoxinas (Aflatoxinas, 

Vomitoxina e Zearalenoma) no milho, entretanto Santin et al (2004), reforça que os níveis de 

micotoxina são maiores em grãos ardidos. 

Após o abate, foi possível verificar uma piora em todas as variáveis observadas de 

desempenho das aves, que consumiram ração produzida com milho adquirido direto do 

agricultor, relatado na Figura 2, mesmo que esse milho tenha passado por secagem e limpeza. 

Isso pode indicar uma possível falha na eficiência no sistema de limpeza da empresa, visto a 

maior quantidade de impureza, o que concorda com Oliveira et al (1997), onde a falta de 



 

 
 

maquinários adequados ou até mesmo a sua má utilização leva a má qualidade da ração e, 

consequentemente pior desempenho das aves. 

  Não há indícios de possíveis problemas no sistema de secagem da empresa, visto que a 

umidade dos grãos além de reduzida também ficou mais uniforme, variando de 12,28% a 

14,415% em todo o período, conforme os dados da Tabela 1.  

Na Figura 2 pode-se perceber, que os valores de conversão alimentar, aumentaram em 

mais de 3%, a idade para atingir o peso de abate, subiu 12 dias além da maior mortalidade 

inicial e total comparando ambos as situações de milho recebido. 

Executando a rastreabilidade das aves abatidas pode-se verificar, que houve 5 situações 

distintas durante o período de estudo. A primeira situação se dá por aves alojadas na primeira 

semana do mês de maio de 2017. Essas aves receberam 100% das rações produzidas com 

milho de unidade armazenadora de grãos e obtiveram o melhor desempenho do período 

analisado com menor conversão alimentar, a menor mortalidade e menor idade de abate.  

A segunda situação deu-se, nas aves alojadas na segunda semana do mês de maio de 

2017. Essas aves alojadas receberam apenas a ração Final produzida com milho de agricultor, 

com resultados de desempenho ligeiramente abaixo das primeiras aves. 

Uma terceira situação distinta observou-se, nas aves alojadas na semana do dia 25 de 

maio de 2017. Essas aves receberam as rações Inicial1 e Inicial2 produzidas com milho de 

unidade armazenadora de grãos e as rações Crescimento1, Crescimento2 e Final produzida 

com milho de agricultor. O desempenho desse grupo de aves caiu consideravelmente com 

aumento de todas as variáveis analisadas e aumento de mais de um dia na idade de abate. 

Há ainda uma quarta situação, em que as aves receberam apenas a ração Inicial1 

produzida com milho de unidade de armazenamento de grãos, essas aves foram alojadas na 

semana do dia 4 de junho de 2017, e nota-se a influência negativa do milho de maior 

variabilidade. 



 

 
 

Por último foi verificado que as aves alojadas na semana do dia 27 de junho de 2017, 

receberam apenas ração produzida com milho de agricultor e obtiveram os piores resultados 

com idade de abate de até 53 dias conforme a Figura 2(A).  

As informações do milho recebido na empresa, milho da fábrica de rações e as rações 

não tiveram correlação significativa entre si, chegando ao máximo a ±0,3 pelo teste de 

Correlação de Pearson (correlação fraca) Tabela 2, o que indica uma alta eficiência da fábrica 

de ração em manter ao máximo o padrão das rações mesmo diante de variações de matérias-

primas. Além disso há outros insumos como farelo de soja, óleo degomado e Premix que 

influenciam nos resultados bromatológicas das rações. Também há um grupo de formuladores 

profissionais que buscam alterar as formulações afim de manter os níveis energéticos o mais 

adequado possível, porém Batista (2016), reforça que mesmo com equações eficientes para 

correção das formulações, se tem aumento no custo de produção e diminuição de desempenho 

de aves toda vez que a fábrica de rações recebe matérias-primas fora do padrão estipulado. 

 Quando as informações da qualidade do milho recebido pela empresa e os dados do 

desempenho das aves são correlacionados se tem valores bem expressivos (acima de 0,7) 

como pode ser observado na Tabela 2. A porcentagem de umidade e impureza do milho 

destinado a fabricação de ração está fortemente relacionado com a conversão alimentar e 

mortalidade total, além de possuir moderada correlação com a mortalidade inicial e idade de 

abate, concordando com as avaliações de Batista (2016), que relata a redução da qualidade do 

milho, pincipalmente em questão de impurezas e ataque por fungos, leva a problemas 

metabólicos em aves o que consequentemente leva a perca de peso da carcaça, maiores custos 

de produção e condenação de carcaças no frigorifico.  

Essa correlação é positiva o que indica que quanto maiores os valores de umidade e 

impureza do milho maior será a conversão alimentar, idade de abate e mortalidades o que é 

desfavorável para a produção avícola, essa mesma relação foi encontrada por Batista (2016). 



 

 
 

Curiosamente a correlação de grãos ardidos é moderadamente negativa ao desempenho 

das aves, indicando uma melhora no desempenho das aves alimentadas com milho ardidos, o 

que contraia Santin et al (2004), onde, segundo os autores, os grãos ardidos diminuem a 

quantidade de energia que os grãos podem disponibilizar na ração. Os grãos avariados e 

quirera tem pouca correlação com o desempenho das aves uma vez que todo o milho é moído 

antes na fabricação das rações. 

Na Tabela 3 pode-se verificar que as aves alimentadas somente com rações 

oriundas de milho de qualidade melhor e mais uniforme se diferem totalmente em relação 

aquelas que receberam milho com maiores quantidades de umidade e impurezas. Oliveira 

(2014), reforça que maior variação no padrão dos insumos, para a produção de rações leva a 

maiores dificuldades no processo de produção e também menor aceitação da ração produzida 

pelas aves no campo. Além disso a conversão alimentar e a mortalidade das aves tendem a 

piorar gradativamente a medida que se inclui na dieta rações produzidas com milho não 

padronizado. 

 

 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1- A falta de padronização da qualidade do milho na ração leva a redução do desempenho de 

frango de corte no oeste paranaense. 

2- Deve ser evitado o uso de milho com altas umidade, impurezas e ardidos na produção de 

rações de aves de corte, principalmente aquelas fornecidas a partir dos 20 dias de vida. 

3- A documentação de todo e qualquer fluxo ou etapa de produção, insumo ou produto 

inacabado é de fundamental importância para a rastreabilidade de eventos ou desvios de 

produção e qualidade do processo produtivo. 
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