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Resumo 

 

Os antibióticos têm sido utilizados em dietas para frangos de corte com a finalidade de 

controlar ou inibir microrganismos patogênicos que podem ser prejudiciais ao 

desempenho das aves. A utilização contínua desses antibióticos pode causar resistência 

bacteriana, nessa situação, houve uma mudança de exigência do mercado, por produtos 

que não induzam resistência bacteriana, sendo uma opção o uso de prebióticos. Dentre 

os prebióticos, o grupo dos mananoligossacarídeos (MOS) e uma mistura de butirato de 

sódio, levedura hidrolisada desidratada e proteinado de zinco, desempenham funções 

benéficas no trato gastrointestinal. As aves foram distribuídas de acordo com o 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), em 5 tratamentos com 8 repetições de 35 

aves cada (20 fêmeas e 15 machos) por unidade experimental, totalizando 1400 aves 

(Cobb 500) de 22 dias de idade. Os tratamentos consistiram em rações com ou sem uso 

de antibiótico e combinações dos prebióticos Viligen™, Actigen® ou uma combinação dos 

dois. O tratamento CN + Actigen® foi o que apresentou o maior peso vivo final seguido 

pelo tratamento CN + Viligen™. Com relação ao ganho de peso, as aves que  

expressaram melhor resultado (p<0,05) foram as que receberam dietas com CN + 

Actigen® e o CN + Viligen™. A utilização dos produtos Actigen® e Viligen™ em dietas para 

frangos de corte de 22 a 42 dias de idade, são capazes de substituir o antibiótico, nas 

variáveis de desempenho e rendimento de carcaça e partes mantendo os níveis de 

produção. 

 

Palavras – chave: desempenho, mananoligossacarídeo, rendimento de carcaça, 

promotor de crescimento.
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Introdução 

 

Os antibióticos têm sido utilizados em dietas para frangos de corte com a finalidade 

de controlar ou inibir microrganismos patogênicos que podem ser prejudiciais ao 

desempenho das aves, (Roberto Fonazier, 2017). No entanto, a utilização contínua 

desses antibióticos pode causar resistência bacteriana, uma vez que, a bactéria através 

de alguns mecanismos, consegue manter seu crescimento independentemente da 

dosagem do antibiótico, que consequentemente irá afetar os consumidores dos produtos 

avícolas por meio de contaminação cruzada. 

Nessa situação, houve uma mudança de exigência do mercado, por produtos que 

não induzam resistência bacteriana, neste sentido alguns países tomaram como medida a 

proibição do uso de antibióticos como promotores de crescimento, sendo necessário 

buscar alternativas que possam substituir os antibióticos e que sustentem a produção nos 

mesmos níveis.  

 Uma opção são os prebióticos, formados por grupos de carboidratos que não são 

absorvidos no início do intestino, apresentando eficiência na modulação benéfica da 

microbiota intestinal, estimulando o crescimento de bactérias benéficas e, dessa maneira, 

mantendo a saúde intestinal, melhorando o desempenho animal (Gibson & Roberfroid, 

1995).  

 Dentre os prebióticos, o grupo dos mananoligossacarídeos (MOS) derivados de 

parede celular de leveduras Saccharomyces cerevisiae, quando inserido na dieta das 

aves, são capazes de reduzir a colonização intestinal por bactérias patogênicas, através 

de sítios de ligações que reconhecem os mananoligossacarídeos como sendo da mucosa 

intestinal, se fixando nos mesmos, e sendo eliminado através das excretas (Fomentini et 

al. 2016). Permitindo, que as funções de digestão e absorção continuem sendo exercidas 

normalmente.  
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Além dos MOS, existem no mercado produtos mais modernos compostos por uma 

mistura de butirato de sódio, levedura hidrolisada desidratada e proteinado de zinco, que 

desempenham funções benéficas no trato gastrointestinal, agindo no intestino, podendo 

resultar em melhor desempenho na produção do frango de corte. 

Dessa forma, o objetivo deste experimento foi avaliar a utilização de prebióticos 

sobre o desempenho e rendimento de carcaça e partes de frangos de corte entre 22 a 42 

dias de idade. 

 

 

Materiais e Métodos 

 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais de 

Produção (CEPAP) da Universidade Federal de Sergipe sobre protocolo de n° 21/2019. O 

experimento foi realizado na fazenda pertencente à Empresa Asa Branca, localizada no 

município de São Cristóvão - SE. 

A aves foram alojadas em galpão de alvenaria com 40 m de comprimento, 12 m de 

largura e pé direito de 2,3 m de altura com cobertura de telhas de fibrocimento em duas 

águas. O galpão continha 40 boxes (2x2 metros) com piso de concreto, e cama nova de 

maravalha de madeira, cada boxe representando uma unidade experimental.  

As aves foram distribuídas de acordo com o delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), em 5 tratamentos com 8 repetições de 35 aves cada (20 fêmeas e 15 machos) por 

unidade experimental, totalizando 1400 aves (Cobb 500) de 22 dias de idade.  

Todas as técnicas de criação foram realizadas de acordo com o manual de criação 

da linhagem utilizada (Cobb-Vantress, 2008).   

Até 21 dias de idade, antes do período experimental, todas as aves receberam 

uma ração basal formulada para atender as suas exigências nutricionais de acordo com 
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as Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos (Rostagno et al., 2017). Esses animais 

receberam água e ração à vontade. 

O galpão não possui sistema de nebulização, sendo de pressão positiva, contendo 

2 ventiladores no lado 1 e 2 ventiladores no lado 2, localizados no final e no meio das 

unidades experimentais. 

A temperatura do ar foi aferida diariamente utilizando 4 termômetros, localizados 

em diferentes pontos do galpão e na altura das aves, para obtenção das médias 

máximas e mínimas em graus Celsius (°C) durante todo o período experimental de 22 a 

42 dias de idade, representada na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Médias de temperaturas máximas e mínimas durante o período experimental de 22 a 42 dias. 

 

Os tratamentos consistiram em rações com ou sem uso de antibiótico e 

combinações dos prebióticos Viligen™, Actigen® ou uma combinação dos dois (tabela 1). 

As aves receberam ração e água à vontade durante todo o período experimental (22 a 42 

dias). 
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Tabela 1.  Descrição dos tratamentos experimentais. 

Tratamentos Descrição 

T1 – Controle positivo (CP) Ração medicada (antibiótico) 

T2 – Controle negativo (CN) Ração não medicada 

T3 – CN + Viligen
™

 Ração controle negativo + Viligen
™

 (1,0 kg/ton) 

T4 - CN + Viligen
™

 + Actigen
®
 Ração controle negativo + Viligen

™
 (1,0 kg/ton) + Actigen

®
 (0,4 kg/ton) 

T5 - CN + Actigen
®
 Ração controle negativo + Actigen

®
 (0,4 kg/ton) 

Viligen
™

 produto composto por butirato de sódio, levedura hidrolisada desidratada e proteinado de zinco. 
Actigen

®
 frações ativas de manano derivadas da parede celular Saccharomyces cerevisiae. 

 

As rações a base de milho e farelo de soja foram formuladas para atender as 

exigências nutricionais das aves durante o período experimental (22 a 42 dias), de 

acordo com as recomendações das Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos (Rostagno 

et al., 2017). A composição das rações controle positivo e controle negativo e 

atendimento das exigências estão expressos na tabela 2. Os aditivos Viligen™ e 

Actigen® foram usados em substituição ao amido, nas quantidades correspondentes. 

No período experimental, as aves foram pesadas no início (22 dias) e ao final (42 

dias) do experimento, também foi feito a pesagem da ração fornecida e as sobras das 

rações, para o cálculo dos dados de desempenho, sendo o peso inicial das aves 

utilizado como covariável. 

As variáveis de desempenho avaliadas foram o peso final (g/ave), ganho de peso 

(g/ave), consumo de ração (g/ave), e a conversão alimentar (g/g). 

Aos 42 dias de idade, foram selecionadas 10 aves, representando o peso médio 

das unidades experimentais. Essas, foram insensibilizadas conforme procedimento 

padrão do abatedouro da empresa (conforme Resolução nº1000 do CFMV, 2012). 

Em seguida, procedeu-se a escaldagem, depena e evisceração. Sendo então 

pré-resfriadas e resfriadas. Após o resfriamento, as aves foram dependuradas (por 5 

minutos) para retirada do excesso de água e, em seguida, foram realizados os cortes 
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para avaliação do rendimento de carcaça e peso das partes (peito, filé de peito, coxa, 

sobrecoxa, asa e pé). 

Tabela 2. Composição das rações utilizadas durante as fases crescimento (22 a 35 dias de idade) e final 
(36 a 42 dias de idade). 

Fase Crescimento (22 a 35 dias) Fase Final (36 a 42 dias) 

Ingredientes Controle 
Positivo 

(com promotor 
de crescimento) 

Controle 
Negativo 

(sem promotor 
de crescimento) 

Controle 
Positivo 

(com promotor 
de crescimento) 

Controle 
Negativo 

(sem promotor 
de crescimento) 

Milho 67,11 67,21 69,88 69,98 
Farelo de Soja, 45,5% 25,00 25,11 25,86 25,84 
Soja integral extrusada 4,87 4,71 --- --- 
Farinha de carne e ossos, 
42% 

0,28 0,28 --- --- 

Gordura aves --- --- 1,73 1,69 
Sal 0,52 0,52 0,47 0,47 
Calcário calcítico 1,15 1,15 1,14 1,14 
Bicarbonato de sódio 0,18 0,18 0,18 0,18 
Biolys 55¹ 0,25 0,25 0,15 0,15 
DL – metionina 0,24 0,24 0,20 0,20 
L – Treonina 0,01 0,01 0,01 0,01 
Stafac 500² 0,05 --- 0,05 --- 
Coxifarm³ 0,03 0,03 0,03 0,03 
Allzyme SSF E 21

4
 0,05 0,05 0,05 0,05 

Premix vitamínico
5
 0,05 0,05 0,05 0,05 

Premix mineral
6
 0,07 0,07 0,06 0,06 

Amido 0,14 0,14 0,14 0,14 

Composição calculada, %     

Energia metabolizável, kcal/kg 3150 3150 3220 3220 
Proteína bruta 20,00 20,00 18,60 18,60 
Extrato etéreo 3,6 3,6 4,4 4,4 
Fibra bruta 3,8 3,8 3,6 3,6 
Cálcio 0,8 0,8 0,7 0,7 
Fósforo total 0,4 0,4 0,4 0,4 
Fósforo disponível 0,3 0,3 0,3 0,3 
Potássio 0,5 0,5 0,5 0,5 
Sódio 0,2 0,2 0,2 0,2 
Arginina digestível 1,3 1,3 1,2 1,2 
Isoleucina digestível 0,8 0,8 0,8 0,8 
Lisina digestível 1,1 1,1 1,0 1,0 
Metionina digestível 0,5 0,5 0,5 0,5 
Met + cis digestível 0,8 0,8 0,8 0,8 
Treonina digestível 0,7 0,7 0,7 0,7 
Triptofano digestível 0,2 0,2 0,2 0,2 
Leucina digestível 1,6 1,6 1,5 1,5 
Valina digestível 0,9 0,9 0,8 0,8 

¹Biolys 55: L-Lysine 54.6 %. 
²Stafac 500: promotor de crescimento Virginiamicina. 
³Coxifarm: anticoccidiano. 
4
Allzyme SSF E 21: complexo enzimático.

 

5
Premix Vitamínico: Ácido Fólico 800 mg, Ácido Pantotênico 12.000 mg, Selenito de Sódio 250 mg, 

Vitamina A 9.000KUI, Vitamina B1 1500 mg, Vitamina B12 12 mg, Vitamina B2 6.000 mg, Vitamina B6 
3.000 mg, Vitamina D3 2.500 KUI, Vitamina E 20.000UI, Ácido Nicotínico 25.000 mg, Vitamina K3 2500 mg, 
Biotina 60 mg, Veículo q.s.p. 1000g. 
6
Premix Mineral: Ferro 100 mg, Cobre 20 mg, Zinco 100 mg, Manganês 160 mg, Cobalto 2 mg, Cálcio 2 

mg, Veículo q.s.p. v 1000g. 

 



 

6 

 

As variáveis avaliadas foram os pesos de carcaça em função do peso vivo, e 

respectivos rendimentos, gordura, peito, filé de peito, coxa, sobrecoxa, asa e pé, 

calculados em função do peso da carcaça (%). 

As análises estatísticas foram obtidas através da análise de variância utilizando o 

SAS OnlineDoc® Version 9.1.3 SAS (2010). As médias dos tratamentos foram 

comparadas utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

A variação da amplitude térmica durante o período experimental ficou em torno de 

10°C. As médias de temperaturas máximas observadas durante o experimento 

encontravam-se acima dos valores normalmente considerados adequados para a 

produção de frangos de corte, o que pode ter influenciado nos resultados.  

O peso vivo final das aves foi influenciado (p<0,05) significativamente pelos 

tratamentos (tabela 3). O tratamento CN + Actigen® foi o que apresentou o maior peso 

vivo final seguido pelo tratamento CN + Viligen™. O tratamento CN foi o que apresentou o 

pior peso vivo final demonstrando a necessidade da utilização de alguma estratégia para 

o controle de microrganismos potencialmente patogênicos. 

Hooge & Connolly (2011) realizaram uma extensa compilação de dados de 

trabalhos utilizando Actigen® em dietas para frangos de corte, e verificaram que em todos 

trabalhos onde se comparavam o CN (ração sem promotor de crescimento) com Actigen®, 

as aves do tratamento Actigen® apresentaram maiores pesos finais, resultado semelhante 

ao verificado no presente trabalho. Em pesquisa, Lea et al. (2013), avaliando a 

substituição de antibiótico por diferentes níveis de Actigen™ (200 g/t, 400 g/t, 800 g/t) em 

dietas para frangos de corte da linhagem Ross, observaram que aves alimentadas com 
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400g/t Actigen™ apresentaram peso vivo final semelhante as aves alimentadas com dietas 

que continham antibiótico.  

Com relação ao ganho de peso, as aves que  expressaram melhor resultado 

(p<0,05) foram as que receberam dietas com CN + Actigen® e o CN + Viligen™, e o 

tratamento que apresentou pior resultado foi o CN (tabela 3). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Fomentini et al. (2016), avaliando dietas 

para frangos de corte de 1 a 42 dias de idade com rações sem promotor de crescimento e 

com a inclusão de promotores de crescimento, MOS e suas combinações, relataram que 

as aves alimentadas com ração sem antibióticos apresentaram ganho de peso menor 

comparado com as aves dos demais tratamentos. 

Ainda na tabela 3, podemos verificar que os tratamentos não proporcionaram 

diferença significativa (p>0,05) para os resultados de consumo de ração. Diferente do 

observado no atual trabalho, Ramos et al. (2014) avaliando o consumo de ração em 

frangos de corte da linhagem Ross alimentados com rações contendo antibiótico, 

prebiótico (MOS) e outros aditivos, observaram que o fornecimento de dietas que 

continham prebiótico (MOS) conduziu a diferenças significativas no consumo de ração 

quando comparado ao tratamento sem a adição de antibióticos, contudo, a utilização do 

MOS na dieta das aves apresentou resultado similar a utilização do tratamento com 

antibiótico. 

As aves alimentadas com dietas CN + Viligen™ e CN + Actigen® apresentaram 

melhores resultados (p<0,05) para conversão alimentar, e as aves que foram alimentadas 

com o controle negativo apresentaram o pior resultado de conversão alimentar (tabela 3).  

Realizando pesquisa para avaliar o desempenho de frangos de corte alimentados 

com dietas controle negativo, controle positivo (virginiamicina 50%, 40g tonelada-1 de 

alimento) e duas dietas nas quais foram adicionadas ao controle negativo duas fontes 

distintas de MOS, denominadas de MOS 1 e MOS 2 Barbosa et al. (2011) observaram 
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que as aves alimentadas com a dieta que continha MOS 1, apresentaram o melhor 

resultado de conversão alimentar em relação a todos os outros tratamentos. 

 

Tabela 3. Desempenho de frangos de corte de 22 a 42 dias de idade alimentados com rações contento 

ou não prebióticos (Actigen
®
 e Viligen

™
). 

Tratamentos 

Item CP CN CN + 

Viligen
™

 

CN + 

Viligen
™

 + 

Actigen
®
 

CN + 

Actigen
®
 

CV, % P - Valor 

PI, g 988,5 934,7 942,6 941,4 938,7 --- --- 

PF, g/ave 2663,6
AB

 2581,7
B
 2713,1

A
 2682,5

AB
 2715,7

A
 2,71 0,015 

GP, g/ave 1673,4
AB

 1642,8
B
 1768,9

A
 1741,1

AB
 1773,0

A
 4,21 0,015 

CR, g/ave 3212,5 3192,9 3252,7 3245,1 3258,0 3,06 0,325 

CA, g/g 1,920
AB

 1,944
B
 1,839

A
 1,866

AB
 1,840

A
 3,56 0,039 

A,B
Letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. 

CP: controle positivo (ração medicada); CN: controle negativo (ração não medicada); CN + Viligen
™

 (1,0 
kg/ton); CN + Viligen

™
 (1,0 kg/ton) + Actigen

®
 (0,4 kg/ton); CN + Actigen

®
 (0,4 kg/ton). 

Viligen
™

 produto composto por butirato de sódio, levedura hidrolisada desidratada e proteinado de zinco. 
Actigen

®
 frações ativas de manano derivadas da parede celular Saccharomyces cerevisiae. 

PI: peso inicial; PF: peso final; GP: ganho de peso; CR: consumo de ração; CA: conversão alimentar. 
 

 

Na tabela 4 encontram-se os resultados de rendimento de carcaça e partes 

avaliados. Nenhum dos tratamentos avaliados foi eficiente em proporcionar diferenças 

significativas nos pesos de carcaças e partes (gordura, peito, peito filé, coxa, sobrecoxa, 

asa e pé) entretanto, é possível visualizarmos que o peso das carcaças das aves 

alimentadas com a dieta CN foi cerca de 250g mais leve que as carcaças dos outros 

tratamentos. 

Santos et al. (2005) realizando um experimento para avaliar o rendimento de 

carcaça e partes de frangos de corte alimentados com rações contendo antibiótico, 

mananoligossacarídeo e outros aditivos, observaram que as aves alimentadas com a 

dieta contendo MOS e antibiótico, apresentaram maior rendimento de peito em 

comparação as aves dos demais tratamentos, entretanto no atual trabalho nenhuma das 

características de rendimento de partes foram influenciadas pelos tratamentos. 
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Tabela 4. Rendimento de carcaça e partes de frangos de corte aos 42 dias de idade alimentados com 

rações contendo ou não prebióticos (Actigen
®
 e Viligen

™
). 

Tratamentos 

Item T1 – CP T2 – CN T3 – CN + 

Viligen
™

 

T3 – CN + 

Viligen
™

 + 

Actigen
®
 

T5 – CN + 

Actigen
®
 

CV, % P - Valor 

Peso de 

Carcaça, g 
2127,2 1881,6 2125,1 2113,2 2140,1 9,59 0,07 

Carcaça, % 75,3 71,7 79,3 76,6 82,3 12,85 0,31 

Gordura, % 1,31 1,59 0,33 0,73 1,41 89,51 0,07 

Peito, % 34,3 41,1 34,6 36,5 36,3 13,38 0,07 

Peito filé, % 28,8 32,8 29,1 28,3 29,6 13,58 0,19 

Coxa, % 12,2 17,5 11,9 12,1 13,1 34,19 0,11 

Sobrecoxa, % 15,1 17,5 15,0 16,1 14,6 20,98 0,44 

Asa, % 9,24 10,3 8,85 8,50 8,87 18,28 0,09 

Pé, % 4,33 4,98 4,53 3,76 4,43 32,10 0,56 

A,B
Letras distintas na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. 

CP: controle positivo (ração com promotor de crescimento); CN: controle negativo (ração sem promotor 
de crescimento); CN + Viligen

™
 (1,0 kg/ton); CN + Viligen

™
 (1,0 kg/ton) + Actigen

®
 (0,4 kg/ton); CN + 

Actigen
®
 (0,4 kg/ton). 

Viligen
™

 produto composto por butirato de sódio, levedura hidrolisada desidratada e proteinado de zinco. 
Actigen

®
 frações ativas de manano derivadas da parede celular Saccharomyces cerevisiae. 

 

 

A utilização dos produtos Actigen® e Viligen™ em dietas para frangos de corte de 

22 a 42 dias de idade, são capazes de substituir o antibiótico, nas variáveis de 

desempenho e rendimento de carcaça e partes mantendo os níveis de produção. 
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