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Foi realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, no 

período de outubro/82 a fevereiro/82, um experimento utilizando 72 

suínos Landrace e 72 Large White, balanceados dentro das parcelas, 

e, com peso médio inicial de 17,57 kg e 67 dias de idade; visand~ 

estudar os efeitos da adjção de promotores do crescimento à ração, 

durante todo o período experimental. A ração misturada foi basea

da em mi1ho e soja, atendendo às exigências dos animais, sendo es

tas divididas em fase inicial, crescimento e terminação. O deli

neamento experimental foi o inteiramente casualizado, com os trata 

mentos organizados em esquema fatorial 2 x 2 x 2, sendo: virginia

micina (V), 0,0 e 10,0 ppm; cobre (C), 0,0 e 125 ppm e sexos (ma

cho e fêmea). Os resultados obtidos para ganho médio diário (GMD) 

até 25 kg, GMD total, conversão alimentar (CA) até 25 kg, CA total, 

area de olho do lombo (cm 2 ), rendimento de ca rcaça (%) e relação go!. 

dura carne para os fatores isolados:O,O (VI) e 10,0 (V2) ppm de 

V; 0,0 CCI) e 125 ppm de C, foram respectivamente: VI = 0,51;0,49; 

2,48; 2,92; 31,93; 81,13 e 0,75; V2 = 0,49; 0,50; 2,52; 2,86;33,53; 

80,42 e 0,66; Cl = 0,47; 0,48; 2,52; 2,97; 31,73; 80,51 e 0,74; 

C2 = 0,53; 0,50; 2,47; 2,81; 33,73; 81,04 e 0,58. Apenas foi cons 

tatado efeito significativo (P < 0,05) do cobre para o GMD até 25kg. 

Os machos apresentaram GMD e CA até 25 kg e GMD total estatistica

mente superiores (P< 0,05) aos das fêmeas (0,53; 2,45; 0,54 e 0,47; 

2,31; 0,44). Concluiu-se que a promoção do crescimento foi apenas 

observada na fase inicial pela adição de 125 ppm de oobre na ração. 
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