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TfTULO DA TECNOLOGIA 

Avicultura de corte no Estado do Amazonas 

RESUMO TECNOLOGICO 

A alternativa para se tentar reativar a avicultura de 

corte no Estado,seria reduzir os custos de produção, 

atraves da substituição total ou parcial das matérias

primas importadas, por regionais. Os resultados experi 

mentais com a utiliLação da mandioca - de elevado pote~ 

cial e tradição de cultivo na região- em rações para fra~ 

gros de corte, podem ser usados de imediato pelos criado 

res de frangos de corte do Estado do AmaLonas. 

Em rações completas para frangos de corte, contendo 

65% de milho e 31,7% de farelo de soja e mistura mine 

ral, o farelo de raiz integral de mandioca substituiu 

até 45% do milho, sem alterar significativamente o cons~ 

mo médio de ração total, o ganho de peso médio total e a 

conversa0 alimentar de frangos de corte, num per;odo de 1 

a 56 dias de idade (idade de abate). 



BENEFICIOS AO PRODUTOR 

A substituição de fontes tradicionais de energia nas 

-raçoes, por produtos regionais - exemplo: milho por fare 

lo integral de raiz de mandioca-, representa uma alterna 

tiva viável ã agropecuária amazonense, visto que o milho 

e escasso e caro na região, enquanto que a cultura da 

mandioca e largamente difundida. 

PESQUISADOR ENVOLVIDO 

Antônio cláudio Uchôa Izel 

PUBlICAÇAO 

Não houve 




