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Resumo: Este trabalho foi realizado com o objetivo de utilizar um modelo de par-
celas subdivididas no tempo com fatorial nas parcelas para analisar dados sobre 
desempenho de aves de corte em um experimento cujo delineamento foi em blo-
cos ao acaso com os tratamentos em arranjo fatorial. Os seis blocos foram cons-
tituídos por um lote de aves cada um e os fatores foram cortina (amarela e azul), 
tipo de luz (quase contínua e intermitente) e idade das aves (21, 35, 42 dias) con-
fi gurando em fatorial 2x2x3. As variáveis estudadas foram peso, ganho de peso, 
consumo e conversão alimentar. Houve interação signifi cativa entre os fatores 
idade e cortina, para as variáveis peso, ganho de peso e conversão alimentar. 
Para esta última, a interação idade e luz também foram signifi cativas. Nas duas 
cortinas, quanto nos dois tipos de luz, as variáveis apresentaram comportamento 
linear expressivo ao longo do tempo. As cortinas não diferiram signifi cativamente 
em nenhuma das idades, quanto ao consumo das aves. Quanto ao peso, ganho 
de peso e à conversão alimentar, diferiu aos 35 e 42 dias. 
Palavras–chave: análise de variância, cortina, fatorial, programas de luz. 

INTRODUÇÃO 

 A atividade de avicultura é considerada por muitos como a atividade mais 
dinâmica dentro do sistema Brasileiro de produção de carnes. No fi nal da déca-
da de 50 ocorreu nos estados da região sudeste, principalmente São Paulo o 
grande desenvolvimento dessa atividade. Na década de 1970, houve profunda 
reorganização do mercado consumidor de carnes no Brasil, devido o custo mais 
baixo para a produção de frangos vivos. A avicultura é uma atividade econômica 
cada vez mais relevante mundialmente. Pesquisadores têm estudos os primei-
ros dias dos pintos de, tendo em vista seu ganho genético, considerado como 
item fundamental na determinação de um bom desempenho na hora do abate. 
Vieira & Moran, 1998.
 A criação de aves é uma das atividades com melhor índice de desenvol-
vimento no Brasil nos últimos anos. Isso se deve não só ao numero de frangos 
abatidos, mas também ao numero de ovos produzidos, com isso as indústrias 
benefi ciadora da carne de aves passaram a oferecer aos consumidores fontes 
proteicas saudáveis e a um custo baixo. O aumento do numero de criadores 
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de frangos o crescimento do numero de frangos produzido por metro quadrado 
proporcionam uma otimização da produção por área. Entretanto, o total confi -
namento dessas aves gera um ambiente desfavorável ao seu bem-estar, e isso 
pode acarretar em perdas dos índices produtivos (Bolis, 2001). 
 Recentemente, alguns produtores vêm desenvolvendo a criação dessas 
aves em sistemas alternativos buscando efi ciência e qualidade de produção de 
forma diferenciada. O interesse desses produtores é minimizar os custos de pro-
dução e utilizar um sistema de criação mais natural, com isso poder agregar va-
lor a um produto mais saudável e de melhor qualidade, visando um de consumi-
dores a busca por produtos alternativos e de melhor qualidade (Gessulli, 1999).
 Silva & Nakano (1998) relatam que existem diferenças no sistema caipira 
e o sistema em confi namento absoluto devido a ingestão de pasto, verduras e 
insetos etc. Assim, consumidores tem preferido a carne de aves semi-confi nadas 
por possuir um sabor mais natural do que a carne de aves criadas confi namen-
tos. Em qualquer sistema de criação o fator principal deve ser bem-estar e a 
saúde do animal, pois a produção depende diretamente desses fatores (Bockis-
ch et al., 1999). Em estudo para avaliar a criação de frango tipo caipira Carrijo et 
al. (2001), encontraram diferenças signifi cativas (p<0,05) entre linhagens para o 
consumo de ração, porem não foi detectado diferença para conversão alimentar.
 De maneira semelhante a este estudo, houve diferenças signifi cativas na 
conversão alimentar entre linhagens comerciais por Garcia et al. (1991), Sou-
za et al. (1994) e Ávila et al. (1993). Todavia, Mendes et al. (1994), Politi et al. 
(1994), Mizubuti et al. (1994), Lisboa (1995) e Abreu et al. (1996) não encontra-
ram diferenças signifi cativas entre linhagens para conversão alimentar.
 Segundo Trindade et al (1982), em estudos sobre a troca destas dietas 
pré-iniciais para iniciais, observaram que as aves são capazes de se adaptar 
bem a essa troca sem prejuízo de seu peso fi nal do frango. Em estudos sobre a 
mudança na dieta alimentar das aves, Nir (1998) e Penz & Vieira (1998),  afi rma 
que manter a dieta inicial por mais de 7 dias pode ocorrer na perca de seus be-
nefícios, visto que a partir desse período de vida as aves já apresentam uma boa 
adaptação do seu aparelho digestório.
 A constante evolução da indústria benefi ciadora de carne de aves do Bra-
sil tem buscado constantemente uma melhoria do material genético das aves. 
Pesquisadores têm realizado estudos a fi m de identifi car linhagens com caracte-
rísticas superiores buscando assim, aves que apresentam melhores rendimen-
tos de carcaça e de cortes. 
 Conforme Rabello & Cotta (1997), existem diversas linhagens de frangos 
de corte que apresentam diferenças de rendimento das partes nobres após o 
abate, o que tem afetado a renda do avicultor quando o frango é comercializado 
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em partes. Experimentos conduzidos com o objetivo de identifi car linhagens pro-
dutoras não só de carne, mas também de carcaça, geneticistas tem estudado o 
cruzamento de linhagens o que mostra a preocupação com o desenvolvimento 
de linhagens competitivas para atender às exigências do mercado consumidor.
 Segundo Murakami et al. (1995), pesquisas apontam uma melhoria em 
algumas linhagens e estagnação em outras. Os mesmos autores, em suas pes-
quisas, identifi caram que as linhagens Ross e Cobb foram superiores a Hubbard 
em termos de desempenho e para algumas características de carcaça como 
rendimento de peito e fi lé de peito. Porem a linhagem Cobb mostrou-se com 
maior rendimento nos cortes de coxa e perna desossada, Para partes como pés, 
cabeça e pescoço as diferenças detectadas foram não signifi cativas entre as três 
linhagens.
 Uma das necessidades mais importante para garantir o bem-estar das 
aves, na busca de maior produtividade é o controle das condições de criação 
dessas aves. Segundo (Tinôco et al., 2004). O ambiente interno onde os frangos 
estão alojados é determinado por fatores físicos e biológicos (Tinôco, 2001). 
Para alguns autores os fatores ambientais e térmicos são os que mais afetam o 
desempenho das aves, pois afetam comprometem sua homeotermia que é sua 
função vital mais importante, (Barbosa Filho, 2009). No entanto, deve-se dar 
atenção também à qualidade do ar no interior dos galpões. O manejo correto da 
ventilação seja ela, natural ou mecânica, torna-se necessário para evitar concen-
trações de gases que pode trazer algum tipo de prejuízo no bom desempenho 
dentro do aviário; entretanto, deve se fi car atento à perda de calor na fase inicial 
de vida das aves. O aquecimento é fundamental no início da vida e dele depende 
o bom desenvolvimento das aves (Tinôco, 2001). 
 Nas fases iniciais de vida das aves é importante manter a temperatura do 
aviaria garantindo o bem estar das aves evitando assim a perda de calor para 
fora do galpão, isso pode ser feito por meio do controle das aberturas, s animais, 
é necessário evitar também a perda de calor para fora do aviário, por meio do 
maior controle das aberturas. (Brink et al., 2001; Kocaman et al.,2005). Segundo 
(Wideman & Tackett, 2000). O ambiente frio é uma das principais causas do sur-
gimento da síndrome ascética.
 Nos experimentos fatoriais, todas as combinações de tratamentos são 
distribuídas nas unidades experimentais, seguindo a casualização característi-
ca de um delineamento inteiramente casualizado, em blocos ao acaso, ou em 
quadrados latinos. Entretanto, outros tipos de casualização são possíveis e uma 
dessas alternativas nos leva ao experimento em parcelas subdivididas. 
 Nos experimentos em parcelas subdivididas podemos num mesmo ensaio 
testar dois ou mais fatores, mas em condições diferentes daquelas utilizados em 
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experimentos fatoriais. Nesses experimentos conhecidos como “split-plot”, as 
parcelas são dividas em partes menores e iguais denominadas subparcelas. As 
parcelas podem ser distribuídas de modo inteiramente casualizado, em blocos 
casualizados ou em quadrado latino. A principal característica desse delinea-
mento é a casualização dos níveis dos fatores, que é feita em estágios. Num 
primeiro estágio casualiza os níveis de um fator nas parcelas. Num segundo 
estágio casualiza-se os níveis do outro fator, nas subparcelas de cada parcela.
 Os níveis do fator casualizado nas parcelas são denominados tratamentos 
primários. E os níveis do fator casualizado nas subparcelas são denominados 
tratamentos secundários. Em virtude da maneira como é feita a casualização os 
ensaios em parcela subdividida apresenta dois resíduos, o resíduo (a) testar o 
tratamento principal e o resíduo (b) testa o tratamento secundário. No delinea-
mento fatorial, todos os fatores são testados com um único resíduo. Então, sem-
pre que possível, é preferível usar o fatorial em vez de parcelas subdivididas.
 Em parcelas subdivididas no tempo os ensaios apresentam parcelas com 
subdivisões no espaço, isto é, cada parcela é formada por sub-parcelas distin-
tas. Em muitos ensaios, entretanto, são feitas observações sucessivas em uma 
mesma parcela por um período de tempo. 
 Desta forma, a vantagem dos experimentos em parcelas subdivididas é 
quando os fatores demandam quantidade de material experimental diferentes, 
mas, o mesmo deve ser instalado num mesmo experimento. A desvantagem é 
que como existirá um erro experimental associado às parcelas e um segundo 
associado às subparcelas e em geral este último é menor, as comparações das 
médias não terão a mesma precisão. 
 Experimentos com tratamentos cujas mensurações são realizadas ao lon-
go do tempo também confi guram um delineamento deste tipo, pois, diferentes 
níveis deste fator são estudados em uma mesma parcela. Considerando tempo 
um fator é perfeitamente possível realizar uma única análise ao invés de várias, 
isto é, uma em cada tempo.
 Objetivou-se mostrar que uma situação onde são realizadas várias aná-
lises com experimentos em fatorial, pode ser reduzida a uma única desde que 
considere o experimento com parcelas subdivididas no tempo. 

Material e Métodos 

 O experimento foi conduzido na Embrapa Suínos e Aves de 24/06/2012 
a 12/05/2012, sendo seis lotes consecutivos, em quatro aviários de 12 m x 10 m 
para frangos de corte, divididos internamente em 4 boxes, com 200 aves cada. 
A cama foi reutilizada por seis lotes, sendo que o primeiro lote recebeu cama 
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nova e para os seguintes, a cama foi reposta somente nos círculos de prote-
ção. Foram utilizadas lâmpadas incandescentes com intensidade de 60 watts. 
Os tratamentos foram dois tipos de cortina (amarela e azul), dois programas de 
iluminação (quase contínuo e Intermitente), avaliados em três idades (21, 35 e 
42 dias). Foram utilizados 19.200 machos da linhagem Ross, distribuídos em 6 
lotes os quais constituíram os blocos. Os tratamentos foram arranjados em es-
quema fatorial com parcelas subdivididas no tempo. Os fatores programas de luz 
e cortina foram alocados nas parcelas e idade confi gurou o fator da subparcela. 
As aves e a ração foram pesadas semanalmente e as variáveis estudadas foram 
peso, ganho de peso, consumo e conversão alimentar.
 As variáveis mencionadas acima foram modeladas por meio da expres-
são:

yijkm = μ+bj+ci+lk+clik+eijk+tm+emj+tcim+tlkm+tclikm+eijkm

em que yijkm é o valor observado na cortinha i, no lote j, tipo de luz k e tempo m; μ 
é a média geral; bj é o efeito do bloco ou lote j; ci  o efeito da cortina i; lk o efeito 
do tipo de luz k; clik efeito da interação entre a cortina i e a cortina k;  eijk erro as-
sociado às parcelas; tm é o efeito do tempo ou da idade m; emj  erro devido a não 
aleatorização do fator tempo;  tcim  Efeito da interação tempo e cortina; tlkm Efeito 
da interação entre tempo e tipo de luz;  tclikm = Efeito da interação entre tempo, 
cortina e tipo de luz e  eijkm = Erro associado às observações das subparcelas.
 
Resultados e Discussão
 
 O uso de parcelas subdivididas no tempo tem o inconveniente da não ale-
atorização. Por outro lado, possibilita uma única análise para as três idades e o 
estudo de interações que não seriam estudadas considerando um experimento 
em cada idade. 
 Conforme informações da tabela 2 observa-se que é possível reduzir a 
quantidade de análises e extrair mais informações quando se modela os dados 
por meio dos modelos para parcelas subdivididas. Interações estudadas neste 
caso, não podem ser estudadas se for adotado um modelo fatorial para cada 
idade das aves.
 Conforme tabela 2, os lotes de aves (B), variável de blocagem, diferiram 
signifi cativamente quanto a todas as variáveis. O fator tempo (T), em dias, bem 
como a interação cortina e tempo, apresentaram efeito signifi cativo para o peso, 
ganho de peso e conversão alimentar. Para esta última característica, houve in-
teração também entre o fator tempo e tipo de luz (L). Os dados foram analisados 
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por meio dos softwares R (R Development Core Team, 2012).

Tabela 2. Fontes de variação, graus de liberdade e quadrados médios para as 
características, peso; ganho de peso; conversão alimentar e consumo.

FV
Quadrados Médios

GL P GP CA C
Bloco 5 245404,91* 248370,69* 0,198* 217448,25* 
C 1 80892,48* 81069,55* 0,009 46940,74 
L 1 23724,59 24384,78 0,005 2486,01
C*L 1 23,12 11,47 0,000 10,42 
Erroa 5 7071,385 7105,75 0,005 34514,77 
T 2 78525241,26* 78525247,80* 5,499* 300642219,53* 
Errob 10 40343,68 40343,65 0,015 71159,49 
C*T 2 7039,85* 7039,83* 0,004* 653,11 
T*L 2 2193,29 2193,25 0,005* 4732,74 
TC*L 2 1553,64 1553,59 0,001 302,42 
Erroc 256 1617,97 1621,49 0,001 2001,84 

(*) Teste F signifi cativo a 5%

 Outra justifi cativa para o uso de experimentos com parcelas subdivididas 
são as situações nas quais a quantidade de material experimental necessário 
para as parcelas é superior ao numero das subparcelas.
 Apesar de não apresentado neste trabalho, foi verifi cado que o tempo 
apresentou efeito linear expressivo em cada cor de cortina e em cada tipo de 
luz, quando houve interação com estes fatores. No caso do peso e do ganho de 
peso, as aves apresentaram maiores médias na cortina amarela, em todas as 
idades. Apenas na idade 21, essa superioridade não foi signifi cativa. Já quanto à 
conversão alimentar, os valores médios foram maiores na cortina azul, nas ida-
des 35 e 42 e apresentaram-se iguais na idade 21. Quanto ao consumo, apenas 
os lotes e a idade apresentaram efeitos signifi cativos e para esta variável, não 
houve interação de nenhum dos fatores estudados.

Tabela 3. Médias de peso, ganho de peso, conversão alimentar e consumo, por 
cortina em cada tempo.

Variável Cortina
Tempo

21 35 42

Peso
Amarela 904,36 a 2051,18 a 2707,66 a

Azul 890,50 a 2009,70 b 2662,45 b

Ganho de Peso
Amarela 859,91 a 2006,73 a 2663,21 a

Azul 846,01 a 1965,21 b 2617,96 b
Conversão 
Alimentar

Amarela 1,27 a 1,59 a 1,73 a
Azul 1,27 a 1,61 b 1,75 b
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Consumo
Amarela 1149,58 a 3260,95 a 4642,17 a

Azul 1130,04 a 3231,91 a 4670,19 a

CONCLUSÕES 

 Com o uso do modelo de parcelas subdivididas foi possível reduzir a 
quantidade de análises para cada variável. 
 Houve dependência entre tipo de cortina e idade das aves para o peso, 
ganho de peso e conversão alimentar. Para o peso e ganho de peso obteve-se 
melhores resultados na cortina amarela nas idades 35 e 42 dias e na cortina azul 
maiores médias quanto a conversão alimentar. 

REFERÊNCIAS

ABREU, V.M.N.; SILVA, M.A.; SOARES, P.R. et al. Efeitos dos níveis de ener-
gia da ração e de cruzamentos sobre o peso e rendimento da carcaça e partes 
e deposição de gordura abdominal de frangos de corte. Revista da Sociedade 
Brasileira de Zootecnia, v.25, n.2, p.223-232, 1996.

AVILA, V.S.; LEDUR, M.C.; BARIONI JR., W. et al. Desempenho e qualidade de 
carcaça em linhagens comerciais de frangos de corte. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v.28, n.6, p.649-656, 1993.

BARBOSA FILHO, J.A.D.; VIEIRA, F.M.C.; SILVA, I.J.O. et al. Transporte de fran-
gos: caracterização do microclima na carga durante o inverno. Revista Brasileira 
de Zootecnia, v.38, n.12, p2442-2446, 2009.

BOLIS, D.A. Biosseguridade na criação alternativa de frangos. In: CONFE-
RÊNCIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLA – APINCO, 2001, Campinas. 
Anais... Campinas, Apinco: 2001. p.223-234.

BOCKISCH, F.J.; JUNGBLUTH, T.; RUDOVSKY, A. Technical indicators for 
evaluation of housing systems for cattle, pigs and laying hens relating to animal 
welfare. Zuchtungskunde, v.71, n.1, p.38-63, 1999.

BRINK, C.; KROEZE, C.; KILMONT, Z. Ammonia abatement and its impact on 
emissions of nitrous oxide and methane in Europe. Atmospheric Environment, 
v.35, p.6299-6312, 2001.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

168

CARRIJO, A.S.; MENEZES, G.P.; SILVA, M.J.; OLIVEIRA, M.S.S.; ONSELEN, 
V. J. Avaliação de linhagens alternativas na criação de frangos tipo caipira. In: 
CONFERÊNCIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLA – APINCO, Campinas,
2002. Anais. Campinas: Apinco, 2002. p.84.

GARCIA, E.A.; MENDES, A.A.; SILVA, A.B.P. et al. Efeito da linhagem e da ração 
sobre o desempenho de frangos de corte e rendimento de carcaça. Veterinária e 
Zootecnia, v.4, p.7-15, 1992.

GESSULLI, O.P. Avicultura alternativa: sistema “ecologicamente correto” que 
busca o bem-estar animal e a qualidade do produto fi nal. Porto Feliz: OPG Edi-
tores, 1999. 217p.

KOCAMAN, B.; YAGANOGLU, A.V.; YANAR, M. Combination of fan ventilation 
system and spraying of oil-water mixture on the levels of dust and gases in caged 
layer facilities in Eastern Turkey. Journal Applied Animal Research, v.27, p.109-
111, 2005.

LISBOA, J.S. Desempenho de três grupos genéticos de frangos de corte produ-
zidos na UFV, submetidos a rações com diferentes teores de proteína. Viçosa, 
MG: Universidade Federal de Viçosa, 1995. Dissertação (Mestrado em Zootec-
nia) - Universidade Federal de Viçosa, 1995.

MENDES, A.A.; GARCIA, E.A.; SILVA, A.B.P. Efeito do cruzamento de linhagens 
sobre o rendimento de carcaça de frangos de corte. Veterinária e Zootecnia, v.6, 
p.57-63, 1994.

MIZUBUTI, I.Y.; FONSECA, N.A.N.; PINHEIRO, J.W. Desempenho de duas li-
nhagens comerciais de frangos de corte, criadas sob diferentes densidades po-
pulacionais e diferentes tipos de cama. Revista da Sociedade Brasileira de Zoo-
tecnia, v.23, n.3, p.477-484, 1994.

MURAKAMI, A.E.; NERILO, N.; FURLAN, A.C. et al. Desempenho, rendimento 
de carcaça, cortes e desossa de três linhagens comerciais de frangos de corte. 
In: CONFERÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS, 1995, 
Curitiba. Trabalhos de pesquisa... Campinas: Fundação Apinco de Ciência e Tec-
nologia Avícolas, 1995. p.279-280.

NIR, I. Mecanismos de digestão e absorção de nutrientes durante. In: CONFE-



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

169

RÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS, 1998, Campinas. 
Anais... Campinas: Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas, 1998. 
p.81-91.

PENZ JR., A.M.; VIEIRA S.L. Nutrição na primeira semana. In: CONFERÊNCIA 
APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS, 1998. Campinas. Anais... 
Campinas: Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas, 1998. p.121-39.

POLITI, E.S.; MENDES, A.A.; VAROLI JR., J.C. et al. Efeito da linhagem e sexo 
sobre o desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte. Veterinária e 
Zootecnia, v.6, p.187-195, 1994.

RABELLO, C.B.V.; COTTA, J.T.B. Rendimento em partes em relação à carca-
ça pronta para assar de diferentes linhagens de frangos de corte. In: CONFE-
RÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAS AVÍCOLAS, 1997, Campinas. 
Trabalhos de pesquisa... Campinas: Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia 
Avícolas, 1997. p.43.

R Development Core Team (2009). R: A language and environment for statistical 
computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Disponível 
em: <http://www.R-project.org>. Acesso em: 02 jun. 2009.

SOUZA, P.A.; SOUZA, H.B.A.; CAMPOS, F.P. et al. Desempenho e característi-
cas de carcaça de diferentes linhagens comerciais de frangos de corte. Revista 
da Sociedade
Brasileira de Zootecnia, v.23, n.5, p.782-791, 1994.

SILVA, R.D.M.; NAKANO, M. Sistema caipira de criação de galinhas. Piracicaba: 
O Editor, 1998. 110p.

TINÔCO, I.F.F.; FIGUEIREDO, J.L.A.; SANTOS, R.C. et al. Placas porosas utili-
zadas em sistemas de resfriamento evaporativo. Revista Engenharia na Agricul-
tura, v.12, n.1, p.17-23, 2004.

TINÔCO, I.F.F. Avicultura industrial: novos conceitos de materiais, concepções 
e técnicas construtivas disponíveis para galpões avícolas brasileiros. Revista 
Brasileira de Ciência Avícola, v.3, n.1, p.1-26, 2001.

TRINDADE, D.S.; CAVALHEIRO, A.C.L.; OLIVEIRA M.F.G. et al. Efeito do nível 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

170

de energia da dieta e do programa alimentar sobre o desempenho e composição 
química da carcaça de frangos para abate. Anuário Técnico do IPZFO, v.9, p.21-
37, 1982.

VIEIRA, S.L.; MORAN JR., E.T. Broiler yields using chicks from egg weight extre-
mes in breeder age and dietary propionate. Journal of Applied Poultry Research, 
v.7, n.3, p.320-327, 1998

WIDEMAN, R.F.; TACKETT, C.D. Cardio-pulmonary function in broilers reared at 
warm or cool temperatures: eff ect of acute inhalation of 100


