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FRANGOS NÃO USAM HORMÔNIOS E SIM GENÉTICA Um 
dos maiores mitos presentes entre consumidores é o de 
que frangos criados em granja tomam algum tipo de 
hormônio 

 
Luiz Silva 25 de Março de 2018 Avicultura, Destaques 0  

inCompartilhar 

Leigos, relacionam o grande potencial de crescimento dos frangos (que atualmente 

alcançam quase 3 kg em pouco mais que 40 dias de idade), com a utilização de 

hormônio de crescimento na alimentação animal. A IN nº 17 de 2004 do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento, proíbe a administração, por qualquer meio, na 
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alimentação e produção de aves, de substâncias com efeitos tireostáticos, androgênicos, 

estrogênicos ou gestagênicos, bem como de substâncias ß-agonistas, com a finalidade 

de estimular o crescimento e a eficiência alimentar. 

 

Vários são os fatores responsáveis pelo aumento de produtividade na avicultura de 

corte: melhorias na infraestrutura, ambiência, nutrição, melhoramento genético, 

sanidade e entendimento das relações destes conhecimentos através do manejo da 

produção destes animais. 

O PONTO CHAVE PARA O SUCESSO DA AVICULTURA ESTÁ 
NUMA PIRÂMIDE CHAMADA NUTRIÇÃO, GENÉTICA E 
MANEJO 

A NUTRIÇÃO destes animais é feita com excelência. Setenta por cento do gasto de 

uma empresa avícola está na nutrição das aves e não na folha de pagamento dos 

funcionários, água, luz, etc. Investe-se rigorosamente em um alimento que vá atender a 

demanda nutricional das aves. Um nutricionista balanceia a necessidade de proteínas, 

lipídios, carboidratos, minerais e vitaminas em cada fase de vida do frango. Outra 

questão é a GENÉTICA. Gosto de fazer a seguinte analogia: “Dois homens fazem 

musculação buscando hipertrofia. Um deles é o Arnold Schwarzenegger e o outro é o 

Justin Bieber. Com a mesma dieta e exercícios, qual deles desenvolverá maior 

hipertrofia? Certamente o Arnold, pois foi agraciado com boa genética”. 

O terceiro e último fato é o MANEJO (AMBIÊNCIA). Aqui é simples. Não adianta 

você ter boa genética e dieta, se os animais vivem estressados, ou seja, para que o 

desempenho seja máximo, proporcione as aves o maior conforto possível. 

Chester natalino 



 

Outras pessoas questionaram sobre o frango natalino. Estou me referindo àquele famoso 

frango CHESTER. Digamos que o frango normalmente é abatido com 42 dias de idade 

com peso médio de 2,5 Kg. O frango natalino nada mais é que um animal com bom 

desenvolvimento de peito (genética), que permaneceu por mais tempo na granja e logo 

será abatido um pouco mais pesado. Normalmente a carcaça tem peso médio de 4 Kg, e 

a idade do animal é de 50 dias para mais. 

Melhoramento genético 

 
Segundo os pesquisadores, o melhoramento genético feito durante décadas é um dos 

grandes responsáveis pelo maior ganho de peso em pouco tempo. “Ano após ano, são 



selecionadas as melhores aves, as que ganham mais peso, as que têm melhor 

performance”, esclarece  Gerson Scheuermann pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. 

O melhoramento é impulsionado, pelo fato de a galinha ter muitos pintinhos, o que 

permite fazer uma seleção melhor e mais rápida. “A vaca, por exemplo, tem um bezerro 

por ano. Já a galinha bota 280 ovos anualmente”, compara. “Nossas avós conheciam um 

frango diferente do que temos hoje. 

EM DUAS GERAÇÕES, A AVE MUDOU MUITO. AS PESSOAS 
SIMPLIFICAM E ACHAM QUE FORAM OS HORMÔNIOS”, 
COMPLETA. 

Segundo ele, estudos já avaliaram o uso de hormônios em aves, mas os resultados não 

foram bons. “Não encontraram nada que estimulasse o crescimento além do próprio 

potencial genético do animal.” 

SOMOS O MAIOR EXPORTADOR DE CARNE DE FRANGO DO 
GLOBO TERRESTRE. 

Ganhamos dos EUA e China em termos de exportação. Brigamos com gigantes! Você 

acha mesmo que uma empresa colocaria tudo a perder? Certamente não. É por isso que 

investe-se tantos dólares em pesquisa, a fim de inovarmos em NUTRIÇÃO, 

GENÉTICA e MANEJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chuvas vão tirar Santa Terezinha do “lata d’água na 

cabeça” 

Publicado em Notícias por Nill Júnior em 10 de Abril de 2018  

A barragem do Cascudo voltará a ser 

usada no abastecimento de Santa Terezinha. Graças às chuvas no Alto Pajeú, ela 

continua acumulando boa quantidade de água. 

Segundo dados do Blog do Pereira, a última medição indica que faltam dois metros e 

trinta centímetros para que ela sangre. 

No fim de março, o Coordenador Regional da Compesa, Washington Jordão confirmou 

a retomada no abastecimento na cidade. 

Santa Terezinha vindo sendo abastecida com carros pipa.  Por  meses a população 

terezinhense conviveu com lata d´água na cabeça. 
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Captação  provisória do ‘volume morto’ do manancial deve começar dentro de 30 dias  

Barragens localizadas em várias regiões do estado foram beneficiadas com as chuvas dos 

últimos dias. A recuperação de Jucazinho, no município de Surubim, que voltou a acumular 

água depois de um ano meio em colapso, está sendo uma das mais comemoradas. O diretor 

Regional do Interior da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Marconi de 

Azevedo, fez uma visita técnica ontem (9) à barragem, e avaliou que dentro de 30 dias, a 

Compesa deve começar a captar água do ‘volume morto’ do reservatório, por meio de uma 

bomba flutuante. “O normal seria aguardar que o nível superasse o volume morto para o 

início da retirada  de água, mas diante da necessidade de atendimento das cidades 

abastecidas pela barragem, iremos fazer algumas adequações para a captação provisória”, 
adiantou o diretor. 

 A Barragem Jucazinho é o maior reservatório para abastecimento humano do Agreste, tem 

capacidade para armazenar mais de 327 milhões de metros cúbicos de água. O manancial 

registra agora 2,58% do seu nível de acumulação, volume que corresponde a 8,4 milhões de 

metros cúbicos de água e é responsável pelo atendimento de  15 municípios do Agreste, 

dentre eles, Surubim, Cumaru e Passira. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas 

e Clima (Apac), a previsão para esse ano é de chuvas dentro da média na região Agreste, ou 

seja, cerca de 700 milímetros durante a quadra chuvosa. Se considerar que o período de 

inverno oficial das regiões do Agreste, Zona da Mata e Metropolitana do Recife apenas 

http://www.pe.gov.br/blog/administracao/


começou, tendo em vista que a quadra chuvosa vai de abril até julho, há esperanças de que o 

manancial possa melhorar o seu nível ainda mais. 

 Na Região Metropolitana do Recife, uma das barragens beneficiadas com as chuvas foi a 

de Botafogo, em Igarassu, principal fonte hídrica que compõe o sistema de distribuição de 

água das cidades de Olinda, Paulista, Igarassu e Abreu e Lima. Nos últimos oito dias, o 

manancial subiu 6,75% do seu nível, saiu de 20,66% para 27,41% da sua capacidade de 

armazenamento. No mesmo período, as barragens de Várzea do Una, em São Lourenço da 

Mata, e Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, também ganharam volume, e registram 

70,22% e 72,52%, respectivamente. A Barragem de Tapacurá, também localizada em São 

Lourenço da Mata, teve um pequeno aumento de 1,11% e alcançou 58,51% da sua 
capacidade de acumulação. 

Pajeú - No Sertão do Pajeú, onde já está quase no final do período invernoso, alguns 

mananciais também foram beneficiados com as chuvas. A Barragem de Brotas, localizada 

em Afogados da Ingazeira e que possui 19,6 milhões de metros cúbicos de água, está 

vertendo. A companhia já está fazendo adequações na Estação de Tratamento de Água 

(ETA) da cidade para aumentar a produção de 100 litros de água, por segundo, para 120 

L/s, dentro dos próximos dez dias. Também será estudada uma possível redução no 
calendário de abastecimento de Afogados. 

 A Barragem de Boa Vista, em Itapetim, que estava seca desde janeiro deste ano, acumulou 

9,2% da sua capacidade máxima, que é de 1,6 milhão de metros cúbicos de água. A 

Compesa está tomando as providências para que, dentro de dez dias, o manancial volte a 

contribuir com o sistema de abastecimento de Itapetim, que já recebe água da Barragem de 

Caramucuqui. Em São José do Egito, a Barragem de São José II também saiu da situação de 

colapso. O reservatório, com capacidade de acumular 7,1 milhões de metros cúbicos de 

água, registra 54,6% do seu nível. Esse volume possibilita uma maior flexibilidade e 

segurança hídrica ao sistema de distribuição de água de São José do Egito, que tem na 

Adutora do Pajeú sua principal fonte de abastecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Distribuição de Sementes recebe novos 
incentivos em 2018 
10 de abril de 2018, às 15h06min | Agricultura  

  

  

  

Serão distribuídas em todos os municípios pernambucanos, 225 toneladas de sementes. 

Cerca de R$ 2,5 milhões serão investidos no Programa de Distribuição de Sementes, 

coordenado pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), o Projeto tem por 

objetivo fortalecer a produtividade dos agricultores e até o momento já foram entregues 

250 toneladas de sementes aos agricultores cadastrados no projeto. Contemplando todos 

os municípios pernambucanos, incluindo mata norte e sul, o Instituto está distribuindo 

620 toneladas para cerca de 70 mil agricultores. 

A distribuição ocorre através das unidades do IPA e associações parceiras localizadas 

em mais de 180 municípios. “Aproximadamente 70% do que é consumido em nossas 

casas vem da agricultura familiar, incentivar a produção desses alimentos é uma das 

maiores ações do Governo de Pernambuco, que entende a importância do homem e da 

mulher do campo no âmbito social e econômico. Estamos atendendo a determinação do 

governador Paulo Câmara em reforçar a produção e dar mais qualidade de vida para os 

agricultores do campo", disse o Secretário de Agricultura e Reforma Agrária de 

Pernambuco, Wellington Batista. 

Durante entrevista a Rádio SEI Secretaria Especial de Imprensa, do Governo de 

Pernambuco, ao programa Pernambuco Cultural, o secretário apresentou dados do 

Programa para 2018. “Como as condições climáticas são favoráveis, a expectativa é que 

o quantitativo distribuído possa ser maior”, finalizou o secretário. 
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