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Resumo: 
O trabalho teve como principal objetivo analisar qual dos sistemas de produção (confinado e
semi-confinado) era mais eficaz, utilizando-se aves (Gallusgallusdomesticus) de postura da raça
Isabrowne assim verificando a produção de ovos e o desenvolvimento de massa corporal de
ambos os sistemas durante quatro semanas e foi realizado na escola Estadual de Ensino Médio
Ildefonso Simões Lopes, mais conhecida como Escola Rural, no setor de avicultura. Foi uma
pesquisa quantitativa, pois foram utilizadas tabelas para quantificar os resultados e também foi
qualitativa porque houve análise das etapas que deram o resultado do trabalho. Foram
separados dois lotes de aves, cada um contendo dez animais e cada lote foi colocado em um
sistema de produção distinto; um no sistema confinado e o outro no semi-confinado. A
alimentação do lote do sistema confinado foi com ração de postura e milho em grão e esta
alimentação também foi fornecida para o lote do sistema semi-confinado, sendo que os animais
deste sistema receberam uma suplementação com pastagens de inverno, que foram azevém e
aveia preta.Durante essas quatro semanas houve a pesagem das galinhas semanalmente e a
coleta e contagem dos ovos diariamente.Após o término das quatro semanas ocorreu a
tabulação dos dados obtidos nos dois sistemas de produção,analisando a produção de ovos e a
massa corpórea de cada lote. Com isso, pode-se concluir que no sistema confinado houve uma
maior produção de ovos e no sistema semi-confinado ocorreu um maior ganho de massa
corporal devido a suplementação com pastagens. Palavras-chave: Sistemas de produção,
Gallus gallus domesticus, alimentação
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