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MODELOS DE CRESCIMENTO E DAS RESPOSTAS DE FRANGAS DE 

POSTURA SUBMETIDAS A DIFERENTES INGESTÕES DE AMINOÁCIDOS 

SULFURADOS 

RESUMO – Objetivou-se com esta pesquisa: 1) modelar o crescimento e 

estimar a eficiência de utilização da metionina+cistina (Met+Cis); 2) Comparar 

as técnicas de abate comparativo (AC) e balanço de nitrogênio (BN) e verificar 

o efeito sobre a estimativa das exigências de Met+Cis; 3) desenvolver um 

modelo dinâmico para estimar as exigências diárias de Met+Cis com base na 

máxima deposição de nitrogênio; 4) Elaborar um modelo para estimar as 

exigências de Met+Cis nas fases de crescimento e pré-postura; 5) Modelar as 

respostas à ingestão de Met+Cis por diferentes funções matemáticas. Para 

atender o objetivo 1, foram utilizados dados de peso corporal, consumo de 

Met+Cis, composição química do corpo livre de penas (CLP) e das penas de 

1.200 aves de quatro linhagens postura em crescimento. Para o objetivo 2, 

foram realizados três ensaios utilizando 168 frangas Dekalb White. O nitrogênio 

ingerido, excretado e depositado foram obtidos pelo AC e BN. O objetivo 3 foi 

obtido modelando as respostas assintóticas de nitrogênio ingerido e deposido 

em função da idade. Para o objetivo 4 foram utilizadas respostas de ingestão e 

deposições de Met+Cis e informações do crescimento do corpo, penas e 

órgãos reprodutivos. No o objetivo 5, 10 funções foram ajustadas às respostas 

de ingestão de Met+Cis e ganho de peso. As conclusões obtidas foram: com 

base nas curvas de crescimento, deposição e consumo de Met+Cis a eficiência 

de utilização foi estimada em 72%. As técnicas de AC e BN estimaram 

exigências de Met+Cis similares. O modelo dinâmico permitiu estimativas das 

exigências de Met+Cis para minimizar o custo das rações ou otimizar o 

desempenho zootécnico. A introdução do crescimento dos órgãos no modelo 

proporcionou estimativas mais precisas das exigências de Met+Cis para fase 

de pré-postura. As funções selecionadas estimaram as exigências Met+Cis em 

313, 381 e 318 mg/ave/dia para obter maximar o ganho de peso. 

Palavras-chave: modelagem, funções matemáticas, frangas de reposição 
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MODEL OF GROWTH AND PULLETS RESPONSES ON DIFFERENT 

SULPHUR AMINO ACIDS INTAKES 

SUMMARY – The objectives of this research were: 1) to model the pullet 

growth and estimate the efficiency of utilization of methionine+cystine 

(Met+Cys), 2) to compare the nitrogen balance (NB) and comparative slaughter 

techniques (CS) and verify the effect on the estimated requirements of 

Met+Cys, 3) to develop a dynamic model to estimate the daily requirements of 

Met+Cys based on maximum nitrogen deposition, 4) to develop a model to 

estimate the requirements of Met+Cys on growth phases and pre-posture, 5)  to 

use models to describe the effect of Met+Cys intake by different mathematical 

functions. To attend the objective 1, the following variables were evaluated: 

body weight, Met+Cys intake, chemical composition of the feathers and the 

feather-free body in 1,200 pullets of four strains in growth. For the second 

objective, it was carried out three trials using 168 Dekalb White pullets and it 

was evaluated: the nitrogen intake, excreted and deposited, obtained by CS 

and NB techniques. The third objective was attended by modeling asymptotic 

responses of nitrogen consumed and deposited in function of age. For the 

fourth objective, were used responses of intake and deposition of Met+Cys, 

body growth, feathers and reproductive organs. To the fifth objective, 10 

functions were fitted to the responses of Met+Cys intake and weight gain. The 

conclusions obtained were: based on the growth curves, consumption and 

deposition of Met+Cys,  the efficiency of utilization was estimated in 72%. The 

CS and NB techniques estimated similar values for Met+Cys requirements. The 

dynamic model  estimate requirements of Met+Cys  to minimize the feed cost or 

enhance the egg pullet performance. The addition of organs growth in the 

model provided the best estimates of Met+Cis requirements for pre-posture. 

The requirement of 313, 381 and 318 mg/bird/day of Met+Cys was provided by 

selected functions  to maximize pullet weight gain.

Keywords: modeling, mathematical functions, replacement pullets 
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INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios que o homem procura entender o ambiente que o cerca, e na 

nutrição de aves não foi diferente. Em busca da melhor forma de nutrir a ave, muitos 

estudos vêm sendo realizados. Os pioneiros na pesquisa aminoacídica (ROSE,1938) 

aplicavam unicamente modelos empíricos na interpretação das respostas das aves 

(ALMQUIST & GRAU, 1944) e assim, conseguiam recomendar um nível do aminoácido 

na dieta, que era o objetivo naquele momento. 

Na década de 50, os estudos foram focados para entender os destinos 

metabólicos do aminoácido dietético e sua essencialidade (FISHER & JOHNSON, 1956; 

JOHNSON & FISHER, 1956) e seus resultados serviram para subsidiar a hipótese da 

existência do nível mínimo de aminoácido para a ave que não estava em produção 

(JOHNSON & FISHER, 1958; LEVEILLE & FISHER, 1958; LEVEILLE & FISHER, 1959).  

Em 1960 postulou-se, então, o conceito de mantença (LEVEILLE & FISHER, 

1960a) utilizado até os dias atuais (SIQUEIRA et al., 2011). Em seguida, constataram 

que as exigências aminoacídicas determinadas nos ensaios de mantença estavam 

correlacionadas com a composição aminoacídica das penas perdidas. Isto implicava 

que os aminoácidos necessários para a síntese de penas representavam uma parcela 

importante do nível para manutenção (LEVEILLE et al., 1960b). 

Estudos relatam a importância das penas (LILLIE & JUHN, 1932; LILLIE & WANG, 

1940) e de sua influência sobre desempenho (HUGHES, 1978; HUGHES, 1980). Na 

década de 80, pesquisadores quantificaram as perdas diárias de pernas (FISHER et al., 

1981) e preconizaram um coeficiente para sua representação matemática (EMMANS, 

1989). 

Do ponto de vista mecanicista, a nutrição aminoacídica das aves deve fornecer o 

que elas necessitam para mantença, crescimento e ou produção de ovos. Esta 

concepção foi preconizada por HURWITZ & BORNSTEIN (1973) para aves de postura. 

Além da representação matemática do fracionamento das exigências, estes autores 

deixaram claro, a necessidade de predizer o crescimento e a produção de ovos.  
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Na década de 80, a descrição matemática do crescimento já existia (WINSOR, 

1932), mas a integração com modelos de predição de exigência de aminoácido ainda 

não acontecia. Tendo em vista a complexidade de interpretação do fenômeno da 

postura, nesta mesma década, graças a estudos matemáticos de fisiologistas, foi 

possível entender o fenômeno e predizê-la diariamente (ETCHES & SCHOCH, 1984). 

A composição corporal como referencial para estimativas das exigências foi 

hipotetizada na década de 50 (WILLIAMS et al., 1954) e duas décadas depois aplicada 

por HURWITZ & BORNSTEIN (1973) num modelo de predição adicionado de uma 

eficiência de utilização do aminoácido, e no final da década de 80 foram integrados em 

modelo de predição de crescimento e de postura por EMMANS & FISHER (1986) e 

EMMANS (1989). 

Desse modo, a aplicação da modelagem na nutrição de aves, tem considerado os 

aspectos fisiológicos nas descrições matemáticas. Assim, pesquisas pioneiras 

subsidiaram novas hipóteses que permitiram outros pesquisadores estudar as 

influências dos aminoácidos dietéticos sobre a resposta da ave e com a aplicação da 

matemática na nutrição aminoacídica desenvolveram-se os modelos de predição.  

Objetivou-se com esta pesquisa: 1) modelar o crescimento dos constituintes 

químicos do corpo e das penas e estimar a eficiência de utilização da metionina+cistina 

com base no crescimento; 2) Comparar as técnicas de abate comparativo e balanço de 

nitrogênio na determinação da máxima deposição de nitrogênio e verificar o efeito das 

técnicas sobre a estimativa das exigências de metionina+cistina; 3) desenvolver um 

modelo dinâmico para estimar as exigências diárias de metionina+cistina para frangas 

em crescimento com base no máximo potencial de deposição de nitrogênio; 4) Elaborar 

um modelo para estimar as exigências de metionina+cistina nas fases de crescimento e 

pré-postura; 5) Modelar as respostas de poedeiras em crescimento à ingestão de 

metionina+cistina por diferentes funções matemáticas. 
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CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Método dose resposta: importância, fundamentação teórica e limitações 

Os métodos utilizados no estabelecimento das exigências nutricionais das aves 

são: dose resposta e fatorial. O método dose resposta consiste na determinação das 

exigências nutricionais com base nas respostas de desempenho dos animais 

submetidos a níveis crescentes do nutriente nas dietas (SAKOMURA & ROSTAGNO, 

2007). O método fatorial nasceu a partir da necessidade de entendimento mecanicista 

da utilização do nível aminoacídico estabelecido por esse método. Desta maneira, 

entende-se que o método dose resposta ou empírico tem sido a base dos estudos 

fatoriais ou mecanicistas. 

Dentre as características do método dese-resposta, discutidas por SAKOMURA & 

ROSTAGNO (2007), adiciona-se a revisão destes autores a extrapolação dos 

resultados obtidos para população. A extrapolação dos resultados dose resposta para 

população está relacionada ao modelo matemático utilizado na interpretação das 

respostas obtidas.  

A premissa é assumir a linearidade da resposta com o aumento da ingestão do 

aminoácido e cessamento abrupto das respostas com a continuidade na ingestão. Esta 

premissa, cujo modelo é chamado de broken line, descreve a resposta de cada 

indivíduo dentro da população e não da população. Desse modo, os modelos da família 

do broken line, ou seja, com resposta-platô descrevem indivíduos e não a população. A 

resposta da população é representada pela média dos indivíduos cujo contorno é 

curvilíneo, conforme apresentado na Figura 1. 

Alguns ajustes matemáticos foram realizados no modelo broken line (ROBBINS et 

al., 2006), como por exemplo, ascendência quadrática e adição de mais um segmento. 

O primeiro ajuste corrige a curvilinearidade na ascendência, mas todos os indivíduos da 

população convergem para o mesmo potencial. O segundo ajuste matemático incluiu 

mais um segmento no modelo que tenta prever um possível declíneo na resposta após 

ter atingido a máxima resposta. Essa queda é explicada pela segunda inclinação.  
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Figura 1. Relação entre respostas e aumento da ingestão de aminoácidos de diferentes 
indivíduos (linhas continuas ____ ) e média da população (linha tracejada _ _ _). Adaptado 
de FISCHER et al. (1973).

Desta forma, modelos curvilíneos (CURNOW, 1973; FISHER et al., 1973) e 

sigmóidais (MERCER et al., 1989; MERCER, 1992; FULLER & GARTHWAITE, 1993) 

se adéquam melhor para otimizar resposta e permitem diferenciar o método dose 

resposta do método fatorial na extrapolação para população (HAUSCHILD et al., 2010) 

quando considera 100% da resposta assintótica das aves (BAKER, 1986). No entanto, 

atender a todos os indivíduos da população, inclusive os mais exigentes, pode não ser 

econômico (BAKER, 1986). 

Além do fator econômico, deve-se considerar que as respostas fisiológicas são 

resultantes do complexo multifatorial das interações entre organismo e fatores 

ambientais, incluindo dieta. O método dose resposta caracteriza as interações traçando 

uma curva resposta em função de um nutriente limitante na dieta em determinado 

período (MERCER et al., 1989). Entretanto, alguns pesquisadores consideram uma 

limitação do método, por não predizer mudanças nas exigências ao longo do tempo 

(HAUSCHILD et al., 2010). 

Embora as vias metabólicas que explicam as respostas fisiológicas mediante 

mudanças na concentração do nutriente limitante na dieta, é desejável dispor de 

R
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a 

Ingestão do aminoácido
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modelos matemáticos que descrevam com precisão essa relação (MERCER et al., 

1989), ou seja, o modelo deve ter significado matemático e biológico (MERCER et al., 

1993). 

Método fatorial: importância, fundamentação teórica e limitações 

O método fatorial possibilita conciliar significado matemático e biológico. A forma 

mecanicista permite explicar as modificações no metabolismo celular no tempo, como 

por exemplo, as taxas de crescimento e peso corporal, além de possibilitar a correção 

de fatores ambientais adversos como a temperatura que afeta a ingestão de ração 

(TALPAZ et al., 1986).  

Apesar de descrever com precisão essas relações, o método fatorial baseia-se no 

indivíduo médio da população ou animal referência e deve-se ter cautela quando o 

objetivo é otimizar resposta de populações heterogêneas. Segundo HAUSCHILD et al. 

(2010), em situação como essa, a variação entre os animais e a dinâmica das respostas 

dificultam escolher que animal deva ser tomado como referência para estimar as 

necessidades da população. Aplicação do método fatorial (indivíduo médio) na 

elaboração de estratégias nutricionais vem demonstrando economicidade em estudos 

com populações homogêneas (BASAGLIA et al., 2005) ou populações heterogêneas 

(HAUSCHILD et al., 2010). 

A avicultura é uma atividade econômica de escala e altamente tecnificada, logo 

pequenas melhorias trazem benefícios econômicos. Tomando como exemplo a 

produtividade média da região de Bastos-SP que abriga um plantel de 15 milhões de 

aves em produção, produzindo diarimente 14 milhões de ovos ou 840 mil kg de ovos 

por dia. BASAGLIA et al. (2005) aplicaram o método fatorial e encontraram uma 

economia de 8 gramas de ração para produzir 1 kg de massa de ovo. Extrapolando a 

economia de 8 gramas de ração para cada kg de ovo produzido na região de Bastos-

SP, implicaria em uma economia de 6.720 kg de ração por dia. 

O método fatorial possibilita a partição dos aminoácidos, passo imprescindível 

para aplicação da modelagem na nutrição de aves. SAKOMURA et al. (2011) 

descrevem a partição dos nutrientes numa equação generalizada da seguinte forma:  
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IAA=
p.M

km
+

p.PR

kp
; em que IAA, representa a ingestão do aminoácido resultante da soma 

das exigências de mantença (M) e produção (PR). Os parâmetros km e kp são as 

eficiências com que o aminoácido ingerido é utilizado para atender a mantença e a 

produção. O parâmetro p é a proporção do aminoácido que está presente no 

componente de mantença e produção.  

Partição dos nutrientes: mantença  

Pelo método fatorial o componente de mantença pode ser expresso de diferentes 

formas: 1ª) a primeira consiste no seguinte arranjo matemático: IAAM =
a.M.P

km
  em que, 

IAAM  é a ingestão de aminoácido para mantença; a é a proporção do aminoácido que 

está presente no componente de mantença; M é o componente de mantença; P é o 

peso da ave e km é a eficiência com que o aminoácido ingerido é utilizado para atender 

a mantença. Normalmente, este coeficiente se aproxima de 1 quando encontra-se no 

estado fisiológico de mantença, ou seja, a eficiência de utilização é máxima (BAKER, 

1986). 

Esta equação segue a teoria proposta por WILLIAMS et al. (1954) a qual utiliza a 

composição corporal como referencial para estimativas das exigências. Desta forma, 

estima-se a quantidade de proteína de mantença por quilo de peso (P) e as exigências 

dos aminoácidos são resultantes da percentagem do aminoácido no corpo (a) 

multiplicado pela proteína de mantença (M) e peso da ave.  

2ª) A segunda forma, segue a suposição que as relações aminoacídicas para 

mantença diferem das relações presentes na proteína corporal e alguns autores 

(EMMANS, 1989; BURNHAM & GOUS, 1992; NONIS & GOUS, 2008) propuseram 

determinações dos aminoácidos individuais em ensaios com aves adultas e sugerem a 

seguinte equação no modelo fatorial. IAAM = 
AAM .P

km
 em que IAAM é a Ingestão de 

aminoácido para mantença; AAM é o componente de mantença; P é o peso da ave; 

considera-se 1 o coeficiente que representa a eficiência de utilização para mantença 

km. 
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3ª) EMMANS & FISHER (1986) propuseram um coeficiente (0,008 kg/unidade) 

para representar a proteína ideal de mantença (PIM). As determinações de cada 

aminoácido são relacionadas às 8 g de PIM que resulta na concentração do aminoácido 

na proteína ideal de mantença. 

As exigências aminoacídicas para mantença podem ser expressas em diferentes 

sistemas de unidades (mg/ave/dia, mg/kgPC, mg/kgPC0,75 e mg/kgPC0,67). Alguns 

sistemas implicam em condições fisiológicas que nem sempre retratam a realidade. A 

exigência, quando expresso em mg/ave, reflete que a exigência é independente do seu 

estado fisiológico. O segundo sistema, mg/kgPC, preconiza relação linear entre a 

exigência e estado fisiológico. Já o terceiro sistema (mg/kgPC0,75) corrige a relação entre 

superfície corpórea e peso corporal da ave em função do tempo, idade. No entanto, por 

considerar a totalidade do peso corporal presume a influência do tecido adiposo sobre o 

coeficiente, seja, 0,75 (3/4, superfície:volume (peso)). Alguns pesquisadores (THONG & 

LIEBERT, 2004; SAMADI & LIEBERT, 2006a; SAMADI & LIEBERT, 2008), admitem 

que a área da superfície corporal aumente ao quadrado da dimensão linear, enquanto o 

volume do peso corporal aumenta ao cubo, logo, gera uma relação de 2/3, que resulta 

no coeficiente de 0,67 (superfície:volume). 

4ª) A quarta forma expressa as exigências de mantença de aminoácido 

considerando apenas o metabolismo protéico e corrige o grau de maturidade da 

proteína corporal. Esta escala tem sido chamada de idade metabólica por TAYLOR 

(1965). As equações são derivativas da teoria de Brody resultando na idade esperada 

metabólica de uma espécie, em qualquer grau de maturidade. A idade metabólica, 

objetiva fornecer uma representação de um parâmetro de crescimento comparativo. 

EMMANS (1989) parametrizou a exigência de mantença conforme esse princípio da 

seguinte forma: 

IAAM = 
AAM .BPm

  0,73

km
 .

BPt

BPm 
, em que IAAM estão de aminoácido para mantença; AAM é a 

exigência de mantença do aminoácido, determinada de forma individual em ensaios de 

balanço de nitrogênio; BPm é o peso protéico na maturidade da ave; km a eficiência de 
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utilização para mantença considera-se 1 ou 100% e 
BPt

BPm 
 é o grau de maturidade da 

proteína, representado pela letra U. 

Desse modo, vários autores corroboram hipótese que esta metodologia evita 

problemas de superestimação inerentes ao conteúdo de lipídios corporal (BURNHAM & 

GOUS, 1992; NONIS & GOUS, 2008; SIQUEIRA et al., 2011) bem como a variação do 

seu conteúdo entre os indivíduos da população, uma vez que a dieta exerce inlfuência 

direta (EMMANS & KYRIAZAKIS, 1997).  

Exigências de aminoácidos para mantença do corpo 

As exigências de aminoácidos para mantença com base na quarta forma é 

determinada com galos adultos com intuito de anular qualquer necessidade para o 

crescimento e/ou produção, assim, as exigências são associadas apenas às perdas 

inevitáveis (mantença). As exigências de aminoácidos para a mantença estão 

relacionadas ao conteúdo de proteína corporal, em virtude de não existir demanda de 

aminoácidos para a manutenção das reservas lipídicas (EMMANS, 1989; BURNHAM & 

GOUS 1992; NONIS & GOUS, 2008; SIQUEIRA et al., 2011). Além disso, considera o 

efeito da dinâmica de crescimento, por meio do grau de maturidade, U (U = BPt/BPm), 

que consiste na relação entre proteína corporal atual (BPt) com a da maturidade (BPm). 

Grandes avanços e aprimoramento foram incorporados ao conceito de mantença. 

No entanto, o poder deste conceito ainda não foi estendido para alguns fatores 

importantes que afetam o equilíbrio aminostático das funções basais, como por 

exemplo, desafio imune. A inflamação e ativação do sistema imune são caracterizadas 

pela síntese de proteínas específicas, imunoglobulinas, que têm em comum na sua 

composição, aminoácidos essenciais como, por exemplo, a treonina (LE FLOC'H et al., 

2004). No entanto, até o presente momento não existem coeficientes matemáticos que 

representem o consenso das informações para incluir no componente de mantença a 

demanda aminoacídica exigida pelo sistema imune.  

Exigências de aminoácidos para mantença das penas 
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Após vários relatos da importância das penas (LILLIE & JUHN, 1932; LILLIE & 

WANG, 1940) e de sua influência sobre desempenho (HUGHES, 1978; HUGHES, 

1980) não havia motivos para não estudá-la (FISHER et al., 1981), sobretudo numa 

modelagem mecanicista. Nesse intuito, EMMANS (1989) teorizou que partição em 

exigência de mantença para penas, deva existir. Nesta convicção, ele reuniu dados de 

peso proteico de penas e do corpo separadamente de dois trabalhos realizados com 

perus machos e verificou numa análise gráfica uma tendência de sobreposição dos 

pesos protéicos das penas e do corpo em idades avançadas com certo decaimento das 

curvas Figura 2 (a). 

Figura 2. Relação entre peso protéico das penas (FP) e grau de maturidade da proteína 
corporal (U) em escala log-log. (a)- Representação dos dois conjuntos de dados, (b) – 
Equação generalizada, (c) - Derivadas da equação generalizada, (d) – linearização. 
Adaptado de Emmans (1989). BP, peso de proteína; BPm, peso proteína na 
maturidade.

EMMANS (1989) forçou as duas equações terem o mesmo intercepto e assim 

poder descrever a relação numa equação generalizada Figura (2b). Este procedimento 

F
P

, l
o

g
kg

U, BP/BPm, log

(a)

(c) (d)

(b)

U = 0,25, ¼ BPm
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possibilitou visualizar que por volta de ¼ do peso protéico do corpo a maturidade 

(U=0,25) ocorre uma mudança no comportamento da relação entre o peso protéico 

corpo (BP) e peso protéico das penas (FP), ou seja, cresce, mas em proporções 

menores. 

Em seguida, EMMANS (1989) derivou a equação generalizada e constatou 

comportamentos diferentes. No primeiro segmento que se estende até ¼ do peso na 

maturidade, a derivada obtida é crescente positiva, ou seja, ganho. Após este ponto, a 

derivada é decrescente negativa, ou seja, perda. A linearização dos pontos é explicada 

por uma equação cuja inclinação foi atribuída ao coeficiente que representa a perda de 

penas (FL) em 0,01 g de proteína de pena por dia. 

As exigências de mantença dos aminoácidos são obtidas conforme a teoria 

proposta por WILLIAMS et al. (1954) em que utiliza a composição do tecido como 

referencial. Desse modo, as exigências dos aminoácidos são resultantes da 

percentagem do aminoácido na pena multiplicado pela perda diária de penas. A 

reposição do aminoácido deve ser igual ao que se perde por dia, logo os aminoácidos 

sulfurados que apresentam maior parte na composição da proteína da pena deve ser 

levado em consideração. 

Desta forma, a estimativa do coeficiente que representa a mantença num modelo 

mecanicista foi uma questão de dedução matemática. Segundo EMMANS (1989) esta 

seria uma solução provisória, visto que a mudança abrupta da derivada após ¼ do peso 

protéico a maturidade não é um fato realístico.  

As equações de EMMANS (1989) sugerem que perus até ¼ do peso na 

maturidade não tenha perdas de penas ou imperceptíveis por essa metodologia. Em um 

ensaio com frangos de corte, FISHER et al. (1981) quantificaram perdas de penas em 

diferentes idades e da mesma forma observaram que em determinado período não 

houve perda de penas ou quantias pequenas difíceis de mensurar pela metodologia 

aplicada. 

A relação entre peso de proteína nas penas (FP) e perda de proteína de penas 

(FL) numa função exponencial fornece coeficientes ( ) que sugere 

perdas maiores do que a preconizada por EMMANS (1989). O poder de inferência da 
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equação elaborada a partir dos dados de FISHER et al. (1981) tem sua validade 

limitada aos 49 dias de idade. Então com base nesse intervalo (1 a 49 dias de idade), 

parece que existe uma subestimação das perdas de proteína e aminoácidos via penas, 

quando se usa o coeficiente obtido com perus por equações diferenciais por EMMANS 

(1989), no entanto, é a única metodologia capaz de predizer sem limitação de tempo. 

Partição dos nutrientes: eficiência de utilização do aminoácido 

Por definição o termo “eficiência” representa uma medida que indica quanto dos 

recursos são convertidos em resultados. Na nutrição aminoacídica, representa a 

relação entre quantidade de aminoácido depositada e a ingestão do aminoácido para 

deposição. Neste cálculo, a quantidade ingerida direcionada para mantença dos 

processos vitais da ave é descontada do total ingerido.  

Fundamentos  

O entendimento desta relação vem sendo fundamental para desenvolvimento da 

modelagem das exigências aminoacídicas. Esta relação encontra-se presente nos 

modelos de predição e, é neste coeficiente que se situa grande parte da distinção entre 

as recomendações dos diferentes modelos existentes. Por esse motivo, sua 

determinação deve acontecer com segurança. Para isso, é necessário um ensaio para 

se ter a curva resposta proporcionada pelo aminoácido limitante, conforme mostra a 

Figura 3, sumarizando os resultados de um ensaio com poedeiras comerciais realizado 

na Unesp-Jaboticabal.  
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Figura 3. Curva resposta de poedeiras comerciais submetidas a dietas limitantes em lisina 

digestível. (Dados de ensaio realizado na Unesp-Jaboticabal)

Neste ensaio, os níveis de lisina digestível recobriram toda área de interesse 

(exceto a fase de toxidez) da curva resposta de deposição de lisina no ovo e, desse 

modo, foi possível verificar claramente as fases: inicial ou mantença, resposta ou 

deposição e estabilidade ou ausência de resposta ao primeiro limitante. Para cada 

conjunto de pontos situado nestas respectivas fases existem diferentes estimativas de 

eficiência de utilização. Na fase inicial a eficiência gira em torno de 113%, considerando 

toda fase de resposta obtem-se 88% e, considerando todos os pontos tem-se uma 

eficiência de 55%.  

Quando se tem uma curva resposta bem definida, a forma mais aconselhada de 

estimar a eficiência de utilização de determinado aminoácido é por meio de regressão 

entre a deposição e ingestão (BAKER, 1986; BAKER, 1991b; EDWARDS et al., 1997; 

EDWARDS & BAKER, 1999; EDWARDS et al., 1999). No entanto, deve-se ter critério 

na escolha do modelo matemático adotado para estimar a eficiência. O modelo de 

regressão mais utilizado é o linear simples ( ) em que a inclinação deste 

modelo (b) corresponde à eficiência de utilização (adimensional ou em percentagem) e 
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sua medida em graus é obtida pela função tangente inversa ou arco-tangente e vice-

versa.  

Para ilustrar este conceito, aplicou-se no mesmo conjunto de dados da curva 

resposta (Figura 4), o ajuste de três retas que possibilitaram a projeção de três 

triângulos retângulos nos segmentos que definem as fases: inicial, resposta e 

estabilidade. Assim, os triângulos ABB’, KVV’ e EPP’ definem as respectivas fases da 

curva resposta e têm ângulos iguais à 48º, 41,5º e 29º (Figura 4).  

As retas ajustadas nos pontos permitem traçar triângulos retângulos com 

diferentes ângulos. Da trigonometria importou-se o conceito que dado um ângulo agudo 

qualquer de medida , considera-se infinitos triângulos retângulos que possuem o 

ângulo , ou seja, dentro do triângulo KVV’ pode-se estudar qualquer ponto que se 

chegará ao mesmo valor de eficiência (88%).  

Figura 4. Partição da curva resposta de poedeiras comerciais submetidas a dietas limitantes em 
lisina digestível em diferentes segmentos ABB’  = 48,3º, KVV’  = 41,5º e EPP’  = 
29º. 
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Desse modo, a representação dos segmentos AB, KV e EP influenciam a 

angulação, ou seja, o conjunto de pontos utilizados deverá representar bem o propósito 

estudado, pois ele levará ao coeficiente angular. Por sua vez, representará a razão 

como que o aminoácido é depositado no ovo ou genericamente a quantidade de 

aminoácido depositada em relação à ingestão. 

O segmento mais utilizado para a estimativa da eficiência de utilização do 

aminoácido por ajustes de retas é aquele que representa a área de resposta da ave ao 

primeiro limitante dietético (BAKER 1991b; EDWARDS et al., 1997; EDWARDS & 

BAKER, 1999; EDWARDS et al., 1999) que neste exemplo foi o segmento KVV’; os 

demais pontos da área resposta, neste caso servirão de critério para estabelecimento 

conciso da área limitante.  

Em modelos curvilíneos, os demais pontos encontrados na fase de estabilidade, 

onde se presume as máximas respostas, podem servir de critério para tomada de 

decisão sobre o ponto que representará a eficiência de utilização BAKER (1986). 

O uso de modelos curvilíneos (por exemplo: polinomial quadrático, f(x)=Ax2+Bx+C) 

para explicar a relação entre a quantidade de aminoácido depositada e sua ingestão 

tem sido utilizado por pesquisadores, por motivos já mencionados, respostas de 

populações tendem a ser curvilíneas. Mas, o principio trigonométrico acima mencionado 

aplica-se de forma dinâmica, uma vez que os ângulos mudam na área abaixo da curva 

resposta. Considerando o mesmo conjunto de pontos, num ajuste curvilíneo, o 

coeficiente angular é obtido a cada ponto pelas derivadas segundo a função f’(x) = 

2.a.X+b, desse modo tem-se as eficiências de utilização.  

Para ilustração, tomaram-se cinco pontos compreendidos na área de resposta do 

ajuste curvilíneo (Figura 5), que correspondem aos pontos onde interceptam as retas 

tangentes cujos declives são 54, 49, 41, 32 e 24 º. Aplicando a função tangente inversa 

têm-se os seguintes coeficientes de eficiência: 138, 118, 89,4; 62,8 e 45,8%, 

respectivamente. 



15 

Figura 5. Ajuste curvilíneo da curva resposta de poedeiras comerciais submetidas a dietas 
limitantes em lisina digestível. (exemplo: ploninomial quadrático) 

Segundo BAKER (1986) as respostas curvilíneas têm menor inclinação em doses 

entre zero e 30% das necessidades para máxima resposta, ou seja, existe grande 

influência do direcionamento para funções vitais e não para deposição, tem-se o 

fornecimento, mas não se observa respostas em mesma escala. Depois da fase de 

mantença, a inclinação torna-se constante entre 30 e 70% da necessidade para máxima 

resposta e após este ponto a inclinação torna-se decrescente, em última análise, 

chegando a zero o valor de ângulo , próximo aos níveis que permitem 70% a 100% da 

máxima resposta. 

De maneira geral, a inclinação ou ângulo formado entre o aminoácido depositado 

e ingerido diminui quando o animal atinge 70% da máxima resposta. Do ponto de vista 

nutricional, se traduz um fato marcante, pois neste momento inicia-se a fase de 

atendimento nutricional, ou seja, a exigência é atendida para o individuo na população 

com exigência mínima. A inclinação continuará diminuindo com doses crescentes do 

primeiro limitante dietético na porção superior do ajuste curvilíneo da curva resposta, 
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refletindo que foi amostrado o atendimento dos indivíduos mais exigentes da população 

(BAKER, 1986; BAKER , 1991b).  

Na modelagem das exigências aminoacídicas o coeficiente que representa a 

eficiência de utilização do aminoácido tem grande aplicabilidade. Matematicamente a 

relação entre aminoácido depositado e a ingestão, é igual a eficiência, logo, 

conhecendo-se a deposição ou ganho, dividida pela eficiência de utilização se prediz a 

ingestão de aminoácido necessária (depositado/eficiência = ingestão). Desse modo os 

modelos empíricos e mecanístico predizem a exigência aminoacídica. 

Em alguns modelos essa relação encontra-se invertida, como é o caso do modelo 

da Tabela Brasileira ROSTAGNO et al. (2011), para predizer a exigência de lisina 

digestível verdadeira por quilo de ganho. Neste caso, a relação: ingestão/deposição = 

“eficiência”, logo a eficiência/deposição = a exigência. O real significado da eficiência 

nesta relação é a conversão, pois ela, a eficiência, só será obtida quando computar a 

lisina presente no ganho/lisina ingerida para a deposição. Exemplificando, assumindo 

que são 16,7 mg de lisina necessárias para ter 1g de ganho, e que cada 1g de ganho 

tenha 13,34 mg de lisina, a eficiência de utilização será 13,34/16,7 = 0,7988 ou 79,88%, 

vale salientar que a relação sempre será na mesma escala de unidade (mg/mg ou g/g).  

Principais fatores que afetam a eficiência de utilização do aminoácido 

Atualmente, a discussão sobre eficiência de utilização dos aminoácidos cristalinos 

parece ressurgir. Os estudos da década de 80 liderados pelos pesquisadores da 

Universidade de Illinois (BAKER & IZQUIERDO, 1985) demonstraram que a lisina 

cristalina é absorvida pelo intestino numa velocidade maior do que os aminoácidos 

provenientes da proteína intacta. Desse modo, o aminoácido cristalino poderia estar 

disponível em locais de síntese proteica antes dos demais aminoácidos remanescentes 

da hidrólise da proteína intacta alcançarem esses mesmos sítios de síntese proteica. 

BAKER (1986) cita em sua revisão que os experimentos pioneiros realizados com 

suínos quantificaram redução significativa na disponibilidade da fonte cristalina. A 

justificativa para esta redução tem sido atribuída às diferenças no tempo e taxa de 

absorção entre as fontes intactas e puras. Em particular, no estudo comentado por 
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BAKER (1986), a lisina pura, que geralmente se aceita 100% de biodisponibilidade, 

tornou-se apenas 50% biodisponível em um regime de alimentação uma vez por dia.  

BAKER & IZQUIERDO (1985) encontraram que são necessárias 17 mg de lisina 

para 1 g de ganho de peso. A suplementação de 0,16 para 0,32% de lisina para o grupo 

em regime ad libitum, proporcionou um consumo de 23,6 mg a mais (142,8-119,2), 

então se a eficiência de utilização fosse a mesma, esperava-se que o adicional ingerido 

proporcionasse um ganho de 1.388 g, mas se observou apenas 0,4 g (8,8-84). 

Quando a alimentação foi controlada verifica-se que a eficiência de utilização foi 

reduzida em 13% (90,36-80,14=12,22/90,36x100=13,23%). Estes resultados sugerem 

que exista um aumento na exigência de lisina para compensar a ineficiência de 13%, 

neste caso, a relação passaria ser 19,2 mg para 1 g de ganho. Então, é desejável que 

no aumento da presença de aminoácido cristalino na dieta, as refeições sejam 

freqüentes ou simplesmente o regime ad libitum seja adotado. Supõe-se que a 

alimentação freqüente possibilite o equilíbrio entre o sangue e intestino, e a eficiência 

de utilização de lisina para a síntese protéica seja re-estabelecida (BAKER & 

IZQUIERDO, 1985).  

Até o momento entende-se que: (1) os aminoácidos cristalinos da dieta são 

absorvidos mais rapidamente, e neste momento a síntese protéica não ocorre em sua 

perfeição por falta demais aminoácidos remanescentes que ainda estão na fase de 

digestão luminal; (2) esta situação pode ser agravada pelo regime de alimentação.  

Estas conclusões têm implicações diretas na nutrição aminoacídica de matrizes 

pesadas (Figura 6), por serem aves criadas sob constante controle alimentar e tem 

intima relação com o conceito de proteína ideal quem vem sendo difundido. Resultados 

recentes com matrizes pesadas (27-37 semanas) mostram que a aplicação do conceito 

de proteína ideal com suplementação de 2,3 g aminoácidos sintéticos/kg de ração teve 

um efeito poupador proteico de 3,3 unidades percentuais com melhor eficiência de 

utilização da proteína bruta dietética e redução 24,2% na excreção de nitrogênio 

(NONIS & GOUS, 2006).  
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Figura 6. Relação entre eficiência de utilização da metionina (Y, %) e nível de suplementação 
da fonte sintética de metionina (X, g/kg)  fornecimento 1 x dia ( Y = -5,3727.X+ 
62,172),  fornecimento 2 x dia (Y = -3,2509.X + 58,211). 

No entanto, sob os parâmetros produtivos para cada grama adicional de metionina 

sintética/kg de ração os autores observaram uma redução de 3,0% e 2,5 g/d na taxa de 

postura e massa de ovos, respectivamente. Especificamente, para eficiência de 

utilização da metionina, os autores fracionaram o fornecimento em uma e duas vezes 

ao dia e observaram o mesmo comportamento para ambos regimes de fornecimento, 

mas é magnitude do decaimento tem maior intensidade para matrizes alimentadas uma 

única vez ao dia com redução de 5,3%  

Os aminoácidos sintéticos são de grande importância não só por razões 

nutricionais e econômicas, mas também devido às considerações ambientais 

(ISHIBASHI & OHTA, 1999; HAN & LEE, 2000). A redução na excreção de nitrogênio é 

obtida com a utilização do conceito de "proteína ideal", no entanto, é provável pelos 

resultados de NONIS & GOUS (2006) que a suplementação do aminoácido na forma 

sintética tenha gerado um primeiro limitante na alimentação de matrizes pesadas, a 

metionina. Logo, em condições de alimentação restrita o desempenho ideal não pode 

ser alcançado quando se utiliza altos níveis substituição aminoácido essencial da 

proteína intacta pela forma sintética (NONIS & GOUS, 2006). 
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Estas considerações são importantes para refletir sobre as diferenças nas 

eficiências de utilização entre aves de postura comercial e matrizes pesadas. Segundo 

o relato de MCDONALD & MORRIS (1985) aves de postura comercial apresenta 83% 

(8,3 mg lisina no ovo/9,99 mg de lisina por massa ovo = 0,831) de eficiência na 

utilização da lisina, enquanto que para o mesmo aminoácido reprodutoras pesadas 

apresentam 49% de eficiência (8,3 mg lisina no ovo /16,88 mg de lisina por massa ovo 

= 0,492) conforme BOWMAKER & GOUS (1991). 

Modelos para predição das exigências aminoacídicas para crescimento 

Apesar dos avanços, a maioria dos modelos utilizados atualmente é de natureza 

empírica, baseados em dados de observações experimentais. Para os modelos serem 

considerados mecanicísticos devem considerar a composição química do animal 

(proteína, gordura, cinza e teor de umidade), ou os acréscimos de energia, ou o 

tamanho de alguns órgãos ou tecidos, além de explicar interações entre os nutrientes 

(minerais, vitaminas, aminoácidos entre outros). No entanto, os modelos de predição 

das exigências de aminoácidos mais compartimentalizados existentes na literatura, 

ainda não conseguem explicar as aludidas interações idealizadas.  

A seguir serão apresentados modelos fatoriais com diferentes estruturas para 

estimativas das exigências aminoacídicas. A primeira estrutura é mais empírica e 

fraciona as exigências para mantença do peso metabólico corporal e para crescimento 

total do corpo, ou deposição de nitrogênio ou ganho de peso. A segunda tem maior 

grau compartimentalização, prevendo fracionamento das exigências aminoacídicas para 

mantença do corpo livre penas e penas e, para crescimento da proteína corporal e 

proteína das penas.  

Modelos empíricos para crescimento 

As exigências aminoacídicas das aves tradicionalmente vêm sendo definidas em 

estudos baseados no método dose-resposta. Nesta seção serão apresentados modelos 
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empíricos, com base no balanço de nitrogênio e dose resposta, mas com diferentes 

concepções teóricas acerca dos aspectos metodológicos. 

Modelo com base no balanço de nitrogênio 

Uma concepção teórica para determinar a exigência de um dado aminoácido para 

aves em crescimento vem sendo desenvolvida com base no metabolismo do nitrogênio 

por um grupo de pesquisadores da Universidade de Georg-August, Göttingen na 

Alemanha.  

Esse grupo já produziu considerável número de informações (THONG & LIEBERT, 

2004; SAMADI & LIEBERT, 2006a; SAMADI & LIEBERT, 2006b; SAMADI & LIEBERT, 

2007b; SAMADI & LIEBERT, 2008) com método que se baseia em modelos 

matemáticos não lineares utilizando-se de relações matemáticas entre as variáveis 

nitrogênio ingerido (NI), nitrogênio excretado (NEX) e máximo teórico de retenção diária 

de nitrogênio (NRmaxT), sendo estas informações obtidas a partir de ensaios de balanço 

de nitrogênio com aves, que implica em considerar apenas a retenção de proteína. Esta 

metodologia, “a priori”, reúne as características acima descritas e é de fácil execução, 

além de permitir o fracionamento das exigências em mantença e crescimento. 

Este modelo se individualiza dos demais pelas concepções teóricas de exigências 

de mantença e crescimento. As diferenças se iniciam pelo modelo matemático adotado 

para determinação dos coeficientes que representam: a máxima retenção diária de 

nitrogênio (NRmaxT), exigência de mantença de nitrogênio (NMR) e eficiência de 

utilização do aminoácido (b.c-1). Estes coeficientes são estimados por meio de modelos 

exponenciais, que por sua vez, permitem explicar pequenos acréscimos na resposta 

animal, ou seja, levar em consideração a “lei dos retornos decrescentes”.  

Modelo com base no abate comparativo 

Neste modelo, a descrição matemática do ganho de peso é obtida por três 

equações, em que as variáveis explicativas da exigência de mantença, deposição de 

aminoácido do ganho e eficiência de utilização do aminoácido foram consideradas para 

explicar os fatores que influenciam o ganho de peso da ave. Desse modo, são duas as 

variáveis de entrada do modelo: peso médio e ganho de peso e a variável de saída é a 

exigência total de aminoácido.  
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As informações sobre deposição do aminoácido é obtida por meio da regressão 

linear entre a deposição de aminoácido corporal e o ganho de peso, logo, tem-se a 

deposição predita em função do ganho de peso, que é uma variável de fácil 

mensuração. 

Como já comentado, a relação: ingestão/deposição = “eficiência”, logo a 

eficiência/deposição = a exigência. Esta modelagem, mg aminoácido /g ganho foi feita 

para se ter a mesma escala de unidade e assim poder predizer a ingestão dividindo-se 

a deposição pela eficiência de utilização da aminoácido.  

O modelo tem a seguinte expressão: 

AA 
 mg

d
=AAmm .P0,75+ 

[DAAC=a+(b.GP)]

k
 ou AA 

 mg

d
=AAmm .P0,75+ 

[a+(b.GP)]

k
  

Em que: AA, é o aminoácido em questão a ser estimado (mg/dia); AAm é a 

exigência de mantença do aminoácido em ; P0,75 é o peso metabólico da ave; DAAC é a 

deposição de aminoácido no corpo em função do ganho de peso e k é a eficiência de 

utilização. 

No entanto, alguns pesquisadores acreditam que modelos empíricos não 

permitem uma descrição detalhada das exigências aminoacídicas e a falta deste 

detalhamento pode levar pressupostos que nem sempre traduzem a dinâmica de 

crescimento dos diferentes tecidos das aves, sobretudo, corpo e penas.  

As principais críticas concernentes ao sistema de mantença são: 1º, modelos 

empíricos generalizam o coeficiente de mantença para diferentes genótipos que 

apresentam características completamente diferentes. 2º, a generalização dentro de 

cada genótipo, não corrige os diferentes estados do crescimento da ave. 3º, não se 

corrige as influencias dos demais compostos corporais, sobretudo, gordura, que tem 

grande influência da energia da dieta (EMMANS & OLDHAM, 1988). 

Já para o componente de crescimento, as principais críticas são reservadas a 

generalização do perfil de proteína depositada durante a fase de crescimento. A 

dinâmica do crescimento e a composição aminoacídica das penas diferem em relação à 

proteína do CLP (EMMANS & OLDHAM, 1988; EMMANS, 1989; MARTIN et al., 1994). 
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Modelo mecanicista para crescimento 

Uma análise introdutória sobre este tipo de modelagem foi feita por  OVIEDO-

RONDÓN (2007) na qual, ele, felizmente, comparou a mente humana com 

computadores, e que ao contrário dos computadores a mente humana é capaz de 

analisar fatores isoladamente, um de cada vez, portanto, sendo mais qualitativa do que 

quantitativa. Segundo o autor, a mente humana procura criar leis empíricas baseadas 

em poucos padrões de dados, mas quando um sistema como o metabolismo é 

influenciado ao mesmo tempo por no mínimo três fatores, é impossível para a mente 

humana prever o resultado. O metabolismo é especialmente difícil de compreender 

porque estas reações bioquímicas têm comportamentos geralmente não lineares, 

podendo ser antagônicas, outras sinérgicas, outras independentes (OVIEDO-RONDÓN, 

2007). 

Na modelagem mecanicista algumas soluções são apresentadas para 

problemática existente nos modelos empíricos. O modelo mecanicista aqui apresentado 

segue a integração teórica desenvolvida por EMMANS (1981b); EMMANS & FISHER 

(1986); EMMANS & OLDHAM (1988) e EMMANS (1989).  

Para mantença da proteína corporal, adotou-se a escala chamada de idade 

metabólica de TAYLOR (1965), obtida a partir de equações derivativas da teoria de 

Brody,  resultando na idade metabólica esperada de uma espécie, em qualquer grau de 

maturidade. Este princípio tem a seguinte descrição matemática: 

IAAM = 
AAM .BPm

  0,73

km
 .

BPt

BPm 
, em que: IAAM é a ingestão de aminoácido para mantença; AAM

é a exigência de mantença do aminoácido, determinada de forma individual em ensaios 

de balanço de nitrogênio; BPm0,73 é o peso metabólico protéico na maturidade da ave;

km é a eficiência de utilização para mantença, que se considera = 1; o valor deste 

coeficiente e 
BPt

BPm 
 é o grau de maturidade da proteína corporal, comumente 

representado pela letra U. Desta forma, a idade metabólica objetiva fornecer uma 

representação de um parâmetro de crescimento comparativo (EMMANS, 1989). 

Na modelagem mecanicista, a representação numérica de determinado fenômeno 

de importância biológica, faz-se necessário, embora, muitas vezes sua grandeza 
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numérica diante o todo, não seja expressiva. Isto se refere a perdas de penas. Ainda 

não se dispõe de informações que descrevam com clareza a perda de penas, mas, pela 

ausência de coeficientes matemáticos que represente este fenômeno, tem sido utilizada 

a solução provisória proposta por EMMANS (1989).  

A estimativa de exigência de mantença de determinado aminoácido, desse modo, 

permite corrigir a generalização do coeficiente de mantença para diferentes genótipos, e 

dentro de cada genótipo o feito do grau de maturidade da proteína corporal; além de 

anular qualquer efeito de outros constituintes químicos corpóreos. 

A estimativa das exigências aminoacídicas para crescimento protéico da ave 

considera separadamente o CLP e penas, isto porque as características de crescimento 

das penas diferem acentuadamente em relação ao crescimento do resto do corpo 

(EMMANS, 1989).  

O arranjo matemático segue a expressão abaixo: 

A descrição matemática da deposição de aminoácido no corpo da ave é obtida por 

10 parâmetros descritores, sendo quatros destes, variáveis de entrada. As variáveis 

explicativas da exigência de mantença do CLP e das penas, deposição de aminoácido 

do corpo e nas penas e uma única eficiência de utilização para o corpo e penas são 

tomadas para explicar os fatores que influenciam o ganho de aminoácido da ave. Desse 

modo, são quatros as variáveis de entrada do modelo: peso protéico  e deposição do 

CLP, peso e deposição de proteína das penas e a variável de saída é a exigência total 

de aminoácido.  

AA 
mg
dia

= AAmc .BPm
0,73 .U FL .FP.AAp ]+[

AAc .DBPc

k
+ 

AAp .DBPp

k
] 

Em que, AA é a exigência de aminoácido digestível (mg/dia); AAmc é a exigência 

de aminoácido para a mantença da proteína do corpo depenado (mg/PBm
0,73.u/dia); 

BPm0,73 é o peso metabólico proteico corporal à maturidade (kg); U é o grau de 

maturidade da proteína corporal (u=PBt/PBm); FL é a perda de proteína das penas (g); 

FP é o peso de proteína das penas no tempo t, (g/dia); AAp é o conteúdo do aminoácido 

na proteína das penas (mg/g); AAc é o conteúdo do aminoácido na proteína corporal 

(mg/g); DBPc é a deposição de proteína no CLP (g/dia); DBPp é a deposição de 
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proteína nas penas (g/dia), k é a eficiência de utilização do aminoácido para deposição 

no CLP ou depenado e para deposição nas penas.  

Neste modelo, dos 10 coeficientes, dois são”estáticos” AAp e AAc pois fazem parte 

da teoria proposta na década de 50 por Harold H. Mitchell que utiliza a composição do 

tecido como referencial que posteriormente foi validada em experimentos por 

WILLIAMS et al. (1954).  

A teoria integrada por Emmans e colaboradores (EMMANS, 1981b; EMMANS & 

FISHER, 1986; EMMANS & OLDHAM, 1988; EMMANS, 1989; MARTIN et al., 1994) 

permite estimar as exigências de aminoácidos para animais em crescimento a partir do 

conhecimento do crescimento e composição da carcaça de um indivíduo de 

determinado genótipo.  

Esta abordagem utiliza equações simples e gerais, que incluem parâmetros 

relativamente simples com significado biológico. Os parâmetros utilizados são 

relativamente fáceis de medir usando um simples método de abate de comparativo em 

série do nascimento à maturidade (MARTIN et al., 1994).  

Segundo MARTIN et al. (1994) para extrapolar a estrutura desse modelo de 

crescimento para população exigiria conhecimento do desvio padrão de cada um dos 

parâmetros de crescimento da população de aves. Isto poderia ser conseguido 

experimentalmente por amostragem ampla de aves de uma população e assim, 

determinar os valores dos parâmetros para cada indivíduo garantindo que não havia 

restrições sobre o crescimento em qualquer fase do crescimento.  

Modelo empírico para predição das exigências aminoacídicas para população 

Este modelo baseia-se na teoria do Reading Model (FISHER et al., 1973) e 

descreve resposta de grupos de poedeiras em diferentes níveis de ingestão de 

aminoácidos. Este modelo fundamenta-se na predição das exigências aminoacídicas 

em função do peso corporal e da resposta para produção de carne ou ovos. Sua 

equação inversa pode ser usada para auxiliar na explicação da curva resposta obtida 

em experimentos projetados para medir exigências de aminoácidos. A discussão 

completa sobre a teoria matemática foi publicado por CURNOW (1973).  
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Os Cientistas da Universidade Reading (CURNOW, 1973; FISHER et al., 1973; 

PILBROW & MORRIS, 1974) explicam que a grande motivação da criação de um 

modelo matemático próprio, o Reading Model, deu-se por infindáveis análises de dados 

por modelos típicos como: polinomiais, exponenciais e lineares. Estes pesquisadores 

verificaram que esses modelos matemáticos representavam de forma muito eficiente os 

dados para a variação observada nas variáveis respostas avaliadas, mas era 

freqüentemente impossível distinguir entre eles, o melhor, por ferramentas estatísticas, 

disponíveis até então.  

FISHER et al. (1973) relataram que o critério de ajuste raramente, levava à 

seleção de uma curva em vez de outra, mas a conclusão quanto ao que constitui a 

"exigência" de um aminoácido era profundamente influenciada pela escolha do modelo 

matemático para explicar a curva resposta.  

Além destas dificuldades, FISHER et al. (1973) salientaram que alguns 

pressupostos são admitidos, embora não seja biológico ou às vezes não prático, no uso 

destes modelos como, por exemplo: uso de modelo linear até o máximo nível leva 

geralmente a uma subestimação das exigências. Por outro lado, as curvas mais 

conhecidas, com equações polinomiais quadráticas, exponencial ou inversa, 

freqüentemente levam a superestimação da ingestão necessária para um determinado 

nível de produção na área de resposta em que as decisões práticas são feitas.  

Os pesquisadores da Universidade Reading (CURNOW, 1973; FISHER et al., 

1973; PILBROW & MORRIS, 1974) na busca de uma melhor solução para estes 

problemas, acreditaram que dois importantes aspectos são ignorados per estes 

modelos até então. Em primeiro lugar, eles mencionam que: (1) quaisquer restrições 

biológicas no modelo, incluindo as relações básicas entre entrada e saída, só pode ser 

expressa a nível individual; (2) em segundo lugar, a resposta para uma população deve 

ser a média integrada das respostas para as aves individuais. FISHER et al. (1973) 

afirmaram que tanto a média de desempenho e variação entre os indivíduos sobre 

média da população deve ser tomada em conta. Um modelo simples que incorpora 

estes princípios foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Reading 

(CURNOW, 1973; FISHER et al., 1973). 
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O modelo proposto pode ser aplicado a qualquer situação nutricional em que o 

nutriente ingerido pode estar relacionado às características observáveis de saída, é 

descrito aqui para a resposta da produção de massa de ovos (E, g/ave/ dia) e a 

ingestão de aminoácidos (A, mg/ave/dia). A descrição geral é dada por CURNOW 

(1973).  

Neste modelo, pressupõe-se que cada ave individual tem um nível máximo 

característico de produção em massa de ovo (Emax) e que, para cada ave, quando E < 

Emax, então: A = a.E + b.BW,  onde BW = peso corporal em kg. 

Supõe-se também que, quando A < b.W, E = 0, excluindo, assim, valores 

negativos de produção. Estas relações são ilustradas na Figura 7(a). Quando um grupo 

de aves é considerado, a resposta é a média das respostas para as aves individuais 

(Figura 7b).  

Neste modelo a resposta do grupo é descrito por uma linha tracejada ( - - - ), cuja  

sua forma e posição estão em função de sete parâmetros:  1- Emax, média da máxima 

produção (massa de ovos -E), g/dia; 2 – Emax, desvio padrão da máxima taxa de 

produção de massa de ovo (E); 3- BW, média de peso corporal; 4- BW, desvio padrão 

populacional; 5- rEBW, correlação entre E e BW; 6- a e 7- b, as quantidades de 

aminoácidos associado a uma unidade de E (a) e uma unidade de BW (b), 

respectivamente. As distribuições acerca dos valores individuais de Emax e BW são 

assumidas como normais e descritas pelos desvios-padrão e Emax e BW. Logo, o 

atendimento aos pressupostos de normalidade dos erros é fundamental para utilização 

deste modelo. 

A seção curva sempre ocorrerá, exceto no caso improvável que todas as 

respostas para os indivíduos são exatamente paralelas, que exige, entre outras coisas, 

uma correlação perfeita entre Emax e BW.  
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Figura 7. Representação teórica do modelo de Reading para resposta de galinhas poedeiras 
para a ingestão de aminoácido. Resposta individual (a) e média das respostas para um 
pequeno grupo de aves (b). Adaptado de FISHER et al. (1973) 

Segundo CURNOW (1973) a inclusão destes parâmetros constitui uma equação 

invariante em relação aos aspectos ambientais. Esta característica dentre os modelos 

existentes, atualmente, são singulares ao Reading Model descrito pela seguinte 

formula: Aopt
mg

dia
=a.Emax+ b.BW+y.x a2. 2 Emax+b2 2BW+2abrEBW. Emax. BW

Diferentemente dos demais modelos, uma estimativa de exigência não é dada 

diretamente, mas, usando grandes populações e os pequenos aumentos na ingestão de 

aminoácido são previstos embasados no ótimo econômico. O nível ótimo econômico do 

aminoácido, por este modelo é o ponto em que a inclinação da curva de resposta igual 

a relação entre o custo de uma unidade extra do aminoácido para o retorno de uma 

unidade extra de massa de ovos.  

A estimativa da exigência de um grupo de aves é composta de duas partes. 

Primeiro, calcula-se a exigência da ave referência ou média (A 
mg

dia
=a.Emax+ b.BW ), 

usando os valores apropriados para e Emax e BW.  A segunda parte calcula-se a 

Emax

E =  1   (A-b.BW)
a

b.BW

M
as

sa
 d

e 
ov

o,
 E

 g
/a

ve
/ d

ia

Ingestão do aminoácido,  A mg/ave/dia

(a) (b)
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exigência extra para os indivíduos mais produtivos do que a média economicamente 

viável que dada pela seguinte expressão:  y. a2. 2 Emax+b2 2BW+2abrEBW. Emax. BWx. 

Esta parte da equação que descreve a variância populacional pode ser rescrita, 

assumindo como zero (0) o valor da correlação entre o E o BW (rEBW,), ficando desta 

maneira: y=x  { desvio padrao dos requerimentos individuais a.Emax+ b.BW } . 

A magnitude do y, portanto, depende de fatores econômicos (k) e do formato da 

curva resposta, que por sua vez depende de a, Emax e BW.  Sendo o k a relação 

custo beneficio do fornecimento do aminoácido. k =
Custo por mg do aminoácido R$ mg

Valor da g de ovo R$ g
.

O parâmetro x significa o desvio padrão da curva normal que corta uma área a.k

em uma cauda, é expresso em unidades padrão obtido a partir de tabelas da 

distribuição normal (é o valor de Z da Distribuição Normal Padrão, correspondente ao 

valor da expressão (0,5-(a.k)). Logo, a multiplicação de x pelo desvio dos requerimentos 

individuais tem-se o valor correspondente à distância y que deverá ser somado a 

exigência média (PILBROW & MORRIS, 1974). 

A distância y representa a quantidade extra de aminoácido economicamente 

viável. Este fornecimento destina-se proporcionalmente as aves que ainda não 

atingiram sua capacidade máxima de produção, corrigida por sua taxa de resposta e 

pelo valor marginal da produção de uma unidade de massa de ovos. Assim, a ingestão 

ótima acontece quando o custo marginal do fornecimento de uma unidade de 

aminoácido é igual ao valor da resposta obtida por unidade de aminoácido fornecido. 
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CAPÍTULO II – MODELOS DE CRESCIMENTO DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS 

CORPORAIS E EFICIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE METIONINA+CISTINA DE 

LINHAGENS DE FRANGAS DE POSTURA 

RESUMO: Objetivou-se com esta pesquisa modelar o crescimento dos 

constituintes corporais e consumo de metionina+cistina (Met+Cis) e, com base nesses 

modelos, determinar a eficiência de utilização e predizer as exigências de Met+Cis para 

frangas de postura em crescimento. Utilizaram-se os dados de peso corporal, consumo 

de Met+Cis, composição química do CLP e das penas, os quais foram provenientes de 

1.200 pintainhas de quatro linhagens postura (Hisex Marrom, Hisex Branca, Hy Line 

Marrom e Hy Line Branca), obtidos semanalmente durante 18 semanas. As variáveis de 

composição corporal foram submetidas a dois ajustes, fixando (A1) ou não os 

parâmetros (A2) da função de Gompertz. Estimaram-se as relações alométricas entre 

peso proteico e os demais componentes (gordura, água e cinza). Estimou-se a perda de 

proteína via penas por meio da relação entre deposição de proteína nas penas e no 

corpo. Com base na deposição e consumo de Met+Cis predita, estimou-se a eficiência 

de utilização e a Met+Cis necessária por kg de ganho de peso. Análise dos resíduos 

para os dois tipos de ajustes da função de Gompertz mostrou que o A1 foi sensível à 

presença de pontos influentes, sobretudo para gordura corporal. As relações 

alométricos mostraram que a gordura corporal se deposita em uma taxa 24% superior à 

deposição proteica no corpo. A relação entre proteína nas penas e corpo permitiu a 

extrapolação de uma perda de proteína via penas de 0,04 g/dia. A média da eficiência 

de utilização da Met+Cis durante a fase de crescimento foi estimada em 72%, e a 

quantidade necessária de Met+Cis para um kg de ganho foi estimada em 24 g/kg.

Palavras chave: curva de crescimento, alometria, peso proteico, perda de penas 
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INTRODUÇÃO 

A utilização da composição corporal como referencial para estimativas das 

exigências aminoacídicas foi utilizada inicialmente por WILLIAMS et al. (1954). Duas 

décadas após HURWITZ & BORNSTEIN (1973) elaboraram modelo de predição 

baseado na deposição corporal do nutriente na carcaça e respectiva eficiência de 

utilização. Somente na década de 80 que a descrição matemática do crescimento foi 

integrada aos modelos de predição das exigências aminoacídicas (EMMANS, 1981a; 

TALPAZ et al., 1986; EMMANS,1989).  

A integração do modelo de crescimento para estimar as exigências nutricionais 

permite acurácia nas estimativas. Desse modo, a descrição do crescimento das aves 

torna-se imprescindível para utilização destes modelos. Atualmente, a relação do peso 

corporal em função do tempo pode ser descrito por várias funções (Brody, Gompertz, 

Logístico, Richards, von Bertalanffy e Weibull entre outros), que por ferramentas 

estatísticas é difícil discriminá-las, porque todas se ajustam bem SILVA et al. (2011b). 

Dentre essas funções, o modelo mais utilizado para aves tem sido a função de 

GOMPERTZ (1825), descrita por WINSOR (1932). Esta equação tem parâmetros com 

significado biológico importante para explicar o crescimento de aves (TALPAZ et 

al.,1986). TALPAZ et al. (1988) utilizaram a função de Gompertz para otimizar 

economicamente a trajetória do crescimento de frangos de corte, baseados na relação 

custo beneficio. Outra aplicação desta equação tem sido nas estimativas da eficiência 

de utilização do aminoácido (ROSTAGNO et al., 2005; ROSTAGNO et al., 2011). Por 

permitir cálculos diários de deposição e ingestão do nutriente durante toda vida 

produtiva, é possível definir as eficiências para qualquer idade da ave. Esse método 

possibilita o entendimento das condições praticas de criação, já que os níveis 

aminoacídicos utilizados, normalmente, estão na região de estabilidade da curva 

resposta ao nutriente, conforme SKLAN & NOY (2005).  

Para utilizar a equação de Gompertz no estudo da eficiência, seus parâmetros 

devem possibilitar uma descrição fiel dos eventos biológicos. Isto porque, o ajuste 

estatístico pode tender a convergir coeficientes não condizentes do ponto de vista 
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biológico para variáveis estimadas como os componentes corporais (proteína, gordura, 

água e matéria mineral). A simples relação do peso do componente à maturidade (Cm) 

e peso corporal à maturidade (Pm), revela a percentagem do componente ou 

composição química. Em alguns estudos, é possível observar que os parâmetros 

descritores da equação de Gompertz convergidos descrevem muito bem o conjunto de 

dados observados, mas estimam composições à maturidade não condizentes como 

altas percentagens de gordura e proteína no corpo (NEME et al., 2006; BUTERI et al., 

2009). 

Há poucas informações sobre crescimento das penas em aves, embora mais de 

30% da proteína das aves de postura esteja nas penas. Os estudos pioneiros sobre 

taxa de crescimento de penas focaram o comprimento (LILLIE & JUHN, 1932) e desta 

forma não ofereceram elementos para modelar o crescimento da massa. Outra forma 

de estudar o crescimento de penas é por meio função de Gompertz. Desse modo, o 

crescimento das penas é explicado em função do tempo. No entanto, as aves perdem 

penas continuamente e o peso na maturidade estimado pela função não representa o 

crescimento acumulado das penas.  

Objetivou-se com esta pesquisa modelar o crescimento dos constituintes 

químicos corporais e consumo de Met+Cis e, com base nos modelos, determinar as 

eficiências de utilização e predizer as exigências Met+Cis para frangas de postura em 

crescimento. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Descrição da base de dados utilizada no estudo 

A base de dados utilizada é proveniente de informações de peso corporal, 

consumo de ração, composição química do CLP e das penas de 1.200 frangas de 

postura de quatro linhagens Hy Line Marrom (HLM) e Hisex Marrom (HM) e Hy Line W-

36 (HLB) e Hisex Branca (HB). Os dados utilizados no presente trabalho são 

provenientes da Tese Doutorado de NEME (2004).  
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Aves, alojamento e dietas 

As pintainhas de um dia de idade (300 de cada linhagem), foram alojadas em 

gaiolas de cria (1ª a 6ª semana) e recria (7ª a 18ª semana) e distribuídas em quatro 

grupos com quatro repetições de 75 aves por grupo para avaliação nas primeiras 18 

semanas de vida. As rações foram formuladas à base de milho, farelo de soja e farelo 

de trigo para atender as exigências mínimas de energia metabolizável, proteína bruta, 

lisina, Met+Cis, cálcio, fósforo e sódio, obtidos a partir da compilação dos manuais das 

linhagens. As aves foram criadas em regime ad libitum de alimentação. 

Coleta de dados e mensurações 

Os dados de consumo de ração e peso corporal foram obtidos semanalmente. 

Em cada semana oito aves por linhagem foram selecionadas para abate, por 

deslocamento cervical, após 24 horas de jejum sólido. As carcaças foram depenadas 

para quantificar o peso do corpo livre de penas (CLP) e peso de penas.  

As amostras do CLP e penas foram processadas e analisadas separadamente. 

As análises de umidade (H2O), proteína bruta (PB), extrato etéreo (G) e matéria mineral 

(MM) do CLP e das penas foram realizadas em duplicatas, de acordo com os 

procedimentos da AOAC (1990). 

Modelando o crescimento do CLP e das penas 

Os parâmetros da função de Gompertz para o peso do corpo (PC), peso do CLP 

(PCLP), peso de penas (PP), obtidos semanalmente, foram estimadas utilizando a 

função de Gompertz descrita por WINSOR (1932), conforme a equação 1: 

P(t)=Pm e-e
-b(t-t*)

         Eq. [1] 
Em que, P(t) o peso no tempo t; t é a idade da ave; Pm peso na maturidade, 

assíntota superior da curva; b é taxa de maturação, expresso por dia (/dia) e t* é o 

ponto de inflexão (dias); e é  número de Euler 2.718281828… 

A soma dos quatro componentes químicos, (proteína, água, gordura e matéria 

mineral) devem totalizar o peso da ave em qualquer t, com base na premissa dois 
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ajustes estatísticos foram realizados para o crescimento dos componentes químicos 

proteína, água, gordura e matéria mineral. 

O ajuste A1: consistiu da forma clássica, ou seja, obtido sem fixar os parâmetros 

do modelo. Os pesos dos componentes químicos (PB, G, H2O, e MM) coletados 

semanalmente durante as 18 semanas, foram submetidos à estimação de todos os 

parâmetros da função de Gompertz foram obtidos conforme a Eq. [1]. 

O ajuste A2: consistiu da forma alternativa. Foi obtido fixando os parâmetros 

peso inicial (PI) e peso na maturidade (Pm) do componente químico, estimando-se, 

apenas a taxa (b). Os parâmetros Pi e Pm estimados para o CLP e penas obtidos pela 

Eq.[1] foram pela multiplicados pela respectiva concentração do constituinte químico, e 

assim obteve-se o Pi e Pm do componente químico. Considerou-se o Pi de cada 

constituinte químico como sendo: o peso ao nascimento x a concentração de PB, G, 

H2O e MM ao nascimento. Obteve-se o Pm de proteína, água, gordura e matéria 

mineral da seguinte forma: o peso na maturidade (estimado pela Eq. 1) x a 

concentração de PB, G, H2O e MM determinado com 18 semanas de idade. Este 

procedimento foi aplicado para o CLP e penas. O ajuste A2 foi obtido utilizando-se a 

equação  de Gompertz descrita por EMMANS (1981b), conforme a equação 2: 

P(t)=Pm e-e
ln -ln

Pi
Pm

- b.t

        Eq. [2] 
Em que, P(t) é peso no tempo t; t é idade da ave; Pi é peso inicial (kg); Pm é 

peso na maturidade (kg);b é taxa de maturação, expresso por dia (/dia); ln é logaritmo 

neperiano; e o número de Euler. 

Nesta equação, o termo t*, foi substituído pelo peso Pi (kg) no tempo t = 0, 

conforme a equação 3:  

t*(dias) = ln -ln
Pi

Pm
b        Eq. [3] 

O termo – ln
Pi

Pm
, pode ser substituído por – ln U0 , em que U é o grau de maturidade, 

expresso pela divisão do peso no tempo Pt pelo peso na maturidade Pm conforme a 

equação 4: 

 U= Pt/Pm           Eq. [4] 
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Exemplificando, o peso protéico do CLP: peso na maturidade do CLP estimado 

pela Eq. [1] = 1.765 (kg) x 186,4 g/kg de PB = 0,329 kg de proteína na maturidade. 

Desta forma se definiu os parâmetros referências na trajetória da curva, Pi e Pm dos 

componentes químicos do CLP e das penas. 

Os dois ajustes foram avaliados pelos resíduos estudentizados (Ri), conforme a 

fórmula descrita por LEMONTE (2008).  

Ri = t

i 
n-p-1

n-p-ti
2

1/2         Eq. [5] 

Desse modo, os resíduos satisfazem a distribuição t-Student com n-p-1 graus de 

liberdade. Seguindo a recomendação LEMONTE (2008) considerou uma observação 

marginalmente aberrante se o valor modular de Ri  >2. Logo, o valor modular de Ri  foi 

utilizado para detectar pontos aberrantes nas estimativas. 

Modelando o crescimento dos constituintes químicos corporais por alometria 

EMMANS & FISHER (1986) parametrizaram um modelo simples para predizer o 

crescimento da ave. Este modelo consiste de coeficientes obtidos por relações 

alométricas. O crescimento é entendido, como a soma dos diferentes componentes 

químicos do CLP, preditos a partir de coeficientes lineares, tendo como variável 

independente o peso proteico do CLP. As relações foram estimadas para satisfazer a 

seguinte equação:  

dc
dp =  Z.uc          Eq. [6] 

Em que, dc
dp é a deposição do componente (dc) em função do peso proteico 

(dp).  

O índice Z é obtido pela relação entre compoemnte na maturidade Cm e peso 

protéico na maturidade BPm, conforme a equação 7. 

Z = Cm BPm         Eq. [7] 

Sendo: Cm o peso do componente químico na maturidade (gordura, g; água, a; e 

matéria mineral, mm), e BPm o peso proteico na maturidade.  



43 

A relação alométrica do componente químico (Cq) e peso proteico (BP), foi 

obtida a partir da relação entre logarítmo neperiano do peso do componente químico 

(lnCq): proteína, água, gordura e matéria mineral em função do logarítmo neperiano do 

peso proteico (ln BP), conforme a equação 8:  

lnCq = a + b . lnBP          Eq. [8] 

Conforme MARTIN et al. (1994) as inclinações das linhas relativas lnCq em 

função de lnU é dada por (b-1)=C, que gera o parâmetro C da Eq. [6]. Sendo U, o grau 

de maturidade da proteína, defindo na Eq. [ 4]. 

A taxa de crescimento do CLP pode ser obtida pela soma das taxas de 

crescimento dos quatro componentes, conforme EMMANS & FISHER (1986) a equação 

é a seguinte: 

dP
dt = b. BPt. ln U . za.UCa+zg.UCg+zmm.UCmm      Eq. [9] 

Em que, dP
dt é taxa de crescimento do CLP (kg/dia), BPt é o peso protéico no tempo 

do CLP (kg); b é a de taxa de maturação (d-1); U é o grau de maturidade, descrito na 

Eq. [4]; Za, Zg e Zmm, são os coeficientes que representam a relação entre Cm/BPm para 

água, gordura e matéria mineral; Ca, Cg e Cmm, são os coeficientes que representam as 

inclinações relativas lnCq em função de lnU. 

Modelando a deposição e estimativa das perdas de proteína via penas 

EMMANS (1989) sugeriu uma função potência para explicar a relação entre peso 

proteico das penas e do corpo. No presente trabalho para cada conjunto de dados de 

cada linhagem, consideraram-se duas fases (U<U* e U>U*) onde duas equações 

potências foram ajustadas para explicar a relação entre o crescimento da proteína nas 

penas e no corpo nas referidas fases como sendo: 

U = fase linear 

U* =  considera fase que os dados começam a se aglomerar 

FP1 para U<U*: FP1= a .BPb1       Eq. [10] 

FP2 para U>U : FP2= a .BPb2       Eq. [11] 
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Em que U, é o grau de maturidade da proteína corporal, obtido pela Eq. [4]. FP é 

o peso de proteína nas penas; BP é o peso de proteína no CLP, a é o valor de FP para 

BP igual 1 e b1 e b2 são as inclinações das equações. 

As derivadas da Eq.10 e 11 em relação ao peso proteico tem a forma geral: 

dFP dBP =
a.BPb. b

BP
          Eq. [12] 

As deposições de proteína nas penas em função do peso de proteína do corpo 

estimadas em dFP1 e dFP2 foram linearizadas. 

A perda de penas foi considerada como a inclinação da linearização entre as 

deposições estimadas em dFP1 e DFP2  correspondentes às duas fases U e U* pela 

seguinte equação: 

DFP= a - b.U          Eq. [13] 

Em que DFP é a deposição de proteína nas penas; a é o intercepto; b é 

inclinação da linearização entre U e U*. 

Eficiência de utilização 

Com base nos modelos de crescimento ajustados, para crescimento do CLP e 

das penas e seus respectivos componentes proteicos e consumo de ração, foram 

estimadas as deposições e os consumos diários de Met+Cis  pela seguinte equação: 

Deposição de Met+Cis 

dBP
dt = b. BPt. ln U  .AAc+ dFP

dt = b.BPt. ln U  .AAp    Eq.[14] 

Em que, dBP
dt e dFP

dt são as deposições de proteína no CLP e nas penas, 

respectivamente; AAc e AAp é o teor de aminoácido no CLP e nas penas 

respectivamente. Para Met+Cis, considerou-se 36 g/kg de proteína no corpo e 76 g/kg 

de proteína nas penas. 

Consumo de ração (kg/dia) 

CRt=CRm e-e
ln -ln

CRi
CRm

- b.t

       Eq. [15] 
Os dados de consumo de ração diário foram submetidos ao ajuste pela equação 

de Gompertz, considerando: CRt, é consumo de ração no tempo (kg/dia); t é idade da 
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ave (dias); CRm, é consumo de ração na maturidade (g/dia); CRi, é consumo de ração 

inicial (g/dia); b, é a taxa (/dia), e, é número de Euler e ln, é logaritmo neperiano.  

Consumo do aminoácido (g/dia) 

CAAt = TAD . CRt          Eq. [16] 

Sendo, CAAt, consumo do aminoácido no tempo (g/dia); TAD, teor de 

aminoácido digestível na dieta (g/kg). Os teores de Met+Cis nas dietas foram 6,93; 

5,90; 5,11 g/kg nas fases inicial, cria e recria, para linhagens leves ou brancas, 

enquanto que para semi pesadas ou marrons foram 6,33; 6,00 e 5,03 g/kg, 

respectivamente, obtidos de NEME (2004). 

Para calcular a eficiência (k) foi subtraída do consumo do aminoácido a 

quantidade destinada para mantença do peso protéico da ave (CAAmBP), obtendo 

assim, a ingestão para deposição. Para obtenção do CAAmBP, considerou-se 

coeficientes de mantença para Met+Cis (0,0873 g/PBm0,73.u/dia) de BONATO et al. 

(2011). 

CAAd = CRt - CAAmBP        Eq. [17] 

k = 
DAA

CAAd
          Eq. [18] 

Sendo: DAA, é a deposição do aminoácido no corpo da ave, carcaça + penas, 

obtida pela equação [13] e CAAd  é consumo do aminoácido para deposição. 

Exigência de Met+Cis  por kg de ganho de peso 

Esta relação foi estimada diariamente a partir da equação proposta por 

ROSTAGNO et al. (2005) e ROSTAGNO et al. (2011) em que: 

 g AA 

kg GP
= 

DAA
k

GP
          Eq. [19] 

Em que, g AA/ kg GP, é g de aminoácido necessário para ganhar 1 kg de ganho 

de peso; DAA, é a deposição do aminoácido no corpo da ave, carcaça + penas; k, é a 

eficiência de utilização do aminoácido; GP, é o ganho de peso (kg/dia). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Composição corporal 

Estudos de composição corporal de diferentes genótipos em diferentes idades 

tem sido à base dos modelos dinâmicos de predição de exigências aminoacídicas, uma 

vez que oferece ferramentas para entender as mudanças da composição do ganho de 

peso no tempo. Na Tabela 1, 2 3 e 4 estão sumarizados os resultados médios de 

composição química do corpo e das penas separadamente das linhagens de frangas de 

postura comercial. 

Tabela 1. Médias dos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (G) e 
matéria mineral (MM) do CLP e das penas em diferentes idades para linhagem Hisex 
marrom# (g/kg). 

Idade  CLP Penas 
semana MS PB G MM MS PB G MM 

0 241,9 150,0 56,5 27,4 925,4 902,7 7,2 15,4 
1 259,6 161,6 56,2 27,4 925,4 902,7 20,1 2,5 
2 276,6 172,5 51,6 36,2 925,4 902,7 12,0 10,6 
3 324,5 196,1 64,6 35,7 925,4 902,7 16,0 6,6 
4 310,0 188,7 63,2 38,5 927,4 868,7 17,5 41,1 
5 341,8 162,2 96,0 41,9 922,1 879,1 13,6 29,4 
6 356,2 196,1 101,0 40,3 918,7 862,5 11,2 44,9 
7 357,8 198,3 106,9 37,7 917,8 888,2 11,2 18,3 
8 371,2 203,2 118,0 39,7 910,7 887,5 18,6 4,7 
9 376,7 199,4 125,7 42,7 922,1 873,0 12,5 36,6 

10 353,3 189,8 106,9 39,0 930,7 889,7 9,1 31,9 
11 388,8 198,3 131,7 41,9 895,4 881,5 9,7 4,2 
12 376,1 199,3 120,2 39,8 885,1 868,2 10,8 6,1 
13 407,9 207,7 158,8 37,6 917,0 876,4 12,1 28,5 
14 418,1 211,2 163,4 42,7 914,0 878,4 1,5 34,1 
15 427,0 197,8 201,4 41,2 914,6 884,5 6,1 24,0 
16 409,6 205,8 201,4 37,7 915,6 879,5 5,8 30,2 
17 460,3 196,4 218,3 38,4 918,1 872,5 8,3 37,3 
18 434,4 186,6 220,6 38,4 912,0 895,1 6,7 10,2 

# Dados obtidos de Neme (2004). 
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Tabela 2. Médias dos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (G) e 
matéria mineral (MM) do CLP e das penas em diferentes idades para linhagem Hisex 
branca# (g/kg). 

Idade  CLP Penas 
semana MS PB G MM MS PB G MM 

0 241,9 150,0 56,5 29,5 925,5 894,8 9,4 21,2 
1 267,3 160,5 56,2 29,5 925,5 894,8 20,1 10,5 
2 276,9 173,7 51,6 34,4 925,5 894,8 7,2 23,5 
3 299,4 192,2 46,1 34,2 925,5 894,8 11,9 18,7 
4 325,0 201,8 60,3 40,9 931,2 878,6 19,2 33,4 
5 353,5 206,7 63,9 43,1 927,4 882,5 14,5 30,4 
6 346,8 203,1 86,8 41,4 911,6 883,5 13,9 14,2 
7 371,1 202,6 102,4 37,0 920,0 884,5 11,2 24,3 
8 343,9 198,8 85,6 40,8 921,1 893,2 21,0 6,8 
9 350,4 199,0 86,7 41,2 916,8 886,1 12,4 18,3 

10 353,0 194,8 95,9 39,0 935,9 879,4 9,7 46,8 
11 361,1 197,0 101,7 39,6 949,7 883,4 18,5 47,8 
12 361,4 198,9 103,6 40,2 919,5 893,9 8,8 16,7 
13 384,2 187,0 153,6 37,7 915,9 884,0 11,2 20,7 
14 392,5 193,9 137,8 40,3 915,8 904,7 3,9 7,2 
15 396,6 198,4 154,2 37,0 916,3 900,0 6,9 9,4 
16 411,5 199,8 153,6 38,9 914,0 895,4 6,5 12,2 
17 421,7 186,2 181,1 38,2 914,9 893,7 6,8 14,4 
18 427,1 184,5 175,8 38,9 913,6 875,0 6,8 31,9 

# Dados obtidos de Neme (2004). 

De forma geral os resultados obtidos das quatro linhagens mostram uma 

tendência de modificação nas concentrações de matéria seca, proteína bruta, gordura e 

matéria mineral, sobretudo para o corpo da ave, já que as concentrações dos 

constituintes químicos nas penas pouco variaram. 

Com a mudança na composição química do corpo no tempo, logo, entende-se 

que a composição do ganho também muda, seguindo o mesmo padrão do corpo. Na 

tentativa de elucidar esta hipótese, a composição química média das quatro linhagens 

foi utilizada para uma análise gráfica, plotando o acréscimo relativo nos constituintes 

químicos em função da composição corporal ao nascimento, dia zero de idade.  

O acréscimo relativo da concentração do constituinte químico no tempo, 

revelando, que a matéria mineral e proteína bruta, aumentam cerca de 20 a 40 g/kg do 

nascimento à maturidade (Figura 1). 



48 

Tabela 3. Médias dos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (G) e 
matéria mineral (MM) do CLP e das penas em diferentes idades para linhagem Hy-Line 
marrom# (g/kg). 

Idade  CLP Penas 
semana MS PB G MM MS PB G MM 

0 241,9 150,0 56,5 28,0 921,9 898,6 8,4 14,9 
1 261,8 153,7 58,4 28,0 921,9 898,6 17,7 5,6 
2 279,3 171,1 52,5 33,9 921,9 898,6 15,3 8,0 
3 331,8 200,9 68,3 41,8 921,9 898,6 12,6 10,7 
4 307,7 192,0 55,4 37,8 918,7 892,0 17,7 9,0 
5 326,4 187,9 71,3 41,0 928,4 877,1 13,6 37,8 
6 350,6 190,3 85,2 36,2 925,6 877,0 12,5 36,1 
7 341,0 180,9 92,9 33,4 919,3 888,8 10,3 20,2 
8 322,4 195,3 107,7 35,7 917,9 883,6 18,0 16,3 
9 340,2 186,3 97,2 37,6 920,8 891,2 10,1 19,6 

10 361,7 190,5 127,8 39,7 929,1 888,0 8,8 32,3 
11 377,7 189,7 138,5 38,0 926,0 871,2 19,0 35,8 
12 397,7 206,7 130,3 41,1 916,2 886,3 15,7 14,2 
13 413,6 205,7 155,7 41,8 916,1 860,8 7,8 47,5 
14 431,7 201,2 174,0 39,6 915,9 865,3 12,0 38,7 
15 420,8 207,3 171,8 43,8 917,6 834,1 9,0 74,5 
16 445,4 214,8 194,7 37,5 916,7 890,0 6,8 20,0 
17 462,7 239,1 193,7 41,7 914,7 882,4 6,0 26,2 
18 473,4 206,9 207,9 41,2 915,9 880,5 7,0 28,4 

# Dados obtidos de Neme (2004). 

Com pouca variação apresentam-se os constituintes químicos nas penas (Figura 

2). A concentração de matéria seca ou água mudam inversamente, mas na mesma 

magnitude, 210 g/kg aproximadamente em relação ao nascimento. A concentração de 

gordura no corpo da ave segundo os resultados médios aumentou cerca de 140 g/kg, 

logo as aves nascem com 56 g/kg e passam a ter media 195 g de gordura /kg 

compondo o ganho de peso na maturidade. 

Uma importante informação na Figura 1 é a variação do acréscimo relativo que 

ocorre no tempo, que pode ser visualizada pela trajetória sinuosa da curva de 0 a 18 

semanas de idade. Isto implica dizer que a ave em um dado momento reduziu a 

concentração do constituinte químico e logo em seguida voltou a aumentá-lo. Para um 

indivíduo no tempo, do ponto de vista fisiológico, não há explicação para esse 

comportamento, sobretudo, quando criado em condição próxima ao ideal.  
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Tabela 4. Médias dos teores de matéria seca (MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (G) e 
matéria mineral (MM) do CLP e das penas em diferentes idades para linhagem Hy-Line 
branca# (g/kg). 

Idade  CLP Penas 
semana MS PB G MM MS PB G MM 

0 241,9 150,0 56,5 16,0 919,8 874,9 12,7 32,1 
1 281,3 165,4 67,5 28,9 919,8 874,9 19,0 25,8 
2 290,3 171,6 61,3 32,0 919,8 874,9 8,9 36,0 
3 337,6 203,8 78,8 40,9 919,8 874,9 10,3 34,5 
4 343,6 200,1 90,4 32,6 925,7 879,8 18,5 27,4 
5 343,2 183,0 80,7 38,3 926,0 873,7 15,7 36,6 
6 350,6 188,1 112,5 33,8 922,0 879,2 12,0 30,7 
7 359,1 184,3 128,7 32,3 921,9 880,1 10,8 31,1 
8 375,1 192,3 126,8 35,2 913,7 893,7 19,1 0,8 
9 364,3 190,7 130,4 38,1 915,6 880,0 11,6 24,1 

10 381,9 197,7 143,7 37,9 927,3 893,0 9,4 24,9 
11 376,8 197,4 133,6 37,0 923,4 894,8 16,0 12,5 
12 400,0 198,0 156,0 37,2 918,1 883,8 7,2 27,1 
13 424,8 212,5 180,6 37,1 913,8 884,4 13,6 15,8 
14 454,2 206,7 192,0 40,8 917,8 875,9 5,3 36,7 
15 436,5 209,1 197,3 38,4 917,0 898,4 6,6 12,0 
16 455,7 224,7 213,0 40,1 920,2 897,2 5,6 17,4 
17 446,8 205,0 179,0 42,9 918,7 901,6 8,1 8,9 
18 519,7 225,2 179,0 39,3 918,5 899,0 6,7 12,8 

# Dados obtidos de Neme (2004). 

Estes resultados sugerem que a mudança na composição corporal obtida pela 

metodologia do abate comparativo deve ser vista com cautela, pois pode revelar uma 

dinamicidade que não seja devido expressão do potencial genético do individuo.  

Na Figura 1, de modo particular, até a sexta semana de idade foi o período em 

que ocorreu a maior variabilidade no acréscimo relativo dos constituintes, após esse 

período, um comportamento tende a se estabelecer, de acordo com o constituinte 

químico. A maior variabilidade na fase crescimento é neste período, conforme 

HENDERSON (1928) e FUNK et al. (1930), e tende a diminuir nas fases subsequentes. 

FUNK et al. (1930) salientaram que a prática de abate semanal reduz o número de 

indivíduos e leva a aumento na variabilidade. 
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Figura 1. Acréscimo relativo dos constituintes químicos no CLP  durante a fase de crescimento 
em relação à composição corporal ao nascimento. MS = matéria seca, PB = proteína 
bruta, G = extrato etéreo e MM = matéria mineral.  

Figura 2. Acréscimo relativo dos constituintes químicos nas penas durante a fase de 
crescimento em relação à composição corporal ao nascimento. MS = matéria seca, PB 
= proteína bruta, G = extrato etéreo e MM = matéria mineral.  

Em média (todas as linhgens) as aves aumentaram cerca de 70 g/kg o teor de 

gordura no corpo, do nascimento até a 12ª semana de idade e nas últimas quatros 
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semanas, verificou-se aproximadamente o mesmo incremento. Conforme alguns 

estudos, esta característica parece ser evolutiva das aves, uma vez que, estes animais 

se preparam para fase de reprodução e, na fase de choco, a gordura acumulada 

confere uma reserva endógena de energia. Resultados semelhantes foram encontrados 

com aves exóticas (DROBNEY, 1982) e matrizes pesadas (BOWMAKER & GOUS, 

1989). 

Modelando o crescimento do CLP e das penas 

Os parâmetros da equação de Gompertz estimados para diferentes linhagens 

estão na Tabela 5. Uma análise descritiva permite afirmar que o peso corporal na 

maturidade (Pm) dentro das linhagens marrons e brancas foram semelhantes para 

Hisex e Hy line, assim, como a peso inicial (Pi), taxa de maturação (b) e o ponto de 

inflexão (t*). 

Tabela 5. Estimativas dos parâmetros que descrevem o crescimento do CLP de quatro 
genótipos de frangas de postura. 

Parâmetros Hisex Marrom Hy-Line Marrom Hisex Branca Hy-Line Branca 
Peso inicial, Pi 27,4 26,7 29,6 26,9 
Peso maturidade, Pm 1765,2 1770,0 1346,2 1261,0 
Taxa maturação, B 0,0238 0,0238 0,0241 0,0263 
Ponto de inflexão, t* 59,9 60,3 55,5 51,2 

Intervalo de confiança, considerando   = 95% 

Limites¹ Limites Limites Limites 
Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 

Peso inicial, Pi 19,8 35,0 18,7 34,7 21,6 37,5 18,3 35,5 
Peso maturidade, Pm 1681,2 1849,2 1680,0 1860,0 1282,2 1410,2 1203,0 1319,0 
Taxa maturação, B 0,0220 0,0256 0,0220 0,0256 0,0223 0,0259 0,0239 0,0287 
Ponto de inflexão, t* 57,4 62,4 57,5 63,1 52,9 58,0 48,8 53,6 
Media ( )  ± 2 desvios ( ) = ±2. . Pi, g; Pm, g; B, /dia e t*, dia. 

Analisando as implicações destes ajustes, em geral para todas as linhagens o 

parâmetro Pi não representa as condições observadas. Considerando o intervalo de 

confiança de 95% na estimativa do Pi, obtém-se pintainhas pesando entre 18 a 37 

gramas na população. Tomando a relação mínima entre peso ovo e peso da ave ao 

nascer de 68,3% (N=9.216 ovos) encontrado por ROCHA et al. (2008), os ovos mais 
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leves, da vida produtiva da ave de 45 g que fossem incubados geraria pintainhas de 30 

g ao nascer. 

A comparação com os dados da literatura revela que ganhos foram obtidos na 

uniformidade no crescimento das aves. Os primeiros dados publicados sobre 

crescimento de aves Leghorn Branca revelaram populações heterogêneas. 

Considerando 95% de intervalo de confiança, os limites inferiores e superiores para Pm, 

Pi, b e t* obtidos por KAUPP (1919) foram de 427 a 1950 g; 27 a 46 g; 0.0126 a 

0.0278/dia e 32 a 91 dias, respectivamente. Após 15 anos, BUCKNER et al. (1934) 

publicaram dados que mostraram grandes avanços na uniformidade no crescimento de 

aves Leghorn Branca. Os limites inferiores e superiores foram 1562 a 1930 g para Pm; 

35 a 75 g para Pi; 0,0131 a 0,0176 por dia para b e 72 a 89 dias para t* para ±2. . 

Os parâmetros de crescimento dos constituintes químicos, proteína, lipídeo, água 

e matéria mineral de cada linhagem estimados pelos ajuste A1 A2, são apresentados 

na Tabela 6. Os resultados obtidos mostraram que os ajustes podem convergir 

parâmetros diferentes, no entanto, podem descrever o crescimento com trajetórias 

similares. A disimilaridade entre os parâmetros estimados pelos ajustes A1 e A2 pode 

ser devido à composição química do corpo. Para matéria mineral, verificaram-se as 

maiores similaridades entre os ajustes (A1 e A2) e maiores diferenças entre os ajustes 

foram verificadas para gordura corporal, exceto para algumas particularidades entre as 

linhagens.  

As maiores diferenças nos ajustes A1 e A2 foram observadas para predição do 

crescimento da gordura corporal. Em média o ajuste A1 foi 2,7 e 2,4 vezes maior do 

que A2 na estimativa do de gordura na maturidade para linhagem Hisex Marrom e 

Branca, respectivamente. A relação entre peso da gordura na maturidade (BLm) e peso 

corporal livre de penas na maturidade (Pm), estima a concentração de gordura no corpo 

da ave. Com base nessa relação, as linhagens HM, HB, HLM e HLB, os coeficientes 

convergidos descrevem a seguinte composição: 603, 435, 348 e 212 g/kg de gordura no 

corpo, para as referidas linhagens estimados pelo ajuste A1, logo, entende-se que os 

parâmetros convergidos não são condizentes do ponto de vista fisiológico.  
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A análise residual é uma etapa extremamente importante na análise de um ajuste 

do modelo por permitir identificar possíveis afastamentos das estimativas (LEMONTE, 

2008). 

Tabela 6. Estimativas dos parâmetros que descrevem o crescimento do CLP de quatro 
genótipos de frangas de postura. 

Parâmetros Hisex Marrom Hisex Branca Hy-Line Marrom Hy-Line Branca 
Unidade A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

Proteína, PB 
CciPB g/kg 109,5 150,0 158,8 150,0 228,5 150,0 226,8 150,0 
CcmPB g/kg 184,7 186,6 179,3 184,5 255,4 206 243,9 225,2 
Peso proteico, BPi g 3,0 4,1 4,7 4,4 6,1 4,0 6,1 4,0 
Peso proteico, BPm g 326,0 329,4 241,4 248,4 452,0 364,6 307,6 284,0 
Taxa, BBP /dia 0,0273 0,0262 0,0269 0,0264 0,0198 0,0246 0,0222 0,0276
Ponto de inflexão, t*BP dia 57 57 51 63 74 77 62 58 

Gordura, G 
CciG g/kg 113,1 56,5 84,5 56,5 56,2 56,5 26,0 56,5 
CcmG g/kg 603,7 220,6 435,3 175,8 348,0 207,9 212,7 179 
Peso de gordura, Bg g 3,1 1,5 2,5 1,7 1,5 1,5 0,7 1,5 
Peso de gordura, BGm g 1065,6 389,4 586 236,7 616 368,0 268,2 225,7 
Taxa, BBG /dia 0,0128 0,0221 0,0132 0,0219 0,0169 0,0222 0,0261 0,0278
Ponto de inflexão, t*BG dia 138 79 129 75 106 79 68 60 

Água, A 
CciA g/kg 554,7 758,1 500,0 758,1 430,7 758,1 382,9 758,1 
CcmA g/kg 513,3 556,6 532,1 572,9 470,1 526 475,0 480,3 
Peso de água, BAi g 15,2 20,8 14,8 22,4 11,5 20,2 10,3 20,4 
Peso de água, BAm g 906 982,5 716,3 771,2 832 931,0 599 605,7 
Taxa, BBA /dia 0,0277 0,0245 0,0289 0,0252 0,031 0,0257 0,0351 0,316 
Ponto de inflexão, t*A dia 51 55 47 50 47 52 40 40 

Cinzas, MM 
CciMM g/kg 25,2 27,4 33,1 29,5 30,7 28 37,5 16 
CcmMM g/kg 36,3 38,4 36,7 38,9 42,8 41,2 44,3 39,3 
Peso de cinzas, BMMi g 0,7 0,8 0,98 0,9 0,82 0,7 1,0 0,4 
Peso de cinzas BMMm g 64 67,8 49,4 52,4 75,7 72,9 55,8 49,6 
Taxa, BMM /dia 0,0273 0,0256 0,0263 0,0245 0,0232 0,0244 0,0231 0,0284
Ponto de inflexão, t*MM dia 55 58 52 56 65 63 60 55 
*Unidade; A1, ajuste 1; A2, ajuste 2; Cci, concentração ao nascimento ou inicial; Ccm, concentração na maturidade; i, 
inicial ou nascimento; m, matutidade. A Cci e CCm do ajuste A1 foi obtida por cálculo, Cci = peso estimado do 
constituinte inicial/peso do CLP inicial (Tabela 5), Ccm = peso estimado do constituinte na maturidade/peso do CLP 
na maturidade (Tabela 5). A Cci e CCm do ajuste A2 refere-se a composição química analisada.  
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Esta análise foi aplicada apenas em dois constituintes químicos: proteína e 

gordura corporal. As Figuras 3 e 4 são compostas de quadros mostrando a análise 

residual específica em cada linhagem. Cada quadro tem três eixos, sendo: no vertical 

principal, os resíduos estudentizados, no horizontal, a idade e no vertical secundário, o 

peso protéico para Figura 3 e peso de gordura ou lipídios na Figura 4. 

O exame dos resíduos para peso proteico (Figura 3) ratifica a hipótese dos 

ajustes serem semelhantes para dados conjunto de dados mais homogêneos no tempo. 

Conforme a recomendação de LEMONTE (2008), valores residuais acima de 2 em 

módulo podem ser considerados como aberrantes. Assim, os ajustes A1 e A2 

proporcionaram bons ajustes para linhagem Hy-Line. O mesmo não foi observado para 

linhagem Hisex, sendo possível observar nitidamente a mudança na trajetória do 

crescimento entre cinco e seis semanas de idade, particularidade esta que não foi 

ajustada de forma coerente pelo A1. Além disso, o resíduo estudentizado as 17 

semanas foi próximo a -6 para HM e HLM. 

A análise dos resíduos para peso de lipídios ou gordura corporal (Figura 4) revela 

que ambos os ajustes (A1 e A2) predizem satisfatoriamente o conjunto de dados 

observados ( Ri  < 2.). De maneira geral os valores modulares dos resíduos foram 

maiores para o ajuste A1, logo, o ajuste foi mais sensível à presença de pontos 

influentes. 

Conforme já comentado, parte desta variação pode ser atribuída à metodologia 

de coleta dos dados, o abate comparativo. Neste método os animais amostrados em 

cada semana não são os mesmos, portanto cada animal tem um histórico de 

desenvolvimento e possivelmente, contribui para o aparecimento de pontos influentes 

nos modelos de predição. Estes resultados confirmam a hipótese de que, apesar dos 

parâmetros descritores não estimarem composições à maturidade condizentes, 

descrevem bem o conjunto de dados analisados. 
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Figura 3. Erros estudentizados da predição do peso proteico durante a fase de crescimento das 
linhagens Hisex marrom (HM), Hisex branca (HB), Hy-Line marrom (HLM), Hy-Line 
branca (HLB). RES, resíduo estudentizado; A1, ajuste 1; A2, ajuste 2;  O, observado, 
P, predito. 
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Figura 4. Erros estudentizados da predição do peso de lipídeos (gordura) durante a fase de 
crescimento das linhagens Hisex marrom (HM), Hisex branca (HB), Hy-Line marrom 
(HLM), Hy-Line branca (HLB). RES, resíduo estudentizado; A1, ajuste 1; A2, ajuste 2;  
O, observado, P, predito. 
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Na Tabela 7, têm-se as estimativas dos parâmetros que descrevem o 

crescimento de penas de quatros linhagens. Proteína e água são os principais 

constituintes da pena. Pouca variação foi observada na composição das penas, 

conforme já comentado. No entanto, a concentração de água parece aumentar com a 

maturação da ave. Este comportamento também foi observado em outras pesquisas 

(NITSAN et al., 1981; RIVERA-TORRES et al., 2011). 

Os parâmetros estimados para taxa de maturação das penas sugerem um 

crescimento mais acelerado do que o corpo, o que justifica o estudo separado entre 

corpo e penas. Logo, os nutrientes necessários para formação das penas são mais 

exigidos no início da vida da ave. 

Os ajustes A1 e A2 foram similares nas estimativas dos parâmetros que 

descrevem o crescimento da proteína e água no corpo. Única dissimilaride foi verificada 

para taxa de maturação da proteína da pena (BFP) estimada pelo ajuste A1 para 

linhagem Hisex marrom, possivelmente pelo baixo FPi convergido. 

Os demais constituintes, gordura e cinzas apresentaram baixa concentração na 

pena e suas estimativas de peso inicial, taxa de maturação e peso na maturidade diferiu 

consideravelmente entre os ajustes dentro de cada genótipo e entre os genótipos, 

sobretudo para cinzas na pena. Para cinzas nas penas, MARTIN et al. (1994) 

encontraram concentrações de 70,3 e 91,6 g/kg no peso inicial e na maturidade, 

respectivamente. O peso de cinzas na maturidade encontrado pelos referidos autores 

foram superiores aos estimados no presente estudo. A dificuldade no ajuste dos 

parâmetros pode ser atribuída a variabilidade apresentada na Figura 2 e comentada 

anteriormente.  
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Tabela 7. Estimativas dos parâmetros que descrevem o crescimento de penas de quatro 
genótipos de frangas de postura 

Parâmetros Uni* 
Hisex Marrom Hisex Branca Hy-Line Marrom Hy-Line Branca 
A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 

Penas, F 

Peso inicial, Fi g 1,2 1,2 176,5 1,6 

Peso maturidade, Fm g 160,3 141,6 1,8 151,7 

Taxa maturação, BF /dia 0,0294 0,0282 0,0269 0,0227 

Ponto de inflexão, t*F dia 55 55 57 54 

Proteína, FP 
CciPB g/kg 25,0 902,7 833,3 894,8 888,9 898,6 875,0 874,9 
CcmPB g/kg 885,8 895,1 889,8 875 866,9 880,5 952,5 899 
Peso proteico, FPi g 0,03 1,1 1,0 1,1 1,6 1,6 1,4 1,4 
Peso proteico, FPm g 142,0 143,5 126,0 123,9 153,0 155,4 144,5 136,4 
Taxa, BFP /dia 0,0325 0,0290 0,0285 0,0290 0,0271 0,0271 0,0277 0,0277 
Ponto de inflexão, t*FP dia 56 56 55 52 56 56 54 54 

Gordura, FG 
CciG g/kg 8,3 7,2 0,0 9,4 1,1 8,4 0,0 12,7 
CcmG g/kg 0,6 6,7 6,4 6,8 6,8 7 8,6 6,7 
Peso de gordura, FGi g 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,02 
Peso de gordura, FGm g 0,1 1,1 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3 1,0 
Taxa, BFG /dia 0,0747 0,0747 0,0924 0,0483 0,0676 0,0676 0,0676 0,0419 
Ponto de inflexão, t*FL dia 35 35 31 30 38 38 39 36 

Água, FA 
CciA g/kg 0,0 74,6 141,7 74,5 27,8 78,1 75,0 80,2 
CcmA g/kg 81,1 88,0 101,0 86,4 82,2 84,1 101,5 81,5
Peso de água, FAi g 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Peso de água, FAm g 13,0 14,1 14,3 12,2 14,5 14,8 15,4 12,4 
Taxa, BFA /dia 0,0405 0,0405 0,0219 0,0262 0,0295 0,0253 0,0257 0,032 
Ponto de inflexão, t*FA dia 54 54 68 59 59 62 58 51 

Cinzas, FMM 
CciMM g/kg 16,7 15,4 0,0 21,2 16,7 15,0 0,0 32,1 
CcmMM g/kg 29,3 10,2 14,8 31,9 31,2 28,0 30,3 12,8 
Peso de cinzas FMMi g 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 
Peso de cinzas FMMm g 4,7 1,6 2,1 4,5 5,5 4,9 4,6 1,9 
Taxa, BFMM /dia 0,0254 0,0608 0,0590 0,0191 0,0621 0,0621 0,0432 0,0569 
Ponto de inflexão, 
t*

dia 66 33 41 79 64 64 56 29 
*Unidade; A1, ajuste 1; A2, ajuste 2; Cci, concentração ao nascimento ou inicial; Ccm, concentração na maturidade; i, 
inicial ou nascimento; m, maturidade. A Cci e CCm do ajuste A1 foi obtida por cálculo, Cci = peso estimado do 
constituinte inicial/peso de penas inicial, Ccm = peso estimado do constituinte na maturidade/peso de penas na 
maturidade. A Cci e CCm do ajuste A2 refere-se a composição química analisada.  
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Modelando o crescimento dos componentes por alometria 

O crescimento é determinado pela soma dos diferentes componentes do CLP, 

obtido por meio do modelo baseado na integração dos coeficientes alométricos 

apresentados na Tabela 8. Segundo HRUBY et al. (1994;1995 a,b) a proteína corporal 

é um indicador mais confiável de crescimento por não sofrer variação efeito da nutrição 

e da temperatura ambiental.  

O índice Z informa a relação entre os tecidos na maturidade. Por essa 

metodologia a estimativa acurada do crescimento depende da qualidade do ajuste do 

parâmetro descritor do peso na maturidade das linhagens. O coeficiente b-1 ou, 

simplesmente C, informa a relação do crescimento entre os tecidos. Para C = 0, 

entende-se como crescimento proporcional a proteína corporal; C +, crescimento tardio, 

e quando C- como crescimento precoce. Desse modo, a matéria mineral e proteína 

corporal crescem em taxas similares. A água cresce numa velocidade maior que a 

proteína, enquanto que tardiamente cresce a gordura corporal na ave. 

Tabela 8. Estimativas dos parâmetros que descrevem o crescimento de penas de quatro 
genótipos de frangas de postura. 

Parâmetros Hisex Marrom Hisex Branca Hy-Line Marrom Hy-Line Branca 
Lipídeo 

C 0,2817±0,0237 0,2771±0,0293 0,2478±0,0199 0,2771±0,0161 
Z 1,182 0,953 1,011 0,795 

Água 
C -0,1377±0,087 -0,1151±0,0075 -0,128±0,0087 -0,1646±0,0110 
Z 2,983 3,105 2,553 2,133 

Cinza 
C 0,0081±0,0131 0,0169±0,0099 0,0142±0,006 0,0662±0,0145 
Z 0,206 0,211 0,200 0,175 

De acordo com EMMANS & FISHER (1986) os índices c e z para gordura variam 

amplamente entre os genótipos. De acordo com MARTIN et al. (1994) aves de postura 

comercial apresentam grau semelhante de gordura corporal. A análise de paralelismo  

realizada entre as linhagens revelou similaridade entre as inclinações (b-1). Para 

gordura corporal uma única inclinação descreve a relação para as quatro linhagens, C 
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geral foi estimado em 0,2817. Confirmando assim, a hipótese que estas aves têm graus 

semelhantes de gordura corporal.  

Por alometria difásica, KWAKKEL et al. (1997) encontraram que a gordura 

apresenta dois padrões. O primeiro relacionava-se proporcionalmente ( C = -0.05) até 

cerca de 533 g de peso corpo livre de gordura, após esse peso, oito semanas 

aproximadamente, o valor de C foi estimado em 0,98, revelando uma taxa de deposição 

relativamente alta. 

Esta análise para ln dos valores de água e material mineral corporal mostrou que 

apenas a Linhagem Hy-Line Branca não pode ser descrita em função do coeficiente 

geral de -0,1377 para gordura e 0,0082 para matéria mineral. Para água, sua redução 

com o aumento do peso corporal pode ser atribuída ao aumento da proporção de 

gordura corporal, conforme GOUS et al. (1999) e ZELENKA et al. (2011). 

Para matéria mineral, parece existir controvérsia na estimativa do índice C. Os 

índices determinados para as quatros linhagens foram positivos. Assim como os obtidos 

por KWAKKEL et al. (1997) e ZELENKA et al. (2011). Porem, MARTIN et al. (1994), 

MARCATO et al. (2008), RIVERA-TORRES et al. (2011) encontraram coeficientes 

negativos. Conforme já comentado, com a diminuição da proporção de água no corpo, 

as concentrações dos demais aumentam com a maturidade da ave. Aparentemente, a 

hipótese para possíveis erros na estimativa do crescimento relativo de cinzas frente a 

baixa concentração de cinza corpo, não é a mais aceita. No entanto, não há explicação 

clara para essas discrepâncias. No entanto, informações corretas sobre a taxa de 

crescimento de cinzas é importante para a estimativa das exigências utilizando o 

método fatorial.  

Modelando a deposição e estimativa das perdas de proteína via penas 

Segundo os dados apresentados na Figura 5, o ponto de quebra ou mudança na 

inclinação diferenciou entre as linhagens Hisex e Hy-Line. A fase nitidamente linear  se 

estendeu até u < 0.65 para as linhagens Hisex Marrom e Branca, enquanto que a Hy-

Line marrom e Branca foi < 0.58. Após os respectivos pontos verificou que os dados 

começaram a se aglomerar, a partir do qual se considerou como u*. As equações FP1 
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tomada para u e FP2 para u* foram ajustadas e seus parâmetros estão apresentados 

na Tabela 9. 

Conforme os dados de LATIMER & PEDERSEN (1923) (  = 84,5 g; = 22,4 g, 

2  = 44,8, N=135 aves) a correlação (r) existente entre os pesos das penas e do corpo, 

obtidos com aves de diferentes idades foi de 0,6 (r=0.6). Esta estatística garante a 

incerteza que aves mais pesadas não têm o maior peso de penas, embora, os estudos 

de MARTIN (1929) subsidiassem a existência de uma relação de natureza fisiológica, 

em que os genes para a expressão dessas características estejam suportados no 

mesmo cromossomo. 

Figura 5. Relação entre peso proteico das penas (FP) e grau de maturidade da proteína 
corporal u (BP/BPm), para fase de crescimento de quatro linhagens Hisex marrom 
(HM), Hisex branca (HB), Hy-Line marrom (HLM), Hy-Line branca (HLB). Valores 
médios. 

Desse modo, a aplicação da modelagem na nutrição de aves, de forma geral, 

incorpora hipóteses dos eventos fisiológicos e possibilita o entendimento facilitado por 

evidências matemáticas. A baixa correlação entre peso de penas e peso corpo 

observada por LATIMER & PEDERSEN (1923) implicitamente implicava em padrões de 

crescimento diferenciados, conforme observado neste estudo.  
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Tabela 9. Modelos para predizer o crescimento da proteína das penas em função da proteína 
corporal de quatro linhagens 

Linhagem u u* u 

Ponto de quebraa1 b1 a2 b2 

Hisex Marrom 0,1581 1,2119 8,5183 0,4753 0,60 
Hisex Branca 0,2118 1,1688 11,884 0,4092 0,65 
Hy-Line Marrom 0,2026 1,1816 10,579 0,4329 0,56 
Hy-Line Branca 0,1872 1,2053 2,1698 0,7281 0,58 

A diferença na taxa de maturação da proteína das penas e de proteínas do corpo 

enfatiza a falta de uma relação comum entre os dois tecidos e indica que a proteína da 

pena segue uma curva de crescimento diferente da proteína corporal (EMMANS, 1989; 

HRUBY et al., 1994; MARTIN et al., 1994; GOUS et al., 1999). Com o intuito de 

entender a mudança na trajetória da relação entre proteína das penas e do corpo, 

derivou-se a equação FP1 e FP2 em função de peso proteico.  

Para melhor ilustração, os resultados foram plotados em função do grau de 

maturidade da proteína corporal u. Na Figura 6 é apresentada uma generalização para 

o crescimento da proteína das penas (FP g, eixo vertical principal) e os resultados para 

deposição obtidos com FP1 e FP2 em g/dia ( eixo vertical secundário) em função do 

grau de maturidade da proteína corporal u (BP/BPm).

As derivadas de FP1 e FP2 mostram comportamento distinto quanto às 

deposições de proteína nas penas das aves entre as diferentes linhagens, conforme a 

Figura 6. As deposições obtidas pela diferenciação das equações implicam em 

fenômenos biológicos que podem ser entendidos com a existência de um momento que 

ave passa a depositar proteína de forma desacelerada. Pela metodologia empregada 

entende-se que este fenômeno ocorra de forma abrupta. A partir de u* a ave passa a 

depositar proteína nas penas em menores taxas, variando em função da linhagem.  

EMMANS (1989) também constataram esta mudança na comportamento da 

deposição de proteína das penas. No entanto, um estudo realizado por LATIMER 

(1925) do nascimento (37 g) à maturidade (2600 g) com duração de 300 dias de 

observação, mostrou curvas com mesmo comportamento, ou seja, interrupção abrupta 

do crescimento seguida de redução significativa de penas no corpo da ave, assim como 

verificado por EMMANS (1989) e no presente estudo. Portanto, esta mundança 
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mudança abrupta na deposição é fato constatato, embora ainda não explicado 

claramente, mas com considerável poder informativo.  

Figura 6. Crescimento de proteína das penas FP (eixo vertical principal) e deposição de 
proteína (eixo vertical secundário) em função do grau de maturidade da proteína 
corporal u, para quatro linhagens Hisex marrom (HM), Hisex branca (HB), Hy-Line 
marrom (HLM), Hy-Line branca (HLB). Crescimento Lê-se HM, HB, HLM e HLB. 
Deposição Lê-se dHM, dHB, dHLM e dHLB. 

A explicação matemática para o que ocorre entre u e u* foi obtida por meio da 

linearização entre os dois pontos obtidos com as equações dFP1 e dFP2. A 

linearização, consistiu na relação entre as deposições de proteínas nas penas em 

função do peso de proteína do corpo correspondentes u (dFP1) e u* (dFP2). Os 

resultados encontram-se plotado no eixo vertical secundário, na Figura 6, utilizando a 

escala em u no eixo horizontal, para melhor visualização.  

Os coeficientes angulares das equações revelaram valores de -0,0033; -0,107; -

0,0221 e -0,0112 g de proteína de penas, para as linhagens Hisex Marrom, Hisex 

Branca, Hy-Line Marrom e Hy-Line Branca, respectivamente. Conforme EMMANS 

(1989) esses coeficientes podem ser interpretados com perdas de penas. Logo, para 

um equilíbrio fisiológico, essas perdas devem ser repostas. Desta forma, EMMANS 

(1989) em perus encontrou 0,01 g (ou 1% do peso proteico das penas) e sugeriu ser 
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tomado como coeficiente de mantença de proteína de penas. Os resultados obtidos 

revelam um coeficiente superior equivalente a 0,04 g (ou 4% do peso proteico das 

penas). 

LATIMER & PEDERSEN (1923) e LATIMER (1925) explicaram que um dos 

fatores que afeta a proporção entre peso das penas e peso do corpo pode estar 

relacionado ao tecido vascular no eixo da pena. Em aves jovens a presença deste 

tecido é maior e com o avançar da maturidade este tecido é reduzido, tornando assim 

as penas mais leves. 

Eficiência de utilização e exigência da Met+Cis  para crescimento  

O entendimento é fundamental para desenvolvimento da modelagem das 

exigências aminoacídicas. A eficiencia encontra-se presente em todos os modelos de 

predição e, neste coeficiente que se diferencia as recomendações entre os modelos 

existentes.  

Na Tabela 10 estão relacionados o consumo de ração e deposição de proteína, 

obtidos por meio da equação de Gompertz e com base nesses dados, calculou-se a 

Met+Cis ingerida e depositada diariamente. As eficiências diminuíram com o avanço da 

idade e conseqüentemente houve aumentou a exigência de Met+Cis por kg de ganho. 

Esta metodologia é interessante para diagnosticar a eficácia do manejo 

nutricional. O ensaio utilizou três programas de alimentação (inicial 0-6; cria 7-12 e 

recria 13-18 semanas de idade) com os níveis de Met+Cis  estipulado com base na 

idade média de cada fase. É possível observar que até terceira semana a ave depositou 

mais Met+Cis  do que havia ingerido. Este resultado sugere que o programa de 

alimentação em três fases utilizado pode ser um limitante no crescimento, sobretudo 

nas três primeiras semanas de vida. Outra hipótese pode estar relacionada ao próprio 

nível usado como referência, sobretudo para fase de recria (13 a 18 semanas), que se 

observaram as menores eficiências de utilização.  
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Tabela 10. Consumo, deposição, eficiência de utilização e exigência de metionina+cistina para frangas de postura 
Idade Consumo (mg/ave/dia) Deposição (mg/ave) Eficiência (%) mg Met+Cis/g ganho 

(Semanas) HM HLM HB HLB HM HLM HB HLB HM HLM HB HLB HM HLM HB HLB 

1 29,6 34,4 23,4 32,5 44,7 45,9 44,1 43,9 148,0 135,0 205,0 145,0 8,3 9,6 6,2 8,5 

2 58,5 64,6 54,1 70,0 73,6 75,9 69,3 72,5 123,0 118,0 137,0 109,0 11,0 11,9 10,1 12,4 

3 98,0 104,8 97,8 118,8 108,2 111,8 97,8 106,0 107,0 107,0 106,0 94,0 13,3 13,9 13,7 15,6 

4 145,1 152,0 148,7 170,7 144,2 149,5 125,9 140,3 97,0 99,0 89,0 86,0 15,4 15,7 16,9 18,1 

5 195,2 202,5 199,8 218,8 177,0 184,4 150,2 171,1 88,0 92,0 79,0 82,0 17,2 17,3 19,4 19,9 

6 244,5 252,3 246,0 259,4 203,0 212,8 168,0 194,7 81,0 85,0 72,0 79,0 18,8 18,8 21,5 21,4 

7 214,6 262,3 203,8 208,5 219,9 232,2 178,4 209,5 85,0 90,0 77,0 88,0 17,9 17,8 20,0 19,6 

8 244,1 298,7 226,0 225,8 227,2 242,0 181,2 215,1 77,0 83,0 71,0 84,0 19,3 19,2 21,5 21,0 

9 269,2 330,1 243,0 238,4 225,8 242,6 177,6 212,5 70,0 75,0 65,0 79,0 20,9 20,8 23,1 22,5 

10 289,8 356,4 255,7 247,4 217,4 235,6 169,0 203,4 63,0 68,0 59,0 74,0 22,7 22,6 24,9 24,4 

11 306,5 378,0 265,0 253,7 203,8 222,8 157,0 189,6 56,0 61,0 53,0 68,0 24,7 24,7 27,0 26,7 

12 319,7 395,4 271,8 258,2 186,9 206,1 142,9 173,0 50,0 54,0 47,0 61,0 27,2 27,2 29,5 29,5 

13 233,3 344,2 216,2 204,1 168,4 187,2 127,9 155,0 52,0 58,0 49,0 63,0 25,0 25,1 28,0 28,4 

14 239,1 353,5 218,9 205,8 149,5 167,5 112,9 136,9 45,0 50,0 43,0 56,0 27,8 27,9 31,0 32,0 

15 243,5 360,8 220,8 206,9 131,1 148,0 98,6 119,4 39,0 44,0 37,0 49,0 31,2 31,3 34,7 36,4 

16 246,9 366,5 222,2 207,7 113,8 129,3 85,3 103,1 34,0 38,0 32,0 42,0 35,1 35,3 39,0 41,7 

17 249,5 371,0 223,1 208,3 98,0 112,1 73,3 88,3 29,0 33,0 28,0 36,0 39,7 40,0 44,2 48,1 

18 251,5 374,4 223,8 208,6 83,8 96,4 62,5 75,1 25,0 28,0 24,0 31,0 45,3 45,6 50,4 55,9 

Media 215,5 277,9 197,8 196,9 154,2 166,8 123,5 145,0 70,6 73,3 70,7 73,8 23,37 23,58 25,61 26,78

Hisex marrom (HM), Hisex branca (HB), Hy-Line marrom (HLM), Hy-Line branca (HLB)  
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O maior valor de eficiência nas primeiras semanas de vida é possível pelo fato de 

que metionina, juntamente com a cistina, participam do ciclo de doadores de radicais 

metílicos com outros intermediários que podem possibilitar parte de sua biosíntese, 

conforme observado por KLOSE & ALMQUIST (1941). O baixo valor da eficiência nas 

ultimas semanas da fase de crescimento, pode estar relacionada ao excesso de 

aminoácido fornecido na dieta no momento em que o potencial de deposição de 

proteína da ave reduz substancialmente. 

Alguns modelos de predição das exigências aminoacídicas para crescimento 

assumem que a eficiência de utilização seja constante, independente do genótipo 

(MARTIN et al., 1994). Os resultados obtidos revelam que as eficiências variaram entre 

os genótipos. ZELENKA et al. (2011) utilizando a mesma metodologia estimaram que a 

eficiência de utilização de 52% para frangos de corte de crescimento lento. Nesta 

metodologia a dieta experimental contém níveis de Met+Cis suficiente para atender as 

exigências e esta característica é vista como positiva, pois permite uma aproximação 

das condições reais de criação (ROSTAGNO et al., 2005; ROSTAGNO et al., 2011; 

ZELENKA et al., 2011).  

No entanto, alguns autores preconizam que a eficiência de utilização seja 

estimada por meio de regressão entre a deposição e ingestão a partir de uma curva 

resposta bem definida obtida com dietas limitantes no aminoácido teste (BAKER, 1986; 

BAKER,1991; EDWARDS et al., 1997; EDWARDS & BAKER, 1999).  

São poucas as informações sobre exigências dos aminoácidos individuais. Um 

estudo, realizado por FATUFE et al. (2004) comparando frangos e poedeiras até 28 

dias de idade, revelou similaridade na exigência de ganho (mg/g) entre os genótipos. 

No presente trabalho, a exigência de Met+Cis em mg/g de ganho de peso, teve maior 

variação entre as linhagem brancas, como esperado, já que a eficiência de utilização 

não foi constante.  

A ingestão mediana, ou seja, as nove semanas de idade foi 21,9 mg/g de ganho 

de peso. Esta ingestão é equivalente a de aves de crescimento lento para mesma 

idade, conforme a determinação de NASCIMENTO et al. (2009). No entanto, é bom 

lembrar que a decisão no nível ideal de Met+Cis na dieta para máximo ganho de peso, 
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não implica em melhor desempenho na fase produtiva (KIM & MCGINNIS, 1972). Vale 

salientar que a restrição na fase de crescimento tem efeito prejudicial bem maior no 

desempenho da ave na vida produtiva, como atraso no primeiro ovo e diminuição na 

persistência, conforme observado por FULLER et al. (1969). 

CONCLUSÃO 

O ajuste do modelo fixando os parâmetros possibilita coerência com significado 

biológico sem perder precisão nas estimativas. 

Os coeficientes alométricos mostraram que: a gordura corporal se deposita em 

taxa 24% superior à deposição protéica no corpo. 

A relação entre proteína nas penas e corpo permitu a extrapolação de uma perda 

de proteína via penas de 0,04 g/dia.  

A média da eficiência de utilização da Met+Cis durante a fase de crescimento foi 

estimada em 72%, e a quantidade necessária de Met+Cis para um kg de ganho foi 

estimada em 24,83 g/kg. 



68 

REFERÊNCIAS 

AOAC. Official methods of analysis.  Washington, D.C: Association of Official 

Analytical Chemists, 1990. p.1141. 

BAKER, D. H. Problems and pitfalls in animal experiments designed to establish dietary 

requirements for essential nutrients. The Journal of Nutrition, v. 116, n. 12, p. 2339-

2349, 1986. 

______. Partitioning of nutrients for growth and other metabolic functions: efficiency and 

priority considerations. Poultry Science, v. 70, n. 8, p. 1797-1805,  1991. 

BONATO, M. A. et al. Maintenance requirements for methionine and cysteine, and 

threonine for poultry. South African Journal of Animal Science, v. 41, n. 3, p. 209-

222, 2011. 

BOWMAKER, J. E.; GOUS, R. M. Quantification of reproductive changes and nutrient 

requirements of broiler breeder pullets at sexual maturity. British Poultry Science, v. 

30, n. 3, p. 663-676, 1989.  

BUCKNER, G. D.; INSKO, W. M., et al. Growth of white leghorn chicks. Poultry 

Science, v. 13, n. 2, p. 110-115, 1934. 

BUTERI, C.  et al. Effects of different nutritional plans on broiler performance. Revista 

Brasileira de Ciência Avícola, v. 11, p. 225-234,  2009.  

DROBNEY, R. D. Body weight and composition changes and adaptations for breeding in 

wood ducks. Condor, v. 84, n. 3, p. 300-305, 1982 



69 

EDWARDS, H.. et al. Maintenance lysine requirement and efficiency of using lysine for 

accretion of whole-body lysine and protein in young chicks. Poultry Science, v. 78, n. 

10, p. 1412-1417, 1999.  

EDWARDS, H. M.  et al. Maintenance threonine requirement and efficiency of its use for 

accretion of whole-body threonine and protein in young chicks. British Journal of 

Nutrition, v. 78, n. 01, p. 111-119,  1997.  

EMMANS, G. C. Computer simulation in poultry nutrition 3 European symposium on 

poultry nutrition, 1981a. Peebles, Scotland.   WPSA. p.1-22. 

______. A model of the growth and feed intake of ad libitum fed animals, particularly 

poultry. In: HILLYER, G. M. W., C.T.; GUNN, R.G, Computers Animal Production, 

1981b. Edinburgh.   British Society of Animal Production. p.106-110. 

______. The growth of turkeys. In: NIXEY, C. G., T.C., Recent advances in turkey 

Science, 1989. London, Butterworths.   Poultry Science Symposium. p.135-66. 

EMMANS, G. C.; FISHER, C. Problems in nutritional theory. In: FISHER, C., & 

BOORMAN, K.N.,, Nutrient requirements of poultry and nutritional research, 1986. 

London, Butterworths.  19. p.9-39. 

FATUFE, A.; TIMMLER, R.; RODEHUTSCORD, M. Response to lysine intake in 

composition of body weight gain and efficiency of lysine utilization of growing male 

chickens from two genotypes. Poultry Science, v. 83, n. 8, p. 1314-1324, 2004.  

FULLER, H. L. et al.. Effect of delayed maturity and carcass fat on reproductive 

performance of broiler breeder pullets. Poultry Science, v. 48, n. 3, p. 801-809, 1969.  



70 

FUNK, E. M. et al. Statistical studies of the variations in the growth of single comb white 

leghorns and their significance. Poultry Science, v. 9, n. 3, p. 157-163, 1930.  

GOMPERTZ, B. on the nature of the function expressive of the law of human mortality, 

and on a new mode of determining the value of life contingencies. Philosophical 

Transactions of the Royal Society of London, v. 115, p. 513-583, 1825. 

GOUS, R.  et al. Evaluation of the parameters needed to describe the overall growth, the 

chemical growth, and the growth of feathers and breast muscles of broilers. Poultry 

Science, v. 78, n. 6, p. 812-821, 1999.  

HENDERSON, D. C. The relation of the weight of rhode island red pullets at four weeks 

to their subsequent rate of growth. Poultry Science, v. 7, n. 4, p. 181-185, 1928.  

HRUBY, M. et al. Growth modelling as a tool for predicting amino acid requirements of 

broilers. Journal of Applied Poultry Research, v. 3, n. 4, p. 403-415, 1994.  

______. Predicting amino acid requirements for broilers at 21.1 ºC and 32.2 ºC. Journal 

of Applied Poultry Research, v. 4, n. 4, p. 395-401, 1995. 

HURWITZ, S.; BORNSTEIN, S. The protein and amino acid requirements of laying 

hens: suggested models for calculation. Poultry Science, v. 52, n. 3, p. 1124-1134,  

1973.    

KAUPP, B. F. The rate of growth of single comb white leghorn chicks. Poultry Science, 

v. s2-5, n. 8, p. 60-62, 1919.  

KIM, S. M.; MCGINNIS, J. Methionine requirement of white leghorn pullets. Poultry 

Science, v. 51, n. 5, p. 1735-1740, 1972.   



71 

KLOSE, A. A.; ALMQUIST, H. J. Methionine in the diet of the chick. Journal of 

Biological Chemistry, v. 138, n. 2, p. 467-469, 1941.  

KWAKKEL, R. et al.. Diphasic allometric growth of body components in white Leghorn 

pullets fed ad libitum and restricted diets. Poultry Science, v. 76, n. 7, p. 1020-1028, 

1997.   

LATIMER, H. B. The relative postanatal growth of the systems and organs of the 

chicken. The Anatomical Record, v. 31, n. 3, p. 233-253, 1925.  

LATIMER, H. B.; PEDERSEN, L. T. The variability in the gross body weight and the 

weights of the liver, feathers and blood of 131 chickens. Poultry Science, v. 3, n. 1, p. 

11-14, 1923. 

LEMONTE, A. J. Diagnóstico em regressão normal linear: princípios e aplicação. 

Revista Brasileira de Biometria, v. 26, n. 2, p. 7-26,  2008.   

LILLIE, F. R.; JUHN, M. The physiology of development of feathers. i. growth-rate and 

pattern in the individual feather. Physiological Zoology, v. 5, n. 1, p. 124-184,  1932.  

MARCATO, S.  et al. Growth and body nutrient deposition of two broiler commercial 

genetic lines. Revista Brasileira de Ciência Avícola, v. 10, p. 117-123,  2008.  

MARTIN, J. H. Rate of feather growth in barred plymouth rock chicks. Poultry Science, 

v. 8, n. 4, p. 167-183, 1929.   

MARTIN, P. A. et al. A formal method of determining the dietary amino acid 

requirements of laying type pullets during their growing period. British Poultry Science, 

v. 35, n. 5, p. 709-724, 1994.  



72 

NASCIMENTO, D. C. N.  et al. Exigências de metionina + cistina digestível para aves de 

corte ISA Label criadas em semiconfinamento. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 38, 

p. 869-878,  2009.  

NEME R. Estimativa das exigências energéticas e curvas de desenvolvimento e 

composição corporal de linhagens de postura na fase de crescimento. [Tese de 

Doutorado]. Jaboticabal (SP): Universidade Estadual Paulista; 2004. 

NEME, R. et al. Curvas de crescimento e de deposição dos componentes corporais em 

aves de postura de diferentes linhagens. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 35, p. 

1091-1100, 2006.  

NITSAN, Z. et al. Composition and amino acid content of carcass, skin and feathers of 

the growing gosling. British Poultry Science, v. 22, n. 1, p. 79-84, 1981.  

RIVERA-TORRES, V. et al. Changes in chemical composition in male turkeys during 

growth. Poultry Science, v. 90, n. 1, p. 68-74, 2011. 

ROCHA, J. S. R.  et al. Efeito da classificação dos ovos sobre o rendimento de 

incubação e os pesos do pinto e do saco vitelino. Arquivo Brasileiro de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, v. 60, p. 979-986,  2008.  

ROSTAGNO, H. S.  et al. Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos - composição de 

alimentos e exigências nutricionais. 2. Viçosa, MG: UFV, DZO, 2005.     

______. Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos - composição de alimentos e 

exigências nutricionais. 3. Viçosa, MG: UFV, DZO, 2011.     



73 

SILVA, N. A. M.  et al. Seleção e classificação multivariada de modelos de crescimento 

não lineares para bovinos Nelore. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, v. 63, p. 364-371,  2011.  

SKLAN, D.; NOY, Y. Direct determination of optimal amino acid intake for maintenance 

and growth in broilers. Poultry Science, v. 84, n. 3, p. 412-418, 2005. 

TALPAZ, H.  et al. Dynamic optimization model for feeding of broilers. Agricultural 

Systems, v. 20, n. 2, p. 121-132,  1986.  

______. Economic optimization of a growth trajectory for broilers. American Journal of 

Agricultural Economics, v. 70, n. 2, p. 382-390,  1988.  

WILLIAMS, H. H.  et al. Estimation of growth requirements for amino acids by assay of 

the carcass. Journal of Biological Chemistry, v. 208, n. 1, p. 277-286,  1954.   

WINSOR, C. P. The gompertz curve as a growth curve. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, v. 18, n. 1, p. 1-8, 1932.  

ZELENKA, J.  et al. Allometric growth of protein, amino acids, fat and minerals in slow- 

and fast-growing young chickens. Czech Journal of Animal Science, v. 56, n. 3, p. 

127-135,  2011.   



74 

CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DO POTENCIAL DE RETENÇÃO DE NITROGÊNIO EM 

FRANGAS DE POSTURA POR DIFERENTES METODOLOGIAS 

RESUMO – Os objetivos desta pesquisa foram: 1) descrever o potencial de 

retenção de nitrogênio por duas técnicas: balanço de nitrogênio e abate comparativo; 2) 

comparar os parâmetros dos modelos ajustados pelas diferentes técnicas; 3) estimar as 

exigências de Met+Cis (Met+Cis) para frangas de postura com base no potencial de 

deposição proteica. Foram realizados ensaios no período de 14 a 28, 56 a 70 e 98 a 

112 dias de idade, utilizando 168 frangas Dekalb White. O delineamento utilizado foi 

completamente ao acaso, com sete tratamentos e oito repetições. Os tratamentos 

consistiram de níveis de proteína variando de 75 a 435 g/kg de matéria seca, limitados 

Met+Cis. As variáveis coletadas pelo abate comparativo foram nitrogênio ingerido e 

depositado e, nos ensaios de balanço de nitrogênio coletaram-se ingestão e excreção 

de nitrogênio. Com base na relação exponencial entre ingestão e deposição de 

nitrogênio determinou-se a máxima deposição de nitrogênio (NDmaxT). O intercepto da 

relação exponencial entre nitrogênio excretado e ingerido foi considerado como a 

mínima retenção de nitrogênio (NMR). Os modelos obtidos pelas diferentes técnicas 

foram comparados pela estatística 2. Para estimar as exigências de Met+Cis 

consideraram-se 70, 60, e 50% da máxima retenção de nitrogênio. Os resultados 

mostraram que as técnicas descrevem de forma diferente o potencial de retenção de 

nitrogênio pela ave. No entanto, possibilitam estimativas de exigências de Met+Cis 

similares, exceto na fase de recria, onde a técnica de abate comparativo proporcionou 

maiores concentrações na dieta. Com base em 60% do NDmaxT a ingestão média de 

Met+Cis digestível foi estimada em 163, 243 e 343 mg/dia para os período de 14 a 28, 

56 a 70 e 98 a 112 dias de idade, respectivamente. 

Palavras Chave: metionina+cistina, balanço de nitrogênio, abate comparativo 
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INTRODUÇÃO 

Um fator importante no metabolismo do nitrogênio dos animais é o turnover 

proteico, quebra e síntese contínua de proteína corporal. Matematicamente é descrito 

pelo fluxo de proteína do corpo (Q) que está em função da ingestão (I), degradação (D), 

síntese (S) e oxidação (O) pela seguinte equação, Q = I + D = S + O, segundo REEDS 

& LOBLEY (1980). O entendimento da síntese ou deposição de proteína (anabolismo) é 

imprescindível para elaborar dietas com perfis de aminoácidos que permitam a máxima 

expressão de síntese proteica. Este fenômeno vem sendo estudado por várias 

metodologias.  

Dentre as mais tradicionais tem-se: a técnica do balanço de nitrogênio e o abate 

comparativo. A primeira foi utilizada inicialmente para identificar catabolismo na fase de 

produção de ovos (MACDONALD, 1937; WOLFORD et al., 1963) e, atualmente, é 

bastante empregada para descrever a magnitude do catabolismo proteico promovido 

pela limitação do aminoácido na dieta de galos (LEVEILLE & FISHER, 1959; BONATO 

et al., 2011). Recentemente, alguns pesquisadores vêm aplicando esta técnica para 

descrever a máxima capacidade de deposição protéica e as perdas inevitáveis 

ocasionada pelo turnover proteico em animais em crescimento (SAMADI & LIEBERT, 

2006a; SAMADI & LIEBERT, 2006b; SAMADI & LIEBERT, 2007a; SAMADI & LIEBERT, 

2007b; SAMADI & LIEBERT, 2008). 

Outra técnica utilizada para descrever a deposição e degradação da proteína 

corporal é o abate comparativo. Esta técnica tem a composição corporal como 

referencial e foi utilizada inicialmente por WILLIAMS et al. (1954) para estabelecimento 

das exigências aminoacídicas e, duas décadas depois aplicada, por HURWITZ & 

BORNSTEIN (1973) na elaboração do modelo fatorial. Desde então, a técnica do abate 

comparativo tem sido aplicada para interpretar a dinâmica da deposição proteica da ave 

com avançar da maturidade (EMMANS, 1989; MARTIN et al., 1994), bem como gerar 

coeficientes matemáticos que representam as respostas anabólicas e catabólicas  

frente aos diferentes fornecimentos de aminoácidos na dieta (BAKER, 1991; 

EDWARDS & BAKER, 1999). 
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Desse modo, entende-se que a deposição de nitrogênio pode ser descrita pela 

técnica do balanço de nitrogênio ou abate comparativo. Apesar de lógico estabelecer as 

exigências a partir da deposição de proteína, existe relato de discrepâncias nas 

exigências quando são obtidas por essas metodologias (BASAGLIA et al., 1998).  

A exigência mínima de nitrogênio (NMR) para compensar as perdas inevitáveis 

do “turnover” proteico foi estimada em 760 mg/kgPC0,75 pelo abate comparativo 

(ALBINO et al., 1994) e 383 mg/kgPC0,75 por balanço de nitrogênio (BASAGLIA et al., 

1998) para aves da mesma linhagem e sexo. Estas metodologias foram comparadas 

por FILARDI et al. (2000) nas mesmas condições e, estimaram NMR em 600 e 326 

mg/kgPC0,75, para o abate comparativo e balanço de nitrogênio, respectivamente. 

Apesar de relatos (KIELANOWSKI (1976) apud BASAGLIA et al., 1998) afirmarem que 

a técnica do abate comparativo ter sido mais precisa na descrição da retenção de 

nitrogênio, BASAGLIA et al. (1998) relataram que a técnica do balanço de nitrogênio 

forneceu resultados condizentes com a literatura.  

Atualmente, a descrição do crescimento e determinação da máxima deposição 

de nitrogênio ou proteína (NDmax ou PDmax) com aves tem sido feita pelo o abate 

comparativo (MARTIN et al., 1994; NEME et al., 2006; SAKOMURA et al., 2011). 

Informações sobre PDmax determinado pela técnica do balanço de nitrogênio são 

escassas para aves, embora, tenha sido estudado em outras espécies (WANG & 

FULLER, 1989). Um grupo de pesquisadores (SAMADI & LIEBERT, 2006a; SAMADI & 

LIEBERT, 2006b; SAMADI & LIEBERT, 2007a; SAMADI & LIEBERT, 2007b; SAMADI & 

LIEBERT, 2008) vem estimando as exigências aminoacídicas para frangos de corte, de 

acordo com o PDmax determinado pela técnica do balanço de nitrogênio e, os resultados 

apontam para recomendações coerentes, quando comparados com literaturas clássicas 

(NRC, 1994; ROSTAGNO et al., 2011). Os objetivos desta pesquisa foram: 1) descrever 

o potencial de retenção de nitrogênio por duas técnicas: balanço de nitrogênio e abate 

comparativo; 2) comparar os parâmetros dos modelos ajustados pelas diferentes 

técnicas; 3) estimar as exigências de metionina+cistina (Met+Cis) para frangas de 

postura Dekalb com base no potencial de deposição proteica. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Ciências Avícolas do 

Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – 

FCAV/UNESP, Jaboticabal – SP. Foram realizados três ensaios no período de 14 a 28, 

56 a 70 e 98 a 112 dias de idade, utilizando 56 frangas Dekalb White, em cada. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com sete tratamentos e oito 

repetições de uma ave por unidade experimental para controle individual. Os 

tratamentos consistiram de rações com níveis decrescentes de proteína, variando 435 

(N6); 364 (N5); 292 (N4); 220 (N3); 150 (N2) e 75 (N1) g/kg de matéria seca (MS), 

limitados metionina+cistina, em uma concentração média de 3,53 g/100 g proteína bruta 

(PB). O sétimo tratamento consistiu de 75 g/kg MS + 2,485 g de DL-Metionina /kg de 

ração para verificar se a Met+Cis foi o primeiro limitante nas dietas. 

Dietas experimentais 

Inicialmente foram formuladas duas rações para o atender o mínimo dos 

nutrientes e energia metabolizável (EMAn) sugeridos por ROSTAGNO et al. (2005), 

exceto em proteína e aminoácidos. A primeira ração continha alto teor de proteína (N6 

= 377,5 g/kg na matéria natural) e excesso de aminoácidos, mas com deficiência 

relativa de 37% de Met+Cis  digestível (Met+Cis) em relação os demais. A segunda foi 

formulada para ser isenta de aminoácido (DIP) e atender aos demais nutrientes e EMAn 

(Tabela 1). Os níveis experimentais foram obtidos pela técnica da diluição conforme 

FISHER & MORRIS (1970), diluindo-se a ração N6 sucessivamente com a DIP para 

obtenção dos níveis intermediários, mantendo-se constante a relação ideal 

aminoácidos/lisina proposta por ROSTAGNO et al. (2005), exceto para Met+Cis, que foi 

reduzida em 21, 33 e 36% nas fases inicial, cria e recria, respectivamente 

1-
Met+Cis Referencial g / 100 PB  

Met+Cis Teste  g / 100 PB 
*100 .  
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Tabela 1. Composição das rações experimentais (g/kg). 

Ingredientes 
Rações 

Concentrada (N6) Diluente (DIP)

Farelo de soja 598,89 
Milho grão 162,03 
Amido 573,33 
Açúcar 100,00 
Glúten de milho 141,91
Casca de arroz 163,58 
Óleo de soja 58,50 50,00 
Fosfato bicálcico 16,00 23,30 
Calcário 10,29 5,78 
Sal comum 4,11 4,08 
L-Lisina-HCl 3,44
DL- Metionina 1,98 
Suplemento vitamínico¹ 1,00 1,00 
Cloreto de colina 0,70 0,70 
Inerte 70,00 
Cloreto de potássio 7,63 
Suplemento mineral² 0,50 0,50
L- Treonina 0,55 
Antioxidante 0,10 0,10 
Total 1000,0 1000,0 

Ingredientes 
Proporções utilizadas nas diluições das rações N6 e DIP 

N6 N5 N4 N3 N2 N1 

Concentrada (N6) 100 83 66 49 33 16 
Diluente (DIP) - 17 34 51 67 84 
Total 100 100 100 100 100 100 

Nutrientes³ 
Atendimento em energia e nutrientes 

N6 N5 N4 N3 N2 N1 
EMAn, kcal/kg 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 
Extrato etéreo g/kg 77,7 73,0 68,2 63,5 59,0 54,3
Cálcio, g/kg 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 
Sódio, g/kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Fósforo disponível, g/kg 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 
Potássio, g/kg 11,6 10,32 9,05 7,75 6,49 5,22 
Fibra bruta, g/kg 36,7 41,04 45,37 49,75 54,01 58,34 
¹Conteúdo/kg: Ácido fólico = 950mg, Ácido pantotênico = 12.000mg, Niacina = 38.000mg, Biotina = 60mg, Vit. A = 
8.000.000 UI, Vit. B1 = 2.400mg, Vit. B12 = 12.000mg, Vit. B2 = 5.950mg, Vit. B6 = 2.500mg, Vit. D3 = 2.300.000 UI, 
Vit. E = 12.350mg, Vit. K3 = 1.800mg, Se = 300mg, antioxidante = 250mg, Veículo q.s.p. 1.000g. ²Conteúdo/kg: Mn = 
200.000mg, Fe = 100.000mg, Zn = 160.000mg, Cu= 16.000mg, I = 1.500mg, Veículo q.s.p. 1.000g. ³ Valores 
expressos com base na matéria natural 
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As rações foram formuladas a base de milho, farelo de soja, glúten de milho e 

aminoácidos cristalinos, contendo a Met+Cis como o primeiro aminoácido limitante 

numa concentração média de 3,53 g/100 g de PB. Neste ensaio utilizou-se uma única 

formulação para todas as fases. 

Tabela 2 Composição analisada e perfil aminoacídico da proteína dietetica das rações¹. 
Nutrientes² N6 N5 N4 N3 N2 N1 

Concentração dos aminoácidos nas rações 
Proteína bruta 

PB
435,08 364,54 292,87 220,05 150,44 75,30 

Metionina+Cistina 15,51 12,97 10,40 7,78 5,28 2,58
Metionina 8,98 7,51 6,02 4,51 3,06 1,49 
Lisina 25,65 21,46 17,20 12,87 8,73 4,27 
Treonina 16,70 13,97 11,20 8,38 5,69 16,70 
Triptofano 4,59 3,84 3,08 2,30 1,56 4,59 
Arginina 27,61 23,10 18,51 13,86 9,40 27,61 
Valina 20,20 16,89 13,54 10,13 6,88 20,20
Isoleucina 19,02 15,91 12,75 9,54 6,48 19,02 
Leucina 43,49 36,38 29,16 21,82 14,81 43,49 

Perfil da proteína dietetica g AA/100 PB e relação ideal (CAA/CLis) Lis=100 

Lisina 5,89 5,89 5,87 5,85 5,81 5,67 100 
Met + Cis 3,56 3,56 3,55 3,54 3,51 3,43 60 
Metionina 2,06 2,06 2,06 2,05 2,03 1,98 35
Treonina 3,84 3,83 3,82 3,81 3,78 3,69 65 
Triptofano 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,01 18 
Arginina 6,35 6,34 6,32 6,30 6,25 6,10 108 
Valina 4,64 4,63 4,62 4,61 4,57 4,46 79 
Isoleucina 4,37 4,36 4,35 4,34 4,30 4,20 74 
Leucina 10,00 9,98 9,96 9,92 9,84 9,61 170
¹Valores expressos com base na matéria seca (MS) N6 = 867,7; N5 = 860,9; N4= 854,0; N3 = 847,2; N2 = 840,8 e N1 
= 834,0 g/kg de MS.²Composição analisada (HPLC) em ensaio de digestibilidade com galos cecectomizados, exceto 
para o triptofano. 

Instalações e manejo  

Os ensaios foram realizados no galpão de metabolismo dotado de sistema de 

pressão negativa para controlar a temperatura na zona de termoneutralidade de cada 

fase. As aves foram alojadas individualmente em gaiolas de metabolismo equipadas 

com comedouros individuais e bebedouros tipo nipple. O peso corporal na montagem 
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dos ensaios foram 125 ± 2 g, 449 ± 14,8 g e 889 ± 18 g nos nas fases de inicial, cria e 

recria, respectivamente.  

Todos os ensaios duraram 15 dias, o período de coleta de dados e as variáveis 

coletadas variaram de acordo com a técnica. O período de adaptação consistiu de 

fornecimento de ração ad libitum para determinar o máximo consumo por quilo de peso 

metabólico sob as condições experimentais e, em seguida o fornecimento foi controlado 

corrigido para o peso metabólico.  

Técnica do abate comparativo 

Na técnica do abate comparativo as variáveis coletadas foram nitrogênio ingerido 

(NI) e nitrogênio depositado (ND) no intervalo de 14 dias. No entanto, o fornecimento de 

ração foi corrigido para o peso metabólico da ave a partir do terceiro dia de 

experimento, tomando como base o máximo consumo dos dias anteriores e, em 

seguida foram novamente corrigidos para o peso metabólico no quinto e décimo dia de 

experimento. O NI e ND foram obtidos no período de 14 dias, portanto considerou-se o 

período de consumo ad libitum.  

As deposições de proteína corporal foram determinadas por meio de abates 

comparativos. As aves foram abatidas no início dos ensaios (grupos referência) e final 

de cada ensaio. Os grupos referência foram constituídos de 18 aves com ±5% do peso 

médio da fase. No término de cada ensaio (inicial, cria e recria) quatro aves, variando 

±5% do peso médio de cada tratamento foram selecionadas, totalizando 24 aves 

amostradas. Após jejum sólido de 36 horas, as aves foram pesadas novamente e 

sacrificadas  com o uso CO2.  

As aves foram autoclavadas durante seis horas a 130 °C e 152 kPa de pressão, 

em seguida congeladas para posterior liofilização e determinação do nitrogênio total. As 

amostras (carcaça+vísceras+penas+sangue) foram desengorduradas para posterior 

análise de nitrogênio pelo método de Kjeldahl (AOAC, 1990) em destilador de nitrogênio 

(Kjeltec™ 8400; Foss®). As deposições de proteína (N x 6,25) foram obtidas pela 

diferença entre a quantidade proteína no final e no início de cada ensaio. 
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Técnica do balanço de nitrogênio  

Nesta metodologia coletou-se ingestão e excreção de nitrogênio, referente aos 

últimos 10 dias de experimento. Os ensaios foram divididos em adaptação (5 dias) e 

coleta total de excretas (10 dias). Ao final da adaptação foi iniciado o período de coleta 

de dados: consumo de ração e coleta total de excretas e neste dia as aves foram 

pesadas para correção do fornecimento de ração, conforme descrito para o abate 

comparativo. 

As excretas foram coletadas uma vez ao dia e no final de cada ensaio foram 

pesadas e congeladas (-20 oC) até a pré-secagem. As amostras foram liofilizadas por 

72 horas (-80 0C; -80 kPa; Edwards 501, Thermo®) e pesadas novamente, sendo na 

seqüência, processadas em moinho de bola (MA-350, Marconi®) por 2 minutos. Os 

teores de nitrogênio total das amostras de excretas foram quantificados conforme 

descrito para abate comparativo. O nitrogênio depositado (ND) foi obtido pela diferença 

entre nitrogênio ingerido e excretado. 

Descrição matemática das respostas para consumo de ração e retenção de nitrogênio 

As respostas de consumo foram modeladas em função da concentração de 

proteína da dieta. Utilizou-se o modelo de MAMEESH et al. (1956) descrito como 

broken line por ROBBINS et al. (1979). 

CRij   = CRmaxi.+ U .   Ri - PBij  + ij      Eq.[1] 

Em que CRij   valor observado para o consumo de ração na j-ésima unidade 

experimental do i-ésimo grupo; PBij o valor percentual da variável independente 

associado CRij ;  CRmaxi valor máximo esperado para o consumo de ração; Ui parâmetro 

para o i-ésimo grupo, está relacionado a taxa de crescimento da função;  Ri ponto de 

interrupção no eixo das abscissas, o parâmetro que representa cessamento abruto da 

resposta para o i-ésimo grupo; por definição Ri - PBij = 0 quando  PBij  > Ri ;  erro 

aleatório com as pressuposições de normalidade, ij~N(x, s2). 

Descrição matemática das respostas de retenção de nitrogênio 
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Por meio da relação entre nitrogênio ingerido NI  e depositado ND  foram 

estimados os valores da máxima deposição de nitrogênio, ou seja, os valores 

assintóticos  NDmaxT  da função exponencial para os dados de cada fase pela seguinte 

fórmula:  

NDij   = NDmaxTi. 1-e -bi NIij        Eq.[2] 

Com  j=1, …., ni , i=1,….,tratamento, sendo  NDmaxTi, e bi > 0; 

Em que NDij   valor observado na j-ésima unidade experimental do i-ésimo  

tratamento mg/kgPC0,67/d; NIij valor da variável independente associado NDij ;  NDmaxTi

valor máximo esperado para deposição ou o limite da esperança de NDij quando NIij

tende ao infinito; bi = parâmetro para o i-ésimo tratamento, está relacionado a taxa de 

crescimento da função;  erro aleatório com as pressuposições de normalidade, 

ij~N(x, s2); n, é o número de observações e e, é o número de Euler. 

As variáveis NI e ND foram obtidas diretamente na técnica do abate comparativo, 

enquanto que no balanço de nitrogênio, obteve-se ND pela subtração entre nitrogênio 

ingerido e excretado NEX , ND = NI - NEX. Da mesma forma, obteve-se o NEX pelo 

abate comparativo, NEX = NI -  ND. 

A mínima retenção de nitrogênio foi considerada equivalente as perdas 

inevitáveis de nitrogênio, cuja interpretação nutricional é a exigência de mantença de 

nitrogênio para compensar as perdas. Esta informação foi obtida pela relação entre 

NEX e NI. Neste modelo, o parâmetro de interesse fisiológico é o intercepto (NMR) da 

função exponencial no NEX quando NI = 0. As respostas de NEX e NI de cada fase 

foram ajustadas pela seguinte fórmula: 

NEXij   = NMRi. e bi NIij        Eq.[3] 

Com  j=1, …., ni , i=1,….,tratamento, sendo  NMR, e bi > 0; 

Em que NEXij   = o valor observado na j-ésima unidade experimental do i-ésimo  

tratamento, mg/kgPC0,67/d; NIij valor da variável independente (mg/kgPC0,67/d) 

associado NEXij ;  NMRi valor esperado para excreção de nitrogênio quando NIij =0, ou 

seja, as perdas inevitáveis de nitrogênio; bi parâmetro para o i-ésimo tratamento, está 
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relacionado a taxa de crescimento da função; ij é o erro aleatório com as 

pressuposições de normalidade, ij~N(x, s2); n, é o número de observações e e, é o 

número de Euler. 

Comparação das técnicas na descrição do potencial de retenção de nitrogênio 

Os modelos ajustados para as diferentes técnicas foram submetidos à análise de 

identidade de modelo e igualdade de parâmetros pelo teste da razão de 

verossimilhança utilizando-se a estatística qui-quadrado 2, conforme a metodologia 

descrita por REGAZZI (2003), que se encontra transcrita sucintamente. 

Em cada um dos três ensaios (ensaio I, 14 a 28 dias; ensaio II, 50 a 70 dias e 

ensaio III, 98-112 dias de idade) obtiveram-se dois modelos para cada variável 

analisada, CR, NEX e ND, um modelo para cada técnica. Posteriomente, cada 

parâmetro do modelo ajustado para cada variável das duas técnicas foram comparados.  

As hipóteses iniciais admitidas são: A) - H0: As equações são idênticas para 

ambas às técnicas, ou seja, uma equação comum pode ser usada como estimativa das 

equações envolvidas e B) - H0: um determinado subconjunto de parâmetros é igual nas 

técnicas. Para verificar a identidade de cada modelo e igualdade de parâmetros 

estimados de acordo com a técnica foram adotadas as hipóteses para modelo com três 

(broken line) e dois parâmetros (exponenciais).  

As hipóteses generalizadas para três parâmetros são as seguintes: 

 :  = …=  vs  : nem todos  são iguais; 

 :  = …=  (=  vs  : nem todos  são iguais; 

 :  = …=  (=  vs  : nem todos  são iguais; 

 :  = …=  (= ) e  = …=  (= ) vs  : pelo menos uma igualdade e uma 

desigualdade; 

 :  = …=  (= ),  = …=  (= ) e   = …=  (= ) vs  : pelo menos 

uma igualdade e uma desigualdade; em g signifca parâmetro generalizado para amba 

as técnicas. 
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Para comparar um modelo com dois parâmetros às hipóteses generalizadas são 

as seguintes: 

 :  = …=  vs  : nem todos  são iguais; 

 :  = …=  (=  vs  : nem todos  são iguais; 

 :  = …=  (= ) e  = …=  (= ) vs  : pelo menos uma igualdade e uma 

desigualdade; em g signifca parâmetro generalizado para amba as técnicas. 

Os modelos foram parametrizados conjuntamente com auxilio da inclusão de 

duas variáveis “dummy”, conforme o modelo generalizado. 

Di= 1 se a observação yij  pertencente ao grupo i e  0 em caso contrário   i=1,…g. 

Os coeficientes foram estimados conforme a seguinte descrição: 

Broken line  

CRij   =  D1   CRmaxi.+ U .   Ri - PBij +D2   CRmaxi.+ U .   Ri - PBij Eq.[4] 

Exponencial 

NEXij   =  D1  NMRi. e bi NIij +D2  NMRi. e bi NIij + ij    Eq.[5] 

Exponencial de crescimento limitado 

NDij   =  D1  NDmaxTi. 1-e -bi NIij +D2  NDmaxTi. 1-e -bi NIij + ij   Eq.[6] 

Os dados foram ajustados conforme as equações 4, 5 e 6 utilizando as hipóteses 

generalizadas para obtenção de subconjuntos paramétricos. Considerando  a 

representação de todos os parâmetros …, , …, , …,  e .  

As estimativas da máxima verossimilhança de  foram consideradas da 

seguinte forma: , em que 

 são as estimativas obtidas pelo método dos mínimos 

quadrados não linear. Admitindo-se a hipótese de nulidade , 

em que  é um subconjunto do espaço paramétrico  e é o complemento de , com 

. 
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A estatística do teste da razão de verossimilhança foi considerada L, foi 

calculada da seguinte forma: , em que  é a estimativa da máxima 

verossimilhança de  quando não há restrição no espaço paramétrico e   é a 

estimativa da máxima verossimilhança de  quando há restrição no espaço 

paramétrico   

Então se ajustou o modelo completo  (equações 4, 5 e 6) e obteve-se 

, em que SQR  é a soma do quadrado do resíduo para  ; e p  é o numero de 

parâmetros em estimados em . Em seguida ajustou-se o modelo reduzido em , 

conforme as hipóteses  e obteve-se , em que SQR  é a soma do 

quadrado do resíduo para ; e p  é o numero de parâmetros em estimados em .  

Segundo REGAZZI (2003) em grandes amostras de tamanho n, a distribuição  

de -2 lnL é aproximadamente qui-quadrado  com  graus de liberdade 

, logo, . Desse modo utilizou-se o  para comparar se 

os modelos ajustados sem restrição diferem daqueles ajustados sob restrição em . 

Para comparar a identidade dos modelos utilizou-se um =0,05, admitindo-se como 

regra para aceita ou rejeitar  se .  

Avaliação dos modelos 

Para avaliar os modelos ajustados, de acordo com as técnicas utilizadas, aplicou-

se a metodologia de Goettingen para obtenção das exigências diárias de Met+Cis. As 

estimativas da máxima deposição de nitrogênio  NDmaxT  e mínima retenção de 

mantença de nitrogênio NMR  foram somadas e assim obteve-se a máxima retenção 

diária de nitrogênio  NRmaxT . Consequentemente, se obtém o PDmaxT a partir do 

NDmaxT em que PDmaxT = (NRmaxT-NMR) . 6,25. 

Para obtenção das exigências diárias de Met+Cis  considerou-se como objetivo 

de desempenho a retenção diária de nitrogênio NR =[ND+NMR], sendo o NR 

equivalente a 70, 60 e 50% do  NRmaxT estimado para cada fase inicial (1-6 semanas), 
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cria (7-13 semanas) e recria( 14-18 semanas). Os valores diários de NR foram 

submetidos na seguinte fórmula proposta por SAMADI & LIEBERT (2006b): 

Met+Cis= 
ln(NRmaxT)- ln NRmaxT-NR

16.bc-1
        Eq.[7] 

Em que Met+Cis, é a ingestão diária de Met+Cis em 
mg

kgPC0,67 necessária para 

atender o NR;  NRmaxT, é máxima retenção diária de nitrogênio; bc-1 indica a eficiência 

média de utilização da Met+Cis , sendo b, a inclinação da curva de entre NI e ND da 

equação (2) que indica a qualidade da proteína dietética que é independente da 

ingestão de nitrogênio e c gMet+Cis/100PB , é a concentração de Met+Cis  na proteína da 

dieta, nesta simulação considerou-se 3,55; 3,11 e 2,83 g de Met+Cis /16 g Nitrogênio, 

para fase de incial, cria e recria, respectivamente, conforme sugerem ROSTAGNO et al. 

(2011). 

Os dados foram analisados usando pacote estatístico SAS versão 9.1, por meio 

do procedimento PROC NLIN para ajuste de modelos não lineares, utilizando-se o 

algoritmo de Levenberg-Marquardt. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos para NI e ND e NEX estão apresentados na Tabela 3, para 

o abate comparativo e Tabela 4 para técnica do balanço de nitrogênio. Estes resultados 

representam as respostas de ingestão, excreção e deposição de nitrogênio relativa ao 

peso metabólico da ave durante a fase de crescimento (1 a 18 semanas).  

A proteína consumida pelas aves continha a Met+Cis como primeiro limitante, 

confirmada pelas respostas para deposição de nitrogênio obtidas no sétimo tratamento 

(N7 = 75 g/kg de matéria seca + 2,485 g DL-Metionina /kg de ração). O incremento 

verificado no tratamento N7 situou entre as respostas do N1 e N2, indicando que a 

Met+Cis foi o primeiro limitante.  
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Tabela 3. Consumo de ração (CR g/ave/dia), nitrogênio ingerido (NI mg/kg0,67/d), Nitrogênio 
excretado (NEX mg/kg0,67/d) e nitrogênio depositado (ND mg/kg0,67/d) obtidos pelo 
abate comparativo. 

Variáveis
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

Fase I - Inicial 
CR 12,4±0,4 21,4±0,5 22,9±0,7 23,8±0,6 23,7±0,7 21,9±0,7 19,5±0,8 
NI 565,4±16 1588,1±262 2309,5±56 3043,6±75 3884,1±93 4317,0±94 798,1±29 

NEX 342,3±49 668,4±29 1163,9±38 1748,5±67 2660,9±92 3142,8±72 193,9±40 
ND 223,1±52 919,7±25 1145,6±23 1295,1±15 1223,1±29 1174,2±32 604,2±37 

Fase II - Cria 
CR 29,8±0,5 33,8±0,3 32,9±0,4 33,8±0,4 32,9±0,5 33,2±0,3 32,2±0,1 
NI 597,2±11 1267,4±7 1720,9±14 2431,8±72 2850,3±36 3431,0±26 614,2±4 

NEX 429,7±18 730,7±35 966,7±30 1680,6±76 2090,8±30 2697,6±33 206,0±29 
ND 167,5±15 536,7±30 754,2±27 751,2±12 759,5±25 733,4±31 408,3±27 

Fase III - Recria 
CR 40,0±0,7 50,4±0,4 48,5±0,7 50,3±0,6 50,4±0,7 52,4±0,5 48,3±0,6 
NI 513,9±8 1252,0±7 1744,6±24 2388,1±24 2992,0±37 3702,9±37 613,0±7,2 

NEX 420,6±24 918,5±29 1356,8±21 1956,8±23 2574,2±45 3270,2±41 424,5±26 
ND 93,3±19 333,5±30 387,8±23 431,3±23 417,8±22 432,7±18 188,5±25 

Tabela 4. Consumo de ração (CR g/ave/dia), nitrogênio ingerido (NI mg/kg0,67/d), nitrogênio 
excretado (NEX mg/kg0,67/d) e nitrogênio depositado (ND mg/kg0,67/d) obtidos pelo 
balanço de nitrogênio.

Variáveis
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 

Fase I - Inicial 
CR 13,3±0,5 23,1±0,5 24,6±0,8 25,6±0,7 25,5±0,7 23,6±0,8 21,0±0,9 
NI 588,6±13 1586,1±26 2285,0±48 2975,2±73 3632,0±103 4048,8±117 809,4±28 

NEX 277,6±25 662,3±43 1017,2±60 1554,1±70 2170,7±128 2553,3±181 283,3±20 
ND 311,1±30 923,7±52 1267,8±37 1421,1±118 1461,3±126 1495,5±135 526,1±28 

Fase II - Cria 
CR 32,1±0,5 36,4±0,3 35,5±0,4 36,4±0,4 35,4±0,5 35,7±0,3 34,6±0,2 
NI 596,2±9 1221,1±8,5 1706,1±20 2392,3±73 2796,2±37 3348,0±32 600,5±24 

NEX 373,9±22 572,4±20,4 631,0±32 1071,5±74 1555,8±103 2133,9±29 260,6±15 
ND 222,2±17 648,7±14 1075,1±30 1320,8±18 1240,3±71 1214,1±33 339,9±21 

Fase III - Recria 
CR 43,1±0,7 54,3±0,5 52,2±0,8 54,1±0,7 54,3±0,8 56,4±0,5 52,1±0,7 
NI 597,6±8 1313,9±11 1821,5±25 2471,9±28 3079,0±38 3819,9±35 665,7±8,8 

NEX 381,4±26 602,2±50 763,4±56 1350,1±72 1613,1±104 2645,6±59 248,2±20 
ND 216,2±28 711,7±52 1058,2±50 1121,8±73 1465,9±95 1174,3±64 417,5±22 
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A magnitude do incremento nas respostas está em função do grau de limitação, 

estado fisiológico do crescimento e do aminoácido teste, conforme sugere os resultados 

de FISHER & MORRIS (1970), GOUS & MORRIS (1985) e BOWMAKER & GOUS 

(1991). Em adição, os resultados obtidos neste trabalho sugerem que a técnica exerça 

efeito sobre o incremento nas respostas, sendo maiores para o abate comparativo. 

De acordo com a composição analisada em ensaio de digestibilidade com galos 

cecectomizados a Met+Cis foi reduzida em -21, -33 e -36% nas fases inicial, cria e 

recria, respectivamente. Embora, as respostas tenham sido em função da Met+Cis, a 

utilização dos níveis aminoacídicos baseado na fase mais exigente, fase inicial, e 

extrapolar para as demais fases, pode gerar um segundo limitante no perfil da proteína 

na última fase (14 a 18 semanas). A relação ideal (aminoácido/Lisina) da valina, 

isoleucina e triptofano aumenta nas fases de cria e recria, logo, a utilização de uma 

única ração para todas as fases pode gerar com base na proteína ideal quando 

comparado com as sugestões de ROSTAGNO et al. (2005) e ROSTAGNO et al. (2011).  

Consumo de ração 

As respostas para variável consumo de ração foram explicadas pelo modelo 

broken line. O modelo ajustado independente da metodologia (Tabela 5) revelou que as 

respostas se cessaram a partir do segundo nível protéico na fase inicial ( 5CR = 23,95-

0,0148*(137,7-PB), cria ( 5CR = 34,59-0,068*(117,2-PB) e recria ( 5CR = 52,33-

0,171*(125,9-PB). O ponto de quebra (R) equivale à concentração de 4,86 

(137,7*3,53/100); 4,13 (117,2*3,53/100) e 4,44 g (125,9*3,53/100) de Met+Cis /kg da 

ração com base na matéria natural, respectivamente. Estes resultados revelaram que 

não houve redução no consumo nos níveis excessivos de proteína na dieta, 

comportamento semelhante foi verificado com reprodutoras por BOWMAKER & GOUS 

(1991) e com frangos de corte por SAMADI & LIEBERT (2008).  
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Tabela 5. Estimativas dos parâmetros do modelo irrestrito ( ) e restrito ( ), variância ( ²), qui-
quadrado ( 2), grau de liberdade (GL) probabilidade (P( 2Tab> 2Cal)) para consumo de 
ração (matéria natural).

Fase Espaço 
paramétrico 

Parâmetros do Modelo 
² 

LBN LAC UBN UAC RBN RAC LG UG RG

Inicial 
14-28 d 

 24,84 23,06 -0,154 -0,142 138 139 309,9
1 -0,154 -0,142 132 144 23,95 360,0
2 24,84 23,06 139 136 -0,148 311,0
3 24,85 23,06 -0,154 -0,142 137 309,9
4 -0,140 -0,155 24,0 138 369,7
5 23,95 -0,148 137 374,7

Cria 
56-70 d 

 35,89 33,30 -0,071 -0,066 117 117 117,0
1 -0,074 -0,063 98 140 34,87 244,3
2 35,89 33,30 118 114 -0,070 117,0
3 35,89 33,30 -0,071 -0,066 1172 117,0
4 0,042 -0,080 34,59 1235 250,6
5 34,59 -0,068 1172 271,0

Recria 
98-112 d

 54,28 50,39 -0,178 -0,165 126 126 402,8
1 -0,182 -0,165 115 140 52,56 664,4
2 54,28 50,39 126 121 -0,178 402,8
3 54,28 50,38 -0,178 -0,165 1259 402,8
4 -0,142 -0,191 52,40 1280 697,1
5 52,33 -0,171 1259 737,0

Hipóteses testadas 
2 GL P ( 2Tab> 2Cal)

Inicial 14-28 d 
H0

1 : LBN = LAC = L 14,086 1 0,001 
H0

2 : UBN = UAC = U 0,333 1 0,564 
H0

3 : RBN = RAC = R 0,000 1 0,986 
H0

4 : LBN = LAC = L e RBN = RAC = R 16,586 2 0,001 
H0

5 : LBN = LAC = L, UBN = UAC = U e RBN = RAC = R 17,848 3 0,001 
Cria 56-70 d 

H0
1 : LBN = LAC = L 70,677 1 0,001 

H0
2 : UBN = UAC = U 0,008 1 0,928 

H0
3 : RBN = RAC = R 0,008 1 0,928 

H0
4 : LBN = LAC = L e RBN = RAC = R 73,122 2 0,000 

H0
5 : LBN = LAC = L, UBN = UAC = U e RBN = RAC = R 80,635 3 0,000 

Recria 56-70 d 

H0
1 : LBN = LAC = L 47,042 1 0,001 

H0
2 : UBN = UAC = U 0,001 1 0,988 

H0
3 : RBN = RAC = R 0,001 1 0,988 

H0
4 : LBN = LAC = L e RBN = RAC = R 51,558 2 0,001 

H0
5 : LBN = LAC = L, UBN = UAC = U e RBN = RAC = R 56,790 3 0,001 

BN Balanço de nitrogênio;AC Abate comparativo 
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A diferença entre o consumo no nível mínimo e máximo estimado pelo modelo foi 

de 46, 11 e 21% nas fases inicial, cria e recria, respectivamente. Em comum aos 

resultados encontrados, SAMADI & LIEBERT (2006a), SAMADI & LIEBERT (2007b) e 

SAMADI & LIEBERT (2008) verificaram que os maiores acréscimos no consumo 

ocorreram entre os dois primeiros níveis de nitrogênio na dieta, que em média situa 

entre 20 e 25 g de nitrogênio /kg de ração. 

Em relação às metodologias a estatística aplicada revelou que as variâncias ( ²) 

não diferiram (p>0,05) quando se utilizou uma única inclinação (H0
2 : UAC = UBN = U) 

para explicar às respostas de ambas as metodologias, independente da fase. Do ponto 

vista nutricional, as aves aumentaram o consumo em taxas semelhantes, independente 

da metodologia. 

Da mesma forma ocorreu para o ponto de quebra (R) da função. O modelo 

irrestrito (  ) e restrito ( ³ ) com único valor de R proporcionou estimativas com 

variâncias semelhantes conforme a estatística 2. Estas informações sumarizam que as 

aves respondem em taxas semelhantes e cessam o consumo de ração no mesmo nível. 

A análise revelou identidades diferentes para o modelo ajustados pelo abate 

comparativo e balanço de nitrogênio, ou seja, descrevem respostas assintóticas 

diferentes. Portanto, rejeita-se a hipótese de nulidade em que H0
1 : LAC = LBN = L com 

valor de p<0,001 para estatística 2. As demais hipóteses de nulidade do subconjunto 

do espaço paramétrico representa o espaço paramétrico (H0
4 : LAC = LBN = L e RAC = 

RBN = R  e H0
5 : LAC = LBN = L, UAC = UBN = U e RAC = RBN = R)  com uso da mesma 

resposta assintótica para explicar que ambas as metodologias proporcionaram 

estimativas de variâncias significativamente diferentes. 

Embora, o critério de fornecimento de ração tenha sido o mesmo para ambas as 

metodologias o período de coleta de dados são diferentes. As maiores respostas para 

consumo, independente da fase, foram obtidas para o balanço de nitrogênio, o qual 

utilizou os últimos 10 dias de experimento, portanto, aves já estavam adaptadas. Uma 

observação prática importante que deve ser considerada é o comportamento social 

destas aves. Logo, em seguida a individualização nas gaiolas metabólicas, uma parte 
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do tempo destas aves foi destinada a investiduras em fugas e o padrão de consumo é 

afetado. 

Mínima retenção de nitrogênio - NMR 

Conforme o modelo de REEDS & LOBLEY (1980) para o metabolismo protéico 

em (fluxo de proteína do corpo Q = ingestão I + degradação D = síntese S + oxidação 

O) a síntese de proteína pode ocorrer a partir de um pool de aminoácidos livres formado 

por aminoácidos de origem dietética e da degradação da proteína corporal. Uma 

característica da síntese proteica (S = Q - O) pelo modelo de turnover proteico é que: 

mesmo no equilíbrio de energia ou de nitrogênio, uma quantidade considerável de 

proteína é sintetizada e contribuirá para o gasto energético do animal (REEDS & 

LOBLEY, 1980), ou seja, existe uma mínima retenção de nitrogênio mesmo em estado 

de equilíbrio de nitrogênio. 

Por métodos empíricos esta retenção foi descrita no presente trabalho como 

sendo equivalente as perdas de nitrogênio. Por extrapolação às condições de 

alimentação livre de nitrogênio na dieta, assume-se em tese: que uma parte da proteína 

corporal foi degradada para compor o pool de aminoácidos livres e, em seguida, uma 

parte dos aminoácidos mobilizados foi re-sintetizadas para formar uma nova proteína de 

prioridade metabólica. Acredita-se que os resíduos da oxidação dos aminoácidos 

mobilizados mais fração metabólica formada por bílis, secreções digestivas e células 

procedentes da mucosa intestinal foram contabilizados na excreção das aves. 

A mínima retenção de nitrogênio foi obtida considerando o intercepto da função 

exponencial NEX  = NMR . e bi NIij  quando NI = 0. Com essa extrapolação 

matemática, tem-se uma simulação do estado fisiológico da ave em condições de 

alimentação livre de nitrogênio, obtida com aves recebendo nitrogênio na dieta (Figura 

1). Este fato aproxima a extrapolação das condições de criação, conforme se observa 

na Figura 1. A trajetória da excreção de nitrogênio modelada pela função exponencial e 

mostra que a interceptação no NEX é uma distancia próxima dos dados observados, 

portanto, o método oferece uma boa aproximação, independente da metodologia (abate 

comparativo ou balanço de nitrogênio) e idade da ave. 
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Figura 1. Relação entre nitrogênio excretado (NEX) e nitrogênio ingerido (NI) com frangas de 
reposição na fase inicial (14-28), cria (56-70) e recria (98-112). AC - abate 
comparativo, BN - balanço de nitrogênio. 

A mínima retenção de nitrogênio foi considerada equivalente a síntese de 

proteína pelo turnover protéico em estado de equilíbrio de nitrogênio, cuja interpretação 

nutricional é a exigência de mantença de nitrogênio. Um modelo apresentado por 

REEDS & LOBLEY (1980) para síntese protéica em leitões (S (g/kgPC/d) =1,63.BN+6,8) e 

crianças (S (g/kgPC/d) =1,37.EN+4,68) preve que em estado de equilíbrio, ou seja, 

equilíbrio de nitrogênio igual a zero a síntese de proteína seja de 6,8 em leitões e 4,68 

em crianças. Logo, essa síntese protéica em EN=0 refletirá em uma mínima retenção 

de nitrogênio. 

Acredita-se que o não provimento de aminoácidos via dieta forçará a degradação 

da proteína corporal para permitir que ocorra a síntese de proteína. De forma empírica o 

NEX representa o resultado da oxidação dos aminoácidos por esse mecanismo, 

conforme REEDS & LOBLEY (1980), logo a ingestão mínima para permitir a mínima 

retenção tomou-se como equivalente as perdas contidas no NEX. 

Na Tabela 5 estão apresentados valores dos coeficientes do modelo que explica 

o aumento da excreção de nitrogênio em função da ingestão.  
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Tabela 6. Estimativas dos parâmetros do modelo irrestrito ( ) e restrito ( ), variância ( ²), qui-
quadrado ( 2), grau de liberdade (GL) probabilidade (P( 2Tab> 2Cal)) para mínima 
retenção de nitrogênio

Fase Espaço 
paramétrico 

Parâmetros do Modelo 
SQRa 

NMRBN NMRAC bBN bAC NMRG bG

Inicial 
14-28 d 

 311,7 366,4 0,000521 0,000498 42,1
1 0,000496 0,000515 342,4 43,0 
2 327,9 354,7 0,000507 42,4 
3 332,6 0,000515 46,8 

Cria 
56-70 d 

 225,0 372,3 0,000673 0,000586 13,5 
1 0,000568 0,000647 308,1 19,4 
2 266,3 342,6 0,000615 15,0 
3 292,1 0,000631 45,5 

Recria 
98-112 d 

 284,2 543,8 0,000581 0,000496 32,1 
1 0,000460 0,000566 429,1 49,3 
2 342,9 499,5 0,000523 35,2 
3 427,6 0,000515 131,8 

Hipóteses testadas 
2 GL P ( 2Tab> 2Cal)

Inicial 14-28 d 
H0

1 : MNRBN =NMRAC = NMR 1,935 1 0,164 
H0

2 : bBN = bAC = b 0,537 1 0,464 
H0

3 : NMRBN = NMRAC = NMR e bBN = bAC = b 9,753 2 0,008 
Cria 56-70 d 

H0
1 : MNRBN =NMRAC = NMR 34,507 1 0,001 

H0
2 : bBN = bAC = b 10,051 1 0,002 

H0
3 : NMRBN = NMRAC = NMR e bBN = bAC = b 116,570 2 0,001 

Recria 56-70 d 

H0
1 : MNRBN =NMRAC = NMR 40,460 1 0,001 

H0
2 : bBN = bAC = b 8,633 1 0,003 

H0
3 : NMRBN = NMRAC = NMR e bBN = bAC = b 132,828 2 0,001 

BN Balanço de nitrogênio;AC Abate comparativo; a Valores expressos em potência de 10-5 

O objetivo é descrever a mínima retenção, com e os resultados revelaram que 

um único intercepto pode ser utilizado para explicar as respostas de ambas às técnicas 

na fase inicial ( 1), logo, a exigência de mantença da ave foi estimada em 342 

mg/kgPC0,67. No entanto, os modelos obtidos não têm a mesma identidade, ou seja, as 

taxas (b) de respostas singulares das aves a cada metodologia, portanto, um único 

modelo não é capaz de explicar as respostas obtidas.  

As informações práticas extraídas das taxas ou valores de b desta função estão 

associadas à retenção de nitrogênio, logo, quanto maior a deposição de nitrogênio ou 
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proteína, menores são as taxas de excreção e mais suavizado é a trajetória da na 

função. Da mesma forma, quando se aproxima do limite de deposição, as taxas de 

excreção aumentam e tendem ao infinito, uma vez que a deposição de nitrogênio é 

limitada ao NDMax. 

A estatística aplicada mostrou que um subconjunto do espaço paramétrico ( ) 

não representa o espaço paramétrico ( ), rejeitando a hipótese de nulidade com valor 

de p<0,001; logo, conclui-se que as metodologias descreveram de forma diferente a 

mínima retenção de nitrogênio. Ratificando este resultado, as maiores variâncias 

encontradas dentre os subconjuntos testados foi obtida com a hipótese H0
1: MNRBN 

=NMRAC = NMR. Desse modo, a exigência de mantença pelo balanço de nitrogênio foi 

estimada em 225 e 284 mg/kgPC0,67 para fase de cria e recria, respectivamente, 

enquanto que maiores valores (372 e 543 mg/kgPC0,67 ) foram encontrados com o abate 

comparativo para as mesma fases. 

A exigência de mantença pelo método tradicional é obtida por meio da relação 

linear entre a ND e NI ND = - a + b .NI . Nesse modelo as perdas inevitáveis (a) é 

obtida quando NI = 0   ND = -a, que tende a ser um valor negativo.  

Pela metodologia tradicional,  a ingestão para permitir a mínima retenção é 

obtida igualando ND=0 0 = - a + b .NI , logo NI = a
b, desta forma, o intercepto (a) que 

representa as perdas inevitáveis é dividido pela inclinação (b), desse modo, os valores 

obtidos tendem a ser diferentes na origem da estimativa, além de outros fatores como: 

tipo de ração, aminoácido teste, período de coleta entre outros comentados por 

(LEVEILLE & FISHER, 1958;1959;1960; LEVEILLE et al., 1960). Para evitar 

confundimento conceitual entre as metodologias, neste trabalho a mínima retenção de 

nitrogênio foi comparada com as perdas inevitáveis estimadas pelo método tradicional. 

Os valores médios obtidos em função da metodologia (independente da idade) 

foi 273 e 427 mg/kgPC0,67 para o balanço de nitrogênio e abate comparativo. 

Transformando os coeficientes para base de ¾ superfície:volume, que equivalem a 293 

e 464 mg/kgPC0,75, estes valores representam as perdas e foram superiores aos 

determinados com reprodutoras em crescimento (178 e 324 mg/kgPC0,75) encontrados 
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por FILARDI et al. (2000) utilizando as respectivas metodologias. As perdas 

determinadas pelo método do abate comparativo mostraram uma equivalência de 

1.56:1 (472/273) ao valor determinado com balanço de nitrogênio, de forma similar ao 

obtido nesta pesquisa FILARDI et al. (2000) encontraram uma equivalência de 1.82:1. 

As diferenças apresentadas nos valores obtidos pelo abate comparativo e 

balanço de nitrogênio podem ser atribuídas à fidelidade ao próprio conceito de 

mantença. Segundo KEBREAB et al. (2008) as aves devem ingerir uma quantidade de 

aminoácidos para manter a integridade da proteína corporal, isto incluem aqueles que 

são inevitavelmente catabolizado, perdido pelo corpo através do trato digestivo, 

descamações da pele e penas.  

No presente trabalho, acredita-se que a perda de nitrogênio via renovação 

tegumentar não seja contabilizada nos valores de NEX obtidos pela técnica do balanço 

de nitrogênio. Em ensaios de balanço de nitrogênio por coleta total de excreta 

(fezes+urina) com galos, LEVEILLE et al. (1960) comprovaram a influência das perdas 

de penas sobre a exigência de mantença. Estes autores verificaram que as 

determinações isoladas dos aminoácidos se correlacionavam altamente (r=0,86 p<0,01) 

com a composição aminoacídica da pena.  

Na tentativa de elucidar este efeito da pena no presente trabalho, utilizou-se o 

coeficiente 0,04 g/dia de perdas de proteína (ou nitrogênio/6,25) via penas determinado 

em estudos anteriores realizados na Unesp-Jaboticabal. Com esse coeficiente foi 

possível estimar a perda de penas para cada fase em 93 (inicial), 59 (cria) e 25 (recria) 

mg de nitrogênio/kgPC0,67. Os valores das perdas foram somados aos NMR das fases 

inicial, cria e recria, respectivamente, que resultou em uma média de 333 mg/kgPC0,67; 

com isso, a diferença entre as metodologias foi minimizada passando de 1,56:1 sem 

correção das perdas de nitrogênio via penas para 1,28:1 (472/333) com a correção.  

Valores similares aos determinados são encontrados na literatura. A mínima 

retenção de nitrogênio encontrada por ALBINO et al. (1994) com aves Lohmann foi de 

410 mg/kgPC0,75 ou 377 (410*0,92) mg/kgPC0,67 para compensar as perdas inevitáveis 

do turnover protéico estimada pelo abate comparativo. BASAGLIA et al. (1998) 
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encontraram que as perdas foram equivalentes a 236 (252,7*0,92) mg/kgPC0,67 pelo 

balanço de nitrogênio para aves de postura Lohmann LSL em crescimento. 

A mínima retenção de nitrogênio descrita por essa metodologia é singular a cada 

genótipo, no entanto, as diferenças encontradas com Dekalb de +17 (ALBINO et al., 

1994) e +37 (BASAGLIA et al., 1998) parecem ser mínimas em relação aos valores 

obtidos com poedeiras leves da linhagem Lohmann, sobretudo em relação aos valores 

gerados pelo abate comparativo. Similaridade entre genótipos foram encontradas com 

frangos de corte Cobb (SAMADI & LIEBERT, 2006a) e Ross (SAMADI & LIEBERT, 

2008), que individualizaram em ± 31 mg/kgPC0,67. 

Algumas metodologias oferecem determinações das perdas inevitáveis. Os 

maiores valores de perdas são encontrados em estudos com aves em jejum por 48 h. 

Estudos com essa metodologia mostraram que a magnitude das perdas está ligada ao 

estado fisiológico da ave, sendo os menores valores encontrados com galos 249 

mg/kgPC0,67 (CHUNG & BAKER, 1992) e maiores valores (1.550 mg/kgPC0,67) com 

frangos de corte (SILVA et al., 2006). No estado de jejum prolongado a degradação da 

proteína corporal mantém o pool de aminoácidos circulantes na corrente sanguínea que 

são direcionados às células do tecido hepático, onde sofrem oxidação completa ou 

mesmo podem ser convertidos em glicose, bem como em corpos cetônicos (SILVA et 

al., 2011), logo os artifícios metabólicos são diferentes daqueles animais criados em 

regime ad libitum. 

Segundo ADEDOKUN et al. (2011) a metodologia utilizada na determinação 

influencia a magnitude das perdas. Tem-se opostamente à metodologia de aves em 

jejum a utilização de dieta isenta de proteína (DIP). Conforme os resultados de 

LEVEILLE & FISHER (1958) e CHUNG & BAKER (1992) a utilização de DIP tende a 

subestimar os valores das perdas inevitáveis. Este autores encontraram valores de 99 e 

227 mg/kgPC0,67 com galos, respectivamente. Logo, a descrição da presente pesquisa 

situa-se de forma intermediária a estas metodologias. Permite simular o estado 

fisiológico da ave em condições de alimentação livre de 

nitrogênio NI = 0   NEX = NMR , obtida com aves recebendo nitrogênio na dieta, 
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evitando assim, todo mecanismo indesejado descrito pela metodologia com aves em 

jejum. 

Máxima deposição de nitrogênio - NDmaxT 

Os níveis nutricionais da ração devem permitir o crescimento desejado e uma 

forma de otimizar o crescimento do rebanho é conhecer o máximo potencial ou o limite 

fisiológico da linhagem. No presente estudo verificou-se que a máxima deposição 

decresceu com a idade em proporções singulares com a metodologia. Pelo o abate 

comparativo a redução foi maior, considerando a fase inicial 100%, as fases de cria e 

recria reduziram em 35 e 65% o potencial máximo de deposição, respectivamente. Já 

no balanço de nitrogênio a redução foi menor cerca de 11 e 21% para as fases de cria e 

recria em relação à fase inicial, respectivamente (Figura 2). 

Figura 2. Relação entre nitrogênio depositado (ND) e nitrogênio ingerido (NI) com frangas de 
reposição na fase inicial (14-28), cria (56-70) e recria (98-112). AC - abate 
comparativo, BN - balanço de nitrogênio. 
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Tabela 7. Estimativas dos parâmetros do modelo irrestrito ( ) e restrito ( ), variância ( ²), qui-
quadrado ( 2), grau de liberdade (GL) probabilidade (P( 2Tab> 2Cal)) para máxima 
retenção de nitrogênio.

Fase Espaço 
paramétrico 

Parâmetros do Modelo 
SQRa 

NDmaxT AC NDmaxT BN bAC bBN NDmaxT G bG

Inicial 
14-28 d 

 1361,4 1897,7 0,000662 0,000427 37,4 
1 0,000430 0,000577 1638,5 41,4 
2 1468,0 1718,2 0,000533 38,7 
3 1562,6 0,000559 46,3 

Cria 
56-70 d 

 867,8 1685,1 0,000745 0,000477 19,7 
1 0,000251 0,000554 1551,7 23,7 
2 985,9 1569,7 0,000549 20,4 
3 1228,2 0,000595 55,2 

Recria 
98-112 d

 476,0 1492,0 0,000813 0,000539 17,3 
1 0,000125 0,000554 1470,5 20,0 
2 545,5 1457,7 0,000568 17,6 
3 989,0 0,000575 104,0

Hipóteses testadas 
2 GL P ( 2Tab> 2Cal)

Inicial 14-28 d 
H0

1 : NDMAXTAC =NDMAXTBN = NDMAXT 9,724 1 0,002 
H0

2 : bAC = bBN = b 3,259 1 0,071 
H0

3 : NDMAXTAC = NDMAXTBN = NDMAXT e bAC = bBN = b 20,126 2 0,000 
Cria 56-70 d 

H0
1 : MNRAC =NDNDMAXTTBN = NDMAXTT 17,533 1 0,000 

H0
2 : bAC = bBN = b 3,248 1 0,072 

H0
3 : NDMAXTAC = NDMAXTBN = NDMAXT e bAC = bBN = b 98,916 2 0,000 

Recria 56-70 d 

H0
1 : MNRAC =NDNDMAXTTBN = NDNDMAXTT 13,084 1 0,000 

H0
2 : bAC = bBN = b 1,407 1 0,236 

H0
3 : NDMAXTAC = NDMAXTBN = NDMAXT e bAC = bBN = b 163,185 2 0,000 

# AC Balanço de nitrogênio;BN Abate comparativo; a Valores expressos em potência de 10-5 

O princípio desta metodologia é a deposição de nitrogênio em função da 

qualidade da proteína ou nitrogênio ingerido, conforme f(NI) = NDmaxT. 1- -b*NI . A 

análise de igualdade de parâmetro aplicada para  NDmaxT e b em função da 

metodologia de coleta de dados, revelou que a hipótese de nulidade para o  NDmaxT: 

H0
1 : NDMAXTAC = NDMAXTBN = NDMAXT deve ser rejeitada (P<0,01), logo o abate 

comparativo e balanço de nitrogênio descrevem a máxima resposta de forma diferente, 

independente da fase de criação. O máximo potencial de deposição de proteína PDmaxT 
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foi estimado em 3,6 e 5,1 g/dia para fase de inicial; 5,8 e 9,21 g/dia para cria e 4,2 e 

12,61 g/dia na fase de recria, pela técnica do abate comparativo e balanço de 

nitrogênio, respectivamente. 

Os resultados revelaram que as taxas de decaimento da função exponencial 

são semelhantes entre as metodologias, logo, não rejeita-se a hipótese de nulidade 

(H0
2: bAC = bBN = b), ou seja, uma única taxa pode ser utilizada para explicar o 

decaimento da diferença entre  NDmaxT e  ND à medida que aumenta a ingestão de 

nitrogênio em ambas as metodologias. Do ponto de vista estatístico, um subconjunto do 

espaço paramétrico pode ser utilizado para explicar as respostas sem perder a 

qualidade da variância original dos dados.  

O significado biológico deste parâmetro é indicativo da qualidade da proteína 

dietética, independente da ingestão de proteína ou nitrogênio. Para uma determinada 

qualidade proteína na dieta, o nitrogênio depositado é uma função do nitrogênio 

ingerido (LIEBERT et al., 2000; SAMADI & LIEBERT, 2008). Logo, o resultado da 

estatística aplicada encontra-se de acordo com o esperado, já que o perfil da proteína 

utilizada foi o mesmo em ambas as metodologias. Resultados semelhantes de 

decaimento da diferença entre  NDmaxT e  ND com aumento a ingestão de nitrogênio 

foram encontrados por PEISKER et al. (2000) e SAMADI & LIEBERT (2008). 

Conforme comentado, as metodologias descrevem potenciais diferentes e esta 

constatação foi comprovada pela análise de identidade de modelos, rejeitando-se a 

hipótese de nulidade que as equações são idênticas. Estes resultados sugerem  que 

não é possível uma única equação ser usada para estimar as respostas de ambas as 

metodologias em qualquer fase de criação, segundo os resultados das estatísticas 

utilizadas de  para os modelos restritos. 

A diferença entre o abate comparativo e balanço de nitrogênio pode estar 

relacionada à precisão da informação contida no nitrogênio excretado, NEX. Com certa 

discrição se apresenta as informações sobre crescimento das penas em aves, embora 

mais de 30% da proteína depositada em aves de postura esteja nas penas. Até o 

presente momento a utilização de modelos para explicar o crescimento das penas em 

função do tempo não é a melhor forma, já que as aves perdem penas continuamente e, 
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assim, o peso no momento da coleta do dado não representa o crescimento acumulado 

das penas, conforme EMMANS (1989).  

Em adição, dados não publicados coletado na Unesp-Jaboticabal em ensaio de 

balanço de nitrogênio com frangos de corte Cobb de 26 a 37 dias de idade (lote misto) 

quantificaram as perdas de penas (PP) de 0,4; 0,44; 0,59; 0,61; 0,77 e 0,80 g com 10, 

20, 30, 40, 50 e 60 g/kg de nitrogênio (N) na dieta, respectivamente. Uma relação linear 

estabelecida entre PP e N PP = 0,0086 . N + 0,3007 , revelou que o aumento na 

concentração e conseqüentemente e ingestão de nitrogênio aumentar a perda de 

penas. Admitindo-se que o aumento da ingestão de nitrogênio estimula a renovação e 

conseqüente perdas de penas, os valores de NEX obtido pelo abate comparativo 

estimados pela diferença entre ingestão e deposição de nitrogênio, contém 

implicitamente os referidos efeitos.  

Pela ausência de informações sobre a descrição do crescimento por balanço de 

nitrogênio com poedeiras na fase de crescimento, se utilizará modelos de crescimento 

obtidos por abate comparativo para situar as descrições obtidas com as metodologias 

estudadas. 

Com base nos valores determinados de NDmaxT pelo abate comparativo é 

possível afirmar que existe um potencial a ser explorado nas atuais linhagens, embora 

descreva especificamente a genética utilizada. A máxima taxa de deposição pode ser 

descrita pela função de Gompertz. Em comparação com o modelo de crescimento da 

Dekalb White da Unesp-Jaboticabal descrito por essa função, a máxima deposição de 

nitrogênio determinada neste trabalho foi 9, 15 e 35% superior aos estimados pela 

função de Gompertz nas fases inicial, cria e recria, respectivamente. Esta diferença 

atribui-se ao fato das curvas de crescimento descrever a deposição em condições 

padrões de alimentação, portanto, o limite fisiológico não é conhecido. 

Com base nos coeficientes de taxa de crescimento (b), peso protéico na 

maturidade (BPm) e peso metabólico (BW0,67) descrito por MARTIN et al. (1994), 

estima-se 
dBP
dt max

= b.BPm e

BW0,67  que máxima deposição por kg peso metabólico seja de 860, 

865 e 791 mg/kgPC0,67 para as linhagens Hisex, Ross Brown e Amber-Link, 
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respectivamente. Embora, as genéticas sejam diferentes é importante caracterizar o 

limite de utilização do nitrogênio pelas linhagens modernas, seja, para explorar o 

potencial máximo, ou aumentar a precisão dos níveis nutricionais da dieta e assim 

minimizar a excreção. 

Pela escassez de informação com poedeiras em crescimento, se fará um 

paralelo da descrição entre as metodologias com frangos de corte. Utilizando a mesma 

equação derivativa de Gompertz, os coeficientes determinado por GOUS et al. (1999) 

para frangos Ross preconizam que máxima deposição de nitrogênio kg de peso 

metabólico, seja, 1.709 e 1.271 mg/kgPC0,67 ajustada para 2,0 kg de peso corporal, 

para machos e fêmeas respectivamente. Estes valores de NDmaxT são inferiores aos 

2.761 mg/kgPC0,67 determinado por SAMADI & LIEBERT (2008) com frangos Ross de 

2,0 kg de peso corporal. 

Os resultados obtidos para deposição pelo abate comparativo sugerem uma 

menor capacidade de deposição de proteína. Do ponto de vista fisiológico, a 

concentração de aminoácidos em uma determinada proteína é comumente considerada 

como fixa pela seqüência de RNA mensageiro (RODEHUTSCORD et al., 2000). 

Embora, existam relatos que diversas proteínas diferem em sua composição de 

aminoácidos e a contribuição de diferentes proteínas à proteína total do corpo 

potencialmente muda com a taxa de crescimento (RODEHUTSCORD et al, 1997;  

RODEHUTSCORD et al., 2000). 

Simulação dos modelos  

Considerou-se no presente trabalho que composição da proteína dietética tenha 

160 g de nitrogênio /kg proteína, logo, esta relação (1000/160=6,25) permite 

transformar de base protéica para nitrogenada de vice-versa. O presente modelo é 

baseado na dependência das respostas de deposição de nitrogênio aos níveis 

gradativos de nitrogênio limitado em um aminoácido. Para transpor a base nitrogenada 

para aminoacídica (LAAI) basta multiplicar a concentração de aminoácido ( C g/16 g N) 

na proteína pela ingestão de nitrogênio (NI) e dividir pelo fator 16, LAAI = NI*C 16 .  
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O modelo generalizado ND = NRmaxT. 1-e-b NI -NMR  em base aminoacídica, 

assume a seguinte parametrização ND = NRmaxT. 1-e-16 
b
C

  CMet+Cis -NMR, uma 

transformação logarítmica para evidenciar  CMet+Cis desta equação permite estimar as 

exigências do aminoácido limitante, conforme o seguinte arranjo:  

CMet+Cis= 
ln(NRmaxT)- ln NRmaxT-NR

16.
b
C

. 

Desta forma os parâmetros descritores da retenção de nitrogênio apresentados 

na Tabela 8 foram utilizados para estimar as exigências de Met+Cis  em função de 

diferentes taxas de deposição em relação ao máximo (70, 60 e 50 % do NDmaxT), 

eficiência de utilização e consumo de ração para as fases de inicial, cria e recria. 

Tabela 8. Peso corporal (PC, g) mínima retenção de nitrogênio para mantença (NMR, 
mg/PCkg

0,67/d) e máxima deposição teórica de nitrogênio (NDmaxT, mg/PCkg
0,67/d) de 

acordo com a idade#. 

Idade 
PC NMR NDmaxT 

AC BN AC BN AC BN 

Inicial 198±19 223±21 342±21 342±21 1361±87 1897±190 

Cria 533±35 608±40 372±17 225±15 867±74 1685±157 

Recria 960±81 987±84 543±23 284±23 476±59 1492±104 
#Media ± erro padrão 

Pelo modelo exponencial, a eficiência de utilização do nitrogênio diminui 

continuamente, conforme a lei dos rendimentos decrescentes postulada em 1909 por 

Eilhard Alfred Mitscherlichi. Segundo FULLER & GARTHWAITE (1993) quando a 

deposição de nitrogênio de um animal se aproxima do NDmaxT as diferenças entre os 

indivíduos se manifestam em diferentes assíntotas. 

Com base nisso, a eficiência de utilização do nitrogênio foi obtida na região 

limitante. Na área de limitação a resposta do animal é aproximadamente linear e 

dependente quase exclusivamente na qualidade da proteína dietética, além de ser 

pouco afetada pelas diferenças individuais entre os animais, portanto, acredita-se que 

seja praticamente constante (FULLER & GARTHWAITE, 1993).  
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A eficiência de utilização (b.c-1 x 106) da Met+Cis  dietetica na região limitante, foi 

estimada em 171, 247 e 245 para fase inicial, cria recria, pelo abate comparativo e 

extrapolado para o balanço de nitrogênio, uma vez que as taxas de decaimento da 

função foram semelhantes. O parâmetro b.c-1 representa os fenômenos ocorridos na 

digestão, absorção, pós-absorção da Met+Cis dietetica, ou seja, a utilização total 

(Tabela 9).  

Uma análise em função da idade da ave é possível verificar que as maiores 

diferenças estão nas duas primeiras semanas de idade, após este período a eficiência 

de utilização na região limitante é praticamente igual. O incremento em função da idade 

pode ser atribuído ao efeito sinérgico da presença do lipídeo na dieta (média N6-N1 = 

65,9 g/kg) aumentando o tempo de permanência conciliado à maturação do próprio 

aparelho digestório e, assim aumentando a digestibilidade dos aminoácidos 

(CERVANTES-PAHM & STEIN, 2008; WOYENGO et al., 2010) com avançar da idade, 

resultados semelhantes foram verificados em outras pesquisas (SAMADI & LIEBERT, 

2006b; SAMADI & LIEBERT, 2007b; SAMADI & LIEBERT 2008). 

Na Tabela 9 estão as exigências de Met+Cis  para diferentes taxas de deposição 

de proteína, estimadas em função da metodologia, fase de criação e concentração na 

ração para duas taxas de consumo de ração. Apesar de descrever a máxima e mínima 

retenção de nitrogênio de forma diferente, ambas as metodologias estimaram 

exigências de Met+Cis  semelhantes.  

Na fase inicial a exigência média para obter o desempenho de 70, 60 e 50% do 

máximo determinado foi estimada em 208,2; 164,3 e 131,4 mg/dia, respectivamente. 

Nesta fase a maior diferença entre as metodologias balanço de nitrogênio e abate 

comparativo foi estimada em 19 mg/dia para 70% da máxima resposta. 

Para fase de cria, a exigência de Met+Cis  foi estimada em 323,0; 257,5 e 208,6 

mg/dia para 70, 60 e 50% do NDmaxT. Para 60% do NDmaxT as estimativas foram 

praticamente iguais (AC = 258,9 e BN = 256,1 mg/dia), a maior diferença foi registrada 

para 50% do NDmaxT em aproximadamente 6%. 

Nas estimativas apresentadas na Tabela 9, utilizaram-se as médias das três 

fases de criação para mínima retenção de nitrogênio.  
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Tabela 9. Estimativas de exigência de metionina+cistina digestível de frangas de reposição em 
função de diferentes taxas de deposição de proteína. 

Itens 
AC BN AC BN AC BN 

NDmaxT 70% NDmaxT 60% NDmaxT 50% 

Fase inicial 14 a 28 dias, aves com 0,226 kg de peso corporal 
DP g/d 3,17 4,03 2,85 3,60 2,54 3,16 
Eficiência b*c-1 171 
Met+Cis mg/d 198,6 217,8 159,8 168,9 129,7 133,0 

Média geral 208,2 164,3 131,4 
Concentração ótima 

Consumo diário g/dia Met+Cis, g/kg 

22 8,89 9,75 7,15 7,56 5,81 5,96 
Média geral 9,32 7,36 5,88 

27 7,35 8,07 5,92 6,25 4,80 4,93 
Média geral 7,71 6,09 4,86 

Fase cria 56-70 dias aves ,com 0,691 kg de peso corporal 
PD g/d 5,0 7,8 4,58 6,98 4,2 6,2 
b*c-1 247 
Met+Cis mg/d 315,8 330,2 258,9 256,1 214,8 202,3 
Média geral 323,0 257,5 208,6 

Concentração ótima 

Consumo diário g/dia Met+Cis, g/kg 
47 6,79 7,10 5,57 5,51 4,62 4,35 

Média geral 6,95 5,54 4,49 
52 6,07 6,35 4,98 4,92 4,13 3,89 

Média geral 6,21 4,95 4,01 

Fase recria 98 a 112 dias aves, com 1,152 kg de peso corporal 
PD g/d 3,67 10,05 3,44 9,03 3,20 8,00 
b*c-1 245 
Met+Cis mg/d 514,0 486,7 433,4 377,4 370,9 298,9 

Média geral 500,3 405,4 334,9 
Concentração ótima 

Consumo diário g/dia Met+Cis, g/kg 
M Ci66 7,79 7,37 6,57 5,72 5,62 4,53 

Média geral 7,58 6,14 5,07 
69 7,24 6,86 6,10 5,31 5,22 4,21 

Média geral 7,05 5,71 4,72 
AC, abate comparativo; BN, balanço de nitrogênio; DP, deposição de proteína; Eficiência de utilização, b*c-1; 
Met+Cis, exigência de metionina+cistina 

As médias consideradas para o abate comparativo e balanço de nitrogênio foram 

419 e 284, mg/PCkg
0,67/d, respectivamente. Acredita-se que a mudança na proporção da 

exigência de mantença sobre a exigência total da Met+Cis seja um fator responsável 
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pela diferenciação entre as metodologias. Na fase de recria a exigência de mantença 

assumiu a maior proporção dentre as demais fases, verificando-se as maiores 

diferenças com 50% do NDmaxT a estimada em 17%. A exigência média obtida nessa 

fase objetivando 70, 60 e 50% do NDmaxT equivale a 500,3; 405,4 e 334,9 mg/d. 

A concentração de Met+Cis  na ração é influenciada pelo consumo de ração, 

portanto, uma referência precisa é imprescindível para concluir exatamente sobre a 

concentração ideal do aminoácido. Resultados obtidos por CHI (1985) na fase inicial de 

criação (0 a 6 semanas) indicaram que a suplementação de 7,2 g/kg da Met+Cis  em 

dietas com 149 g/kg de PB recuperava o desempenho na fase de crescimento e 

produção.  

As concentrações de Met+Cis  nas dietas encontradas por MARTIN et al. (1994) 

com base na composição corporal de três linhagens (Hisex, Ross Brown e Amber-Link) 

foi de 5,63 g/kg ajustado para uma ingestão de 22 na fase inicial e 47 g/dia para cria. 

Na fase de recria, estes autores verificaram que mg/ave/dia equivalia a uma 

concentração de Met+Cis  na dieta ajustada para 66 g/dia de 4,09 g/kg. Desse modo, 

recomenda-se as concentrações com base em 60% do NDmaxT que pode assumir 5,54 

ou 4,95 g de Met+Cis /kg de ração para consumos diários de 47 e 52 g, 

respectivamente.  

Resultados recentes encontrados por HALLE (2002) mostraram que dietas com 

concentração menores que 5,45 g/kg de Met+Cis  na fase de crescimento 

proporcionaram retardo no desenvolvimento de peso corporal, atraso na maturação e 

retardado de três semanas no início da produção de ovos. Com base nisso, a 

concentração ideal de Met+Cis  na ração para fase inicial foi estimada em 7,36 e 6,09 

g/kg para um consumo de 22 e 27 g/dia, respectivamente, com base em 60% do 

NDmaxT. 

Conforme KINO & OKUMURA (1987) a metionina tem um papel específico na 

síntese de proteica. Em comum, todas as proteínas têm a metionina como o primeiro 

aminoácido a ser incorporado na estrutura peptídica. O Met-RNA de transferência se 

liga ao códon metionina no sítio iniciador específico no mRNA, a falta deste aminoácido 

nesta etapa pode inibir a iniciação e consequentemente a síntese da proteína. 
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Na prática isto pode resultar em restrição na fase de crescimento e ter efeito 

prejudicial no desempenho da ave na vida produtiva, como atraso no primeiro ovo e 

diminuição na persistência de postura, segundo FULLER et al. (1969). No entanto, 

deve-se atentar para o critério de resposta a ser utilizado. Utilizar a máxima resposta 

para determinar as exigências aminoacídicas permite que os resultados obtidos possam 

ser inferidos para os demais indivíduos da população. No entanto, o principal objetivo 

da indústria de aves modernas é a rentabilidade ou retorno sobre o capital empregado 

(PACK et al., 2003). Estudos com poedeiras na fase de crescimento concluíram que o 

máximo crescimento entre 8 e 20 semanas de idade não refletiu na máxima produção 

de ovos subseqüente (KIM & MCGINNIS, 1972). Os resultados de KESHAVARZ (1984) 

corroboram com a hipótese de se utilizar dietas de baixa densidade nutricional na fase 

final de crescimento. Desse modo, a concentrações 4,85 g/kg obtidas com 50% do 

NDmaxT para fase de recria estão de acordo com as correntes recomendações (NRC, 

1994; ROSTAGNO et al., 2005; ROSTAGNO et al., 2011). 

Pesquisas indicam que estas aves devem atingir um determinado peso corporal 

e composição da carcaça, a fim de desencadear o aparecimento da produção 

(SUMMERS et al., 1987 ). Estes fatores em combinação com estimulo luminoso no final 

da fase de crescimento podem proporcionar vantagens econômicas pela maior 

produção de ovos grande e extragrande, conforme LEESON et al. (1991).  

CONCLUSÃO 

Os resultados mostraram que as técnicas descrevem de forma diferente o 

potencial de retenção de nitrogênio pela ave. No entanto, possibilitam estimativas de 

exigências de Met+Cis similares, exceto na fase de recria, onde a técnica de abate 

comparativo proporcionou maior exigência. A ingestão média de Met+Cis  digestível foi 

estimada em 164, 256 e 335 mg/dia para os período de 14 a 28, 56 a 70 e 98 a 112 

dias de idade, respectivamente. 
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CAPÍTULO IV – MODELAGEM DO MÁXIMO POTENCIAL DIÁRIO DE DEPOSIÇÃO 

DE NITROGÊNIO DE FRANGAS DE POSTURA E ESTIMATIVA DAS EXIGÊNCIAS 

DE METIONINA+CISTINA

RESUMO: Objetivou-se com esta pesquisa modelar o máximo potencial de 

deposição de nitrogênio de frangas de postura em função da idade e estimar as 

exigências diárias de metionina+cistina para diferentes potenciais de deposição 

proteica. Três ensaios de balanço de nitrogênio foram realizados no período de 14 a 28, 

56 a 70 e 98 a 112 dias, resultando nas idades médias de 21, 63 e 105 dias, 

respectivamente. Em cada ensaio foram utilizadas 56 aves da linhagem Dekalb White. 

Os ensaios foram delineados completamente ao acaso com sete tratamentos e oito 

repetições de uma ave por unidade experimental para controle individual. Os 

tratamentos consistiram em diferentes níveis de proteína bruta (75, 150, 220, 293, 365 e 

435 g/kg de matéria seca + 75 g/kg + 2,485 mg de DL-Metionina /kg de ração). Todos 

os ensaios duraram 15 dias e as variáveis utilizadas, nitrogênio ingerido (NI) e 

depositado (ND) foram obtidas pela técnica do abate comparativo. A máxima deposição 

de nitrogênio (NDmaxT) foi estimada para cada idade média (21, 63 e 105 dias) 

experimental pelo modelo exponencial, por meio da relação NI e ND. Para modelar o 

NDmaxT em função da idade, utilizou-se a média e desvio padrão do NDmaxT 

determinado em cada idade média para criar uma população aleatória com 500 

indivíduos por idade. Em seguida, ajustou-se o modelo exponencial crítico para modelar 

a trajetória da máxima deposição em função da idade da ave. O modelo foi simulado 

aplicando o método de Goettingen para obtenção das exigências diárias de Met+Cis. O 

modelo permitiu estimativas coerentes das exigências de Met+Cis e pode possibilitar 

flexibilidade na elaboração de estratégias nutricionais para minimizar o custo das 

rações ou otimizar o desempenho zootécnico. 

Palavras chave: modelo dinâmico, exponencial crítico, deposição de proteína 
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INTRODUÇÃO 

As diversas linhagens de poedeiras comerciais existentes no mercado avícola 

apresentam padrões de crescimento distintos (NEME et al., 2006), logo, necessitam de 

quantidades específicas de aminoácidos para poder demonstrar o respectivo potencial 

de crescimento. Nestes casos, o uso de modelos fatoriais para estimar as exigências 

aminoacídicas pode fornecer maior precisão nos atendimentos específicos para cada 

linhagem. Isto é possível devido ao seu arranjado matemático do modelo fatorial ser 

baseado em coeficientes que permitem corrigir as diferenças no peso corporal e nas 

taxas de crescimento.  

Os primeiros modelos fatoriais para aves foram publicados por HURWITZ & 

BORNSTEIN (1973) e HURWITZ et al. (1978). Desde então, este modelos fatoriais 

foram aperfeiçoados e integrados a modelos de crescimento (EMMANS, 1989) e de 

produção de ovos (EMMANS & FISHER, 1986) para poder predizer com maior precisão 

as exigências aminoacídicas conforme a dinâmica do crescimento e produção ovos com 

o avançar da idade. 

Tradicionalmente, os coeficientes do modelo fatorial são determinados por 

procedimentos lineares entre ingestão e resposta, seja em estudos de mantença ou 

crescimento. Deste modo, o modelo fatorial baseia-se no indivíduo médio da população, 

e essa característica tem sido apontada como fator limitante quando se pretende 

otimizar a resposta da população (FISHER et al., 1973; HAUSCHILD et al., 2010). As 

exigências obtidas desta forma, quando extrapoladas para a população pode 

subestimar as respostas dos indivíduos mais produtivos da população.  

Em estudos para determinar a eficiência de utilização do aminoácido, os níveis 

dieteticos recobrem toda a superfície de resposta da ave e nesta condição, as 

respostas acontecem de forma linear até o platô ser atingido; após este ponto, a 

resposta da população é uma curva contínua assintótica (GOUS & BERHE, 2006). 

Logo, procedimentos lineares são limitados na extrapolação para população. 

Procedimentos não lineares foram utilizados por pesquisadores da Universidade 

de Goettingen (SAMADI & LIEBERT, 2006a; SAMADI & LIEBERT, 2006b; SAMADI & 
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LIEBERT, 2007a; SAMADI & LIEBERT, 2007b; SAMADI & LIEBERT, 2008) para 

obtenção dos coeficientes de mantença e crescimento. Esses autores elaboraram um 

modelo fatorial que utiliza como referencial o máximo potencial de deposição de 

proteína (PDmaxT) ou nitrogênio (NDmaxT), e não o potencial médio da população. Com 

isso, a exigência obtida para o indivíduo mais produtivo ou mais exigente pode ser 

extrapolado para os demais indivíduos da população. Desta forma, pode-se elaborar 

estratégias nutricionais para máxima deposição de proteína (PDmaxT) dos indivíduos de 

uma população ou estabelecer percentagens do máximo desempenho, já que o PDmaxT 

é uma resposta assintótica. 

Apesar de ser aplicável para maximizar deposição de proteína da população, o 

modelo proposto pelos autores (SAMADI & LIEBERT, 2006a; SAMADI & LIEBERT, 

2006b; SAMADI & LIEBERT, 2007a; SAMADI & LIEBERT, 2007b; SAMADI & LIEBERT, 

2008) apresenta-se de forma invariante no tempo, portanto, não permite considerar a 

dinâmica do crescimento das aves. Uma forma utilizada pelos autores para aumentar a 

precisão do modelo é descrever o crescimento da ave por determinação do PDmaxT em 

quatro fases (10-25, 30-45, 50-65, 70-85 dias de idade), conforme SAMADI & LIEBERT 

(2006a) e SAMADI & LIEBERT (2007b) e assim extrapolar com segurança o PDmaxT 

para as idades intermediárias. 

No entanto, é possível que alguns estudos forneçam pouca descrição do 

potencial de crescimento, sobretudo para aqueles genótipos com poucas informações 

na literatura, conforme os resultados obtidos por SAMADI & LIEBERT (2007b) para 

aves de crescimento lento (Red JA). As determinações do PDmaxT nas idades 10 a 25, 

30 a 45, 50 a 65 e 70 a 85 dias foram 17,4; 16,8; 8,87 e 6,51 mg, respectivamente. 

Nessa abordagem estática não é possível discriminar precisamente os limites da 

inferência de cada PDmaxT para otimizar o desempenho entre as fases de criação. 

Considerando o exposto, objetivo desta pesquisa foi modelar o máximo potencial de 

deposição de nitrogênio de frangas de postura em função da idade e estimar as 

exigências diárias de metionina+cistina para diferentes potenciais de deposição 

proteica. 
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MATERIAL E MÉTODOS  

Três ensaios foram realizados no Aviário Experimental do Departamento de 

Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, FCAV- UNESP, em 

Jaboticabal - SP. Os ensaios foram realizados no galpão de metabolismo dotado de 

sistema de pressão negativa para controlar a temperatura na zona de 

termoneutralidade de cada fase. As aves foram alojadas individualmente em gaiolas de 

metabolismo equipadas com comedouros individuais e bebedouros tipo nipple. O peso 

corporal na montagem dos ensaios foram 125 ± 2 g, 449 ± 14,8 g e 889 ± 18 g nas 

fases de incial, cria e recria, respectivamente.  

Os ensaios de balanço de nitrogênio realizados em diferentes idades, sendo o 

primeiro de 14 a 28, o segundo de 56 a 70 e o terceiro de 98 a 112 dias, resultando nas 

idades médias experimentais de 21, 63 e 105 dias. Cada ensaio foi delineado 

inteiramente ao acaso, utilizando 56 aves da linhagem Dekalb White, com sete 

tratamentos e oito repetições de uma ave por unidade experimental. Os tratamentos 

consistiram em diferentes níveis de proteína bruta N1=75, N2=150, N3=220, N4=293, 

N5=365 e N6=435 g/kg de matéria seca, contendo a Met+Cis o primeiro limiante.  

As variáveis coletadas foram nitrogênio ingerido e depositado no intervalo de 14 

dias, utilizou-se a técnica do abate comparativo. O fornecimento de ração foi corrigido 

para o peso metabólico da ave a partir do terceiro dia de experimento, tomando como 

base o máximo consumo dos dias anteriores e, em seguida foram novamente corrigidos 

para o peso metabólico no quinto e décimo dia de experimento.  

As deposições de proteína corporal foram determinadas por meio de abates 

comparativos. As aves foram abatidas no início dos ensaios (grupos referência) e final 

de cada ensaio. Os grupos referência foram constituídos de 18 aves com ±5% do peso 

médio da fase. No término de cada ensaio (inicial, cria e recria) quatro aves, variando 

±5% do peso médio de cada tratamento foram selecionadas, totalizando 24 aves 

amostradas. Após jejum sólido de 36 horas, as aves foram pesadas novamente e 

sacrificadas  com o uso CO2.  
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As aves foram autoclavadas durante 6 horas a 130 °C  e 152 kPa de pressão, em 

seguidas foram moídas. As amostras (carcaça+vísceras+penas+sangue) foram 

desengorduradas para posterior análise de nitrogênio pelo método de Kjeldahl (AOAC, 

1990) em destilador de nitrogênio (Kjeltec™ 8400; Foss®). As deposições de proteína 

(N x 6,25) foram obtidas pela diferença entre a quantidade proteína no final e no início 

de cada ensaio. 

Dietas experimentais 

Inicialmente foram formuladas duas rações: A primeira ração com alto teor de 

proteína (N6 = 377,5 g/kg na matéria natural) e excesso de aminoácidos, mas com 

deficiência relativa de 37% de Met+Cis  digestível (Met+Cis) em relação os demais. A 

segunda foi formulada para ser isenta de aminoácido (DIP) e atender aos demais 

nutrientes e EMAn (Tabela 1).  

Os níveis experimentais foram obtidos pela técnica da diluição diluindo-se a 

ração N6 sucessivamente com a DIP para obtenção dos níveis intermediários, 

mantendo-se constante a relação ideal aminoácidos/lisina proposta por ROSTAGNO et 

al. (2005), exceto para Met+Cis, que foi reduzida em 21, 33 e 36% nas fases inicial, cria 

e recria, respectivamente  

As rações forma formulados a base de milho, farelo de soja, glúten de milho e 

aminoácidos cristalinos, contendo a Met+Cis como o primeiro aminoácido limitante 

numa concentração de 3,56 g/100 g de PB. Neste ensaio utilizou-se uma única 

formulação para todas as fases. 

Os tratamentos consistiram de níveis crescentes de proteína, variando 435 (N6); 

364 (N5); 292 (N4); 220 (N3); 150 (N2) e 75 (N1) g/kg de matéria seca (MS), limitados 

metionina+cistina, em uma concentração média de 3,53 g/100 g proteína bruta (PB). O 

sétimo tratamento consistiu de 75 g/kg MS + 2,485 g/kg de DL-Metionina para verificar 

se a Met+Cis foi o primeiro limitante nas dietas. 
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Tabela 1. Composição das rações experimentais#. 

Ingredientes (g/kg)
Rações 

Concentrada (N6) Diluente (DIP)

Farelo de soja 598,89 
Milho grão 162,03 
Amido 573,33 
Açúcar 100,00 
Glúten de milho 141,91
Casca de arroz 163,58 
Óleo de soja 58,50 50,00 
Fosfato bicálcico 16,00 23,30 
Calcário 10,29 5,78 
Sal comum 4,11 4,08 
L-Lisina-HCl 3,44
DL- Metionina 1,98 
Suplemento vitamínico¹ 1,00 1,00 
Cloreto de colina 0,70 0,70 
Inerte 70,00 
Cloreto de potássio 7,63 
Suplemento mineral² 0,50 0,50
L- Treonina 0,55 
Antioxidante 0,10 0,10 
Total 1000,0 1000,0 

Ingredientes 
Proporções utilizadas nas diluições das rações N6 e DIP 

N6 N5 N4 N3 N2 N1 

Concentrada (N6) 100 83 66 49 33 16 
Diluente (DIP) - 17 34 51 67 84 
Total 100 100 100 100 100 100 

Nutrientes³ 
Atendimento em energia e nutrientes 

N6 N5 N4 N3 N2 N1 
EMAn, kcal/kg 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 
Extrato etéreo g/kg 77,7 73,0 68,2 63,5 59,0 54,3
Cálcio, g/kg 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 
Sódio, g/kg 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
Fósforo disponível, g/kg 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 
Potássio, g/kg 11,6 10,32 9,05 7,75 6,49 5,22 
Fibra bruta, g/kg 36,7 41,04 45,37 49,75 54,01 58,34 
# Atendemento mínimo dos nutrientes e energia metabolizável (EMAn) sugeridos por ROSTAGNO et al. (2005), 
exceto em proteína e aminoácidos. 
¹Conteúdo/kg: Ácido fólico = 950mg, Ácido pantotênico = 12.000mg, Niacina = 38.000mg, Biotina = 60mg, Vit. A = 
8.000.000 UI, Vit. B1 = 2.400mg, Vit. B12 = 12.000mg, Vit. B2 = 5.950mg, Vit. B6 = 2.500mg, Vit. D3 = 2.300.000 UI, 
Vit. E = 12.350mg, Vit. K3 = 1.800mg, Se = 300mg, antioxidante = 250mg, Veículo q.s.p. 1.000g. ²Conteúdo/kg: Mn = 
200.000mg, Fe = 100.000mg, Zn = 160.000mg, Cu= 16.000mg, I = 1.500mg, Veículo q.s.p. 1.000g. ³ Valores 
expressos com base na matéria natural 
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Tabela 2 Composição analisada e perfil aminoacídico da proteína dietetica das rações¹. 
Nutrientes² N6 N5 N4 N3 N2 N1 

Concentração dos aminoácidos nas rações 
Proteína bruta 

PB
435,08 364,54 292,87 220,05 150,44 75,30 

Metionina+Cistina 15,51 12,97 10,40 7,78 5,28 2,58 
Metionina 8,98 7,51 6,02 4,51 3,06 1,49 
Lisina 25,65 21,46 17,20 12,87 8,73 4,27 
Treonina 16,70 13,97 11,20 8,38 5,69 16,70
Triptofano 4,59 3,84 3,08 2,30 1,56 4,59 
Arginina 27,61 23,10 18,51 13,86 9,40 27,61 
Valina 20,20 16,89 13,54 10,13 6,88 20,20 
Isoleucina 19,02 15,91 12,75 9,54 6,48 19,02 
Leucina 43,49 36,38 29,16 21,82 14,81 43,49 

Perfil da proteína dieteica g AA/100 PB e relação ideal (CAA/CLis) Lis=100 

Lisina 5,89 5,89 5,87 5,85 5,81 5,67 100 
Met + Cis 3,56 3,56 3,55 3,54 3,51 3,43 60 
Metionina 2,06 2,06 2,06 2,05 2,03 1,98 35 
Treonina 3,84 3,83 3,82 3,81 3,78 3,69 65 
Triptofano 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,01 18 
Arginina 6,35 6,34 6,32 6,30 6,25 6,10 108
Valina 4,64 4,63 4,62 4,61 4,57 4,46 79 
Isoleucina 4,37 4,36 4,35 4,34 4,30 4,20 74 
Leucina 10,00 9,98 9,96 9,92 9,84 9,61 170 
¹Valores expressos com base na matéria seca (MS) N6 = 867,7; N5 = 860,9; N4= 854,0; N3 = 847,2; N2 = 840,8 e N1 
= 834,0 g/kg de MS.²Composição analisada em ensaio de digestibilidade com galos cecectomizados, exceto para o 
triptofano. 

Modelando a máxima deposição de nitrogênio em função da idade 

Os resultados obtidos para nitrogênio ingerido (NI) e depositado (ND) nos três 

ensaios apresentados na Tabela 3 foram utilizados para estimar os valores da máxima 

deposição de nitrogênio, ou seja, os valores assintóticos (NDmaxT) da função 

exponencial de Mitscherlich e os respectivos desvios ( ) para os dados de cada idade 

média (21, 63 e 105 dias) experimental (Tabela 3), conforme a seguinte fórmula: 

NDij   = NDmaxTi. 1-e -bi NIij        Eq.[1] 

Com  j=1, …., ni , i=1,….,tratamento, sendo  NDmaxTi, e bi > 0; 

Em que NDij    valor observado na j-ésima unidade experimental do i-ésimo 

tratamento (mg/kgPC0,67/d ; NIij  valor da variável independente associado NDij ; 
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 NDmaxTi o valor máximo esperado para deposição ou o limite da esperança de 

NDij quando NIij tende ao infinito; bi parâmetro positivo, está relacionado a taxa de 

crescimento da função para o i-ésimo tratamento;  é o erro aleatório com as 

pressuposições de normalidade, ij~N(x, s2); n, é o número de observações e e é o 

número de Euler. 

Tabela 3. Médias da ingestão e deposição de nitrogênio (mg/PCkg
0,67/d) nas fases I (14 28 dias), 

II (56 a 70 dias) e III (98 a 112 dias)#. 
Variáveis N1 N2 N3 N4 N5 N6 

Fase I 

NI 565,4±16,8 1588,1±26,2 2309,5±56,3 3043,6±75,5 3884,1±93,2 4317,0±94,0 

ND 223,1±52,5 919,7±25,1 1145,6±23,6 1295,1±15,1 1223,1±29,4 1174,2±32,2 

Fase II 

NI 597,2±11,1 1267,4±7,6 1720,9±14,0 2431,8±72,9 2850,3±36,0 3431,0±26,1 

ND 167,5±15,1 536,7±30,0 754,2±27,8 751,2±12,5 759,5±25,0 733,4±31,8 

Fase III 

NI 513,9±8,1 1252,0±7,0 1744,6±24,7 2388,1±24,3 2992,0±37,4 3702,9±37,2 

ND 93,3±19,8 333,5±30,9 387,8±23,7 431,3±23,2 417,8±22,1 432,7±18,0 
# obtidos de ensaios anteriores realizados na Unesp-Jaboticabal com linhagem Dekalb White 

Em seguida, os valores de  NDmaxT e o desvios ( ) estimados ao 21º, 63º e 105º 

dia de idade, foram utilizados para gerar uma população aleatória com 500 indivíduos 

simulados por idade avaliada. Adicionou-se às três idades avaliadas, a deposição no 

dia 0 de idade da ave, para aumentar a precisão do ajuste da curva.  

A deposição de proteína no dia zero, ou nascimento, foi estimada pela equação 

diferencial dBP

dt
 = b . BPt  . ln

BPm

BPt
 da função de Gompertz descrita por EMMANS 

(1981a). Esta equação BPt =BPm e-e
ln -ln

BP0
BPm

- b.t

 estima o peso proteico no tempo 

BPt , em função de três parâmetros: BP0 , peso proteico no tempo t=0; b  é a taxa de 

crescimento da função, e BPm , é o peso protéico na maturidade; e, é o número de 

Euler, e ln, é o logaritmo neperiano. Os parâmetros da função de Gompertz utilizados 

para descrever o crescimento do peso proteico (BP) da linhagem Dekalb White foram 

obtidos de ensaios anteriores realizados na Unesp-Jaboticabal.  
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O  NDmaxTi nesta idade foi obtido da seguinte forma: Estimou-se a deposição de 

proteína no dia 0 em 0,738 g ou 0,1181 g de nitrogênio e o peso corporal em 0,036 kg, 

logo  NDmaxT=1096 ± 55 mg/kgPC0,67. A variação ( =55) foi obtida a partir do 

coeficiente de variação (CV=5%) do parâmetro BP0 . 

Para cada idade 0, 21, 63 e 105 dias foram gerados 500 indivíduos, resultando 

em 2000 observações. Neste conjunto de dados foi ajustado o modelo exponencial 

crítico para modelar a trajetória da máxima deposição em função da idade. A função 

utilizada tem a seguinte estrutura matemática: 

 NDmaxT ij =  Ai + ( Bi + Ci . tij ) . ( R i
tij) + ij     Eq.[2] 

Com  j=1, …., ni , i=1,….,idade, sendo Ai, Bi, Ci e  R i > 0; 

Em que NDmaxT ij  o valor observado para j-ésima ave simulada da i-ésima idade 

(mg/kgPC0,67); tij variável independente associado ao  NDmaxTij
;  Ai para cada idade i, é 

o valor do primeiro seguimento assintótico inferior esperado para deposição; Bi para 

cada idade i,  é o valor do segundo seguimento assintótico inferior esperado para 

deposição; A+B é o valor da resposta assintótica inferior ou a resposta no tempo tij = 0 

ou ao nascimento; Ci para cada idade i , é o valor que indica a magnitude do declínio da 

resposta máxima;  (A + B) / C = tmax, que corresponde a idade onde acontece a maxima 

deposição;  R i é o parâmetro para a i-ésima idade, que confere a curvatura da 

resposta, é a taxa de crescimento da função; ij é o erro aleatório com as 

pressuposições de normalidade, ij~N(x, s2); n, é o numero de observações ou aves 

simuladas n=2000. 

Avaliação do modelo dinâmico da máxima deposição de nitrogênio 

Para avaliar a diferença entre a deposição padrão e a máxima preconizada pelo 

modelo descrito na equação 2, tomou-se como referencial o padrão de deposição 

descrito pelas curvas de crescimento do tecido proteico do corpo e penas da ave, 

conforme a função de Gompertz descrita por EMMANS (1981a). Os parâmetros 

utilizados desta função foram obtidos em ensaios anteriores realizados na Unesp-
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Jaboticabal. Uma análise gráfica da distribuição dos resíduos estudentizados 

(LEMONTE, 2008) foi proposta para avaliar as implicações do modelo. 

Para avaliar o modelo da trajetória da máxima deposição em função da idade da 

ave, aplicou-se a metodologia de Goettingen para obtenção das exigências diárias de 

Met+Cis . Nas estimativas diárias da máxima deposição de nitrogênio  NDmaxT  pela 

equação 2 foi somado uma constante que representa a exigência de mantença de 

nitrogênio NMR
mg/kgPC0,67/d

=283  e assim obteve-se a máxima retenção diária de 

nitrogênio  NRmaxT . Consequentemente, se obtém o PDmaxT a partir do NDmaxT, 

PDmaxT = (NRmaxT-NMR) . 6,25. 

Para obtenção das exigências diárias de Met+Cis  considerou-se como objetivo 

de desempenho a retenção diária de nitrogênio NR =[ND+NMR], sendo o NR 

equivalente a 90, 80, 70 e 60% do  NRmaxT estimado para o dia. Os valores diários de 

NR foram submetidos na seguinte fórmula proposta por SAMADI & LIEBERT (2006b): 

Met+Cis= 
ln(NRmaxT)- ln NRmaxT-NR

16.bc-1
        Eq.[3] 

Em que Met+Cis, é a ingestão diária de Met+Cis em 
mg

kgPC0,67 necessária para 

atender o NR;  NRmaxT, é máxima retenção diária de nitrogênio estimado diariamente, 

conforme a equação (2); bc-1 indica a eficiência média de utilização da Met+Cis , sendo 

b, a inclinação da curva de entre NI e ND da equação (1) que indica a qualidade da 

proteína dietética que é independente da ingestão de nitrogênio e c gMet+Cis/100PB , a 

concentração de Met+Cis  na proteína da dieta, nesta simulação considerou-se 3,26 g 

de Met+Cis /100 g PB. 

Para situar as exigências obtidas no presente trabalho, estimaram-se as 

exigências de Met+Cis  pelo modelo dinâmico mecanicista proposto por MARTIN et al. 

(1994), utilizando os coeficientes determinados com a Linhagem Dekalb White obtidos 

em ensaios anteriores realizados na Unesp-Jaboticabal.  

O modelo de MARTIN et al. (1994) foi aplicado para obter as exigências 

utilizando os parâmetros da função de Gompertz: peso proteico corporal (BP), peso 

proteico das penas (FP), deposição de proteína corporal (dBP/dt) e deposição de 
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proteína nas penas (dFP/dt). Para simulação considerou-se os valores: peso proteico 

na maturidade do corpo, BPm = 0,264 kg; peso proteico na maturidade das penas, FPm

= 0,131 kg; peso proteico ao nascimento para corpo (BP0 = 0,007 kg) e penas (FP0 = 

0,0015 kg): a taxa de maturidade B foi de 0,0244 e 0,0233, respectivamente para CLP e 

para as penas. Os valores 36 e 76 referem-se ao conteúdo de Met+Cis no corpo e nas 

penas, respectivamente. A eficiência de utilização da Met+Cis  considerou-se o valor 

80% constante para todas as idades, conforme MARTIN et al. (1994).  

Os dados foram analisados usando pacote estatístico SAS versão 9.1, por meio 

do procedimento PROC NLIN para ajuste de modelos não lineares, utilizou-se o 

algoritmo de Levenberg-Marquardt. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Máxima deposição teórica de nitrogênio 

Os coeficientes da equação ajustada nas respostas de nitrogênio depositado e 

ingerido, permitem caracterizar o potencial genético (NDmaxT) da linhagem e mensurar a 

qualidade da proteína dietética (b). Os valores médios, desvio e intervalo de confiança 

para estes coeficientes estão apresentados na Tabela 4. Os valores dos desvios dos 

parâmetros determinados revelam a variabilidade existente nas respostas da 

população, uma vez que, o controle experimental foi individual.  

Tabela 4. Media (  ) e desvio ( ) do NDmaxT (mg/PCkg
0,67/d) e b, de acordo com a idade média 

experimental. 
Idade NDmaxT b 
(dias) 

Inicial     21 d 1361 87 0,000662 0,000121 
Cria       63 d 867 74 0,000745 0,000160 
Recria 105 d 476 59 0,000813 0,000276 

Intervalo de confiança, considerando 2   

Limites¹ Limites¹ 
Inferior Superior Inferior Superior 

Inicial     21 d 1187 1535 0,000422 0,000903 
Cria       63 d 719 1015 0,000428 0,00106 
Recria 105 d 358 584 0,000264 0,00136 

Media ( )  ± 2 desvios ( ) = ±2. .  
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O parâmetro b representa a taxa de crescimento da função e apresentou uma 

variação (CV) média de 24%. Para melhor compreensão desta variação simulou-se 

utilizando o NDmaxT de cada fase variando os valores de b nos limites de confiança 

determinado ( ±2 , Tabela 4) dentro das fases como sendo: b médio ( ) ± 2 vezes o 

desvio ( ). Os valores obtidos foram plotados na Figura 1, sendo as respostas médias 

de cada fase representadas pelas linhas sólidas e os limites esperados na população 

quanto à utilização da proteína dietética representados pelas linhas pontilhadas. 

A interpretação biológica deste parâmetro indica a qualidade da proteína 

dietetica, que é independente de sua ingestão, ou seja, dado o fornecimento adequado 

dos demais nutrientes para expressão do potencial máximo de deposição de nitrogênio 

(NDmaxT) ou proteína (PDmaxT), a concentração dos aminoácidos de aminoácido 

digestível na proteína (c) pode reduzir ou aumentar a quantidade necessária de 

nitrogênio ou proteína para expressão do máximo potencial, conforme ilustra a Figura 1.  

Figura 1. Ilustração da variação qualidade da proteína (b) sobre a ingestão de nitrogênio 
necessária para expressão do NDmax. 

A máxima deposição de nitrogênio determinado aos 21, 63 e 105 dias de idade 

foram 1361±87, 867±74, 476±59 mg/kgPC0,67/d, respectivamente. A variabilidade média 

no coeficiente assintótico do modelo (NDmaxT) foi estimada em aproximadamente 9%. 

Este parâmetro permite caracterizar o limite fisiológico da linhagem; o valor estimado, 

ND
 (m

g/
kg

PC
0,

67
)

NI (mg/kgPC0,67)

14 a 28 d b 14 a 28 d b+2 14 a 28 d b-2
56 a 70 d b 57 a 70 d b+2 58 a 70 d b-2
98 a 112 d b 100 a 112 d b+2 99 a 112 d b-2
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não está no faixa dos dados observados (SAMADI & LIEBERT, 2006a), portanto é um 

referencial com limiar inalcançável (SAMADI & LIEBERT, 2008), pois sempre existirá 

um limitante no ambiente criação que pode ser biológico, físico ou econômico.  

Esta característica do ponto vista nutricional permite utilizar como referencial na 

elaboração das estratégias nutricionais para população o máximo potencial da 

linhagem. Assim, dependendo dos fatores limitantes existentes no ambiente de criação, 

é recomendável utilizar percentuais do máximo potencial da linhagem como objetivo de 

desempenho para população, conforme sugerem alguns trabalhos (SAMADI & 

LIEBERT, 2006a; SAMADI & LIEBERT, 2006b; SAMADI & LIEBERT, 2007a; SAMADI & 

LIEBERT, 2007b; SAMADI & LIEBERT, 2008).  

Modelando a máxima deposição em função da idade 

A trajetória de deposição de nitrogênio de 500 indivíduos por idade em função do 

tempo (idade) obtida a partir da população gerada aleatoriamente por meio da média e 

desvio do NDmaxT determinado nas idades 0, 21, 63 e 105 dias é apresentada na Figura 

2. 

Figura 2. Máxima deposição de nitrogênio em função da idade da ave. 
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Os valores dos coeficientes estimados do modelo utilizado para descrever esta 

trajetória da máxima deposição foram A=200,1; B=896,9; C=64,1965, R=0,9687 e =68, 

conforme a equação:  NDmaxT  =  200,1 + ( 896,9 + 64,1965 . t ) . ( 0,9687 t) ± 68, em 

que t é idade da ave em dias. Conforme a equação, o valor de A+B = é a resposta no 

tempo t = 0 ou a deposição máxima no dia do nascimento = 1097 mg/kgPC0,67; O 

parametro C = 64,1965 indica a magnitude do declínio da resposta máxima ou grau de 

curvatura da trajetoria, quanto maior o valor de C, mais conica é a curva. A relação (A + 

B) / C = 17 dias, que corresponde a idade onde acontece a maxima deposição estimada 

em 1358 mg/kgPC0,67. Uma análise separada da equação, revela que o primeiro 

componente [ NDmaxT  =  200,1  é uma constante; o segundo 

[ NDmaxT  =   ( 896,9 + 64,1965 . t )  é estritamente crescente, quanto t tende ao infinito 

(+ ) e o terceiro componente (0,9687t) corrige a percentagem do somatório dos dois 

anteriores a ser considerada em função da idade, conferindo a exponenciação do 

modelo, conforme ilustra a Figura 3. O erro da predição deste modelo foi minimizado 

em 68 mg/kgPC0,67 , que corresponde 6; 5; 8; 14% em relação aos valores médios 

obtidos nas idades 0, 21, 63 e 105 dias. 

Figura 3. Ilustração dos parâmetros do modelo na predição da máxima deposição de nitrogênio 
em função da idade da ave. 
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Tradicionalmente o crescimento de aves tem sido descrito pela função de 

Gompertz (GOMPERTZ, 1825 ; WINSOR, 1932; TAYLOR, 1968; EMMANS, 1981; 

KNÍŽETOVÁ et al., 1991; MARTIN et al., 1994; HRUBY et al., 1996; GOUS et al., 1999). 

O modelo descrito por EMMANS (1981a) foi utilizado no presente estudo com objetivo 

de comparar a predição do modelo proposto para dinamizar o NDmaxT.  

Na Figura 4, é possível observar diferença entre a deposição “padrão” ou a 

deposição obtida em condições normais de criação e a deposição máxima da linhagem 

(NDmaxT). No período de 1 a 63 dias de idade, a diferença média foi de 11% entre as 

duas curvas. 

Figura 4. Deposição padrão (DP), máxima deposição (NDmaxT) e potencial máximo relativo 
(PMR) em função da idade ave. 
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Os níveis de proteína utilizados no ensaio que gerou os dados para estimar o 

NDmaxT na fase de 98 a 112 dias de idade, representado neste trabalho pela idade 

média de 105 dias, pode ter sido influenciado por crescimento visceral (Figura 5).  

Figura 5. Resíduo estudentizado entre deposição padrão (DP) e máxima deposição (NDmaxT) 
em função da idade ave. 
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início do desenvolvimento dos referidos órgãos reprodutivos, embora os dados 

observados retratem observações entre 98 e 112 dias de idade. 

Avaliação do modelo dinâmico da máxima deposição de nitrogênio 

Para avaliar o modelo da trajetória da máxima deposição em função da idade da 

ave, aplicou-se a metodologia de Goettingen para obtenção das exigências de Met+Cis  

equivalente a 90, 80, 70 e 60% do NRmaxT  NRmaxT = [NDmaxT +NMR] estimado para 

o dia. Nas estimativas diárias da máxima deposição de nitrogênio  NDmaxT  somaram-

se as respectivas exigência de mantença de nitrogênio NMR
mg/kgPC0,67/d

=283  para 

obter a máxima retenção diária de nitrogênio  NRmaxT .  

Na Tabela 5 estão apresentadas as exigências de Met+Cis  (Met+CisE ) para 

frangas Dekalb White em crescimento. Com aplicação do modelo dinâmico para estimar 

o NRmaxT e assim obter as exigências a cada dia, dentre outros aspectos, foi possível 

calcular a eficiência de utilização diária (depositado/exigência) e desta forma observou-

se que a eficiência de utilização diminuiu com a maturidade da ave, chegando ao valor 

mínimo de 25,6% aos 126 dias de idade para obter 90% da resposta máxima (NRmaxT). 

Os resultados obtidos, também, revelaram maiores exigências e menores valores 

de eficiência de utilização da Met+Cis  para obtenção de 90% da resposta máxima para 

retenção nitrogênio. Esta constatação pode ser atribuída à concepção teórica do 

modelo, em obedecer à lei dos mínimos retornos na resposta com a inclusão de níveis 

de Met+Cis  na dieta. Desse modo, acredita-se que a resposta para deposição com o 

aumento da ingestão de Met+Cis  obedeça a uma relação não-linear, portanto a 

eficiência de utilização para deposição seja variável frente aos níveis Met+Cis  

(FATUFE & RODEHUTSCORD, 2005). 

A eficiência média de utilização para atendimento de 90, 80 70 e 60% do NRmaxT 

foi de 45,1; 57,4; 67,2 e 75,6%, respectivamente. Utilizando modelos não lineares, 

FATUFE & RODEHUTSCORD (2005) estimaram em 38% a eficiência de utilização para 

obter 95% da máxima resposta em estudo com frangos de corte submetidos a níveis 

crescentes de metionina. Logo, quanto mais próximo da máxima resposta (NRmaxT) 
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menor será a eficiência de utilização e maior será a exigência para deposição. Essa 

característica em utilizar a máxima resposta da população para determinar as 

exigências aminoacídicas permite que os resultados obtidos possam ser inferidos para 

os demais indivíduos da população. 

Estimativas das exigências por modelos dinâmicos permitem, também, maior 

flexibilidade para decidir sobre o nível ótimo utilizado para otimizar as respostas da 

população. Pois, vários critérios podem ser adotados como: a utilização de 

percentagem da máxima resposta (90, 80, 70, e 60% do NRmaxT), exigência média da 

fase ou o dia mais exigente da fase em função percentagem do NRmaxT. Resta então 

conciliar critérios econômicos para decisão para decisão do nível ótimo na ração, uma 

vez que existem relatos que o máximo desempenho nem sempre compensa 

economicamente, conforme sugerem TALPAZ et al. (1988), RODEHUTSCORD & 

PACK (1999) e HAUSCHILD et al. (2010).   



132 

Tabela 5. Deposição, exigência e eficiênica de utilização da metionina+cistina para frangas em crescimento considerando 
diferentes taxas da máxima retenção diaria de nitrogenio (NRmaxT)#. 

Idade
(dias)

90% NRmaxT 80% NRmaxT 70% NRmaxT 60% NRmaxT Martin et al. (1994)a

Dep¹ Met+CisE² Eff³ Dep¹ Met+CisE² Eff³ Dep¹ Met+CisE² Eff³ Dep¹ Met+CisE² Eff³ Dep¹ Met+CisE² Eff³ 

7 82,6 133,5 61,9 73,4 93,3 78,7 64,2 69,8 92,0 55,1 53,1 103,6 53,2 66,5 0,8 

14 116,1 179,3 64,7 103,2 125,3 82,3 90,3 93,8 96,3 77,4 71,4 108,5 75,3 94,1 0,8 

21 149,9 231,4 64,8 133,2 161,7 82,4 116,6 121,0 96,4 99,9 92,1 108,5 98,6 123,2 0,8 

28 181,6 288,4 63,0 161,4 201,6 80,1 141,3 150,8 93,7 121,1 114,8 105,5 120,8 151,1 0,8 

35 209,6 348,8 60,1 186 ,3 243,8 76,4 163,0 182,4 89,4 139,7 138,8 100,7 140,1 175,1 0,8 

42 232,7 411,1 56,6 206,8 287,3 72,0 181,0 215,0 84,2 155,1 163,6 94,8 154,9 193,6 0,8 

49 250,5 473,8 52,9 222,7 331,2 67,2 194,9 247,7 78,7 167,0 188,5 88,6 164,5 205,6 0,8 

56 263,2 535,6 49,1 234,0 374,4 62,5 204,7 280,1 73,1 175,5 213,2 82,3 168,8 211,0 0,8 

63 271,3 595,5 45,6 241,2 416,2 57,9 211,0 311,4 67,8 180,9 237,0 76,3 168,2 210,3 0,8 

70 275,5 652,6 42,2 244,9 456,1 53,7 214,3 341,2 62,8 183,6 259,7 70,7 163,6 204,5 0,8 

77 276,5 706,3 39,1 245,8 493,7 49,8 215,1 369,3 58,2 184,3 281,1 65,6 155,8 194,8 0,8 

84 275,2 756,2 36,4 244,6 528,6 46,3 214,0 395,4 54,1 183,5 300,9 61,0 145,7 182,2 0,8 

91 272,2 802,2 33,9 242,0 560,7 43,2 211,7 419,5 50,5 181,5 319,2 56,8 134,3 167,9 0,8 

98 268,2 844,2 31,8 238,4 590,0 40,4 208,6 441,4 47,3 178,8 335,9 53,2 122,2 152,8 0,8 

105 263,6 882,2 29,9 234,3 616,6 38,0 205,0 461,3 44,5 175,8 351,1 50,1 109,9 137,5 0,8 

112 258,9 916,4 28,2 230,1 640,5 35,9 201,3 479,2 42,0 172,6 364,7 47,3 98,0 122,6 0,8 

119 254,1 947,0 26,8 225,9 661,9 34,1 197,7 495,2 39,9 169,4 376,9 45,0 86,7 108,5 0,8 

126 249,7 974,3 25,6 221,9 681,0 32,6 194,2 509,4 38,1 166,4 387,7 42,9 76,2 95,4 0,8 

Média 230,6 593,3 45,1 205,0 414,7 57,4 179,4 310,2 67,2 153,8 236,1 75,6 124,3 155,4 0,8 
#Para todas as idades considerou constante o valor de bcC-1 = 0,000164 e C = 3,26 g Met+Cis/16 g nitrogênio;  
¹Dep = deposição;² Met+CisE = Exigência de metionina+cistina;  
³Eff = Eficiência de utilização (dep/ Met+CisE);  
a Met+CisE

mg

dia
=[ 36.0,008.BPm

0,73 .u + 0,01 .FP.76 ]+
36 . 

dBP
dt

0,8
+ 

76 . 
dFP
dt

 .

0,8
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As exigências obtidas com 60% do NRrmaxT revelaram que a eficiências de 

utilização até os 35 dias de idade foi maior que 100%. Sabe-se que a concentração 

de aminoácidos na proteína corporal é considerada como fixa pela seqüência no 

RNA mensageiro, logo as exigências determinadas pelo modelo considerando 60% 

do NRmaxT talvez possa subestimar o desempenho dos demais indivíduos da 

população. Para o alto valor de eficiência nas primeiras semanas de vida, 

pontualmente, neste trabalho pode ser atribuído a uma biosíntese. Pois estes 

aminoácidos, notadamente, metionina participa de reações de preenchimento ou 

anapleróticas, conforme observado por KLOSE & ALMQUIST (1941) e relatado por 

KREBS & HEMS (1976) e KREBS et al. (1976). 

Estudos de composição corporal dos diferentes genótipos em diferentes 

idades vêm sendo à base para os modelos dinâmicos de predição de exigências 

aminoacídicas, uma vez que oferece ferramentas para entender as mudanças da 

composição do ganho de peso no tempo. Os modelos mais empíricos não permitem 

uma descrição detalhada das exigências aminoacídicas e a falta deste detalhamento 

pode levar pressupostos que nem sempre traduzem à dinâmica de crescimento dos 

diferentes tecidos das aves, sobretudo proteína e gordura. As principais críticas 

concernentes ao sistema de mantença são: 1º modelos empíricos comumente 

generalizam o coeficiente de mantença para diferentes genótipos que apresentam 

características completamente diferentes; 2º A generalização dentro de cada 

genótipo, não corrige os diferentes estados do crescimento da ave; 3º não se corrige 

a influencias dos demais compostos corporais, sobretudo, gordura, que é 

influenciada pela energia da dieta (EMMANS  & OLDHAM, 1988). 

Para situar as Met+CisE obtidas no presente trabalho, estimaram-se as 

exigências de Met+Cis  pelo modelo dinâmico mecanicista proposto por MARTIN et 

al. (1994), utilizando o padrão de crescimento da Linhagem Dekalb White, também 

baseado no metabolismo protéico da ave. Este modelo estimar as exigências de 

aminoácidos para a partir do conhecimento do crescimento e composição corporal 

de um indivíduo de determinado genótipo (Tabela 5).  

É importante salientar que as exigências de Met+Cis, obtidas utilizando 60% 

do NRmaxT até 35 dias de idade possa restringir o crescimento, da mesma forma, 

que a utilização do modelo mecanicista (MM) de MARTIN et al. (1994) para obter as 
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exigência após os 84 dias de idade, possa ser que haja restrição no crescimento dos 

órgãos reprodutivos. As exigências obtidas por esse modelo é derivado da 

deposição de proteína, logo, a correta descrição do crescimento deve existir para 

maior precisão do modelo. Matrizes pesadas desenvolvem fígado, ovário e oviduto 

após as 20 semanas de idade, e tem seu crescimento máximo por volta das 24 

semanas. Neste momento, o total de proteína depositada no fígado, ovário e 

oviducto correspondem aproximadamente a 20% do total depositado no corpo, 

segundo BOWMAKER & GOUS (1989), que sugerem considerá-los nos modelos 

para estimar as exigências.  

Parte das diferenças nas recomendações com 60% do NRmaxT e MM pode ser 

atribuída ao máximo crescimento (NRmaxT) computando empiricamente o efeito do 

crescimento dos órgãos reprodutivos, no entanto, não é capaz de justificar a 

magnitude de 3,26 vezes mais aminoácido nas últimas cinco semanas da fase de 

crescimento (91 a 126 dias de idade), conforme os dados apresentados na Tabela 5.  

A Figura 6 ilustra graficamente as distinções entre as recomendações médias 

Met+CisE (1 a 126 dias de idade) considerando 90% do NRmaxT, 80% do NRmaxT, 

70% do NRmaxT, 60% do NRmaxT e modelo de mecanicista (MM) de MARTIN et al. 

(1994) apresentadas na Tabelas 5.  

As barras pretas no eixo horizontal superior correspondem alusão teórica da 

distribuição normal dos indivíduos e o respectivo atendimento nutricional. Já que os 

procedimentos utilizados por MARTIN et al. (1994) são de natureza linear e baseia-

se no indivíduo médio da população, logo, o atendimento obtido por procedimento foi 

aludido como o centro da distribuição. Segundo os autores (MARTIN et al., 1994) 

para extrapolar a estrutura desse modelo de crescimento de indivíduo para 

população exigiria conhecimento do desvio padrão de cada um dos parâmetros de 

crescimento da população de aves. Isto poderia ser conseguido experimentalmente 

por amostragem ampla de aves de uma população e assim, determinar os valores 

dos parâmetros para cada indivíduo garantindo que não ocorra restrições sobre o 

crescimento em qualquer fase do crescimento (MARTIN et al., 1994). 
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Figura 6. Representação esquemática das recomendações médias Met+CisE (1 a 126 dias 
de idade) considerando 90% do NRmaxT, 80% do NRmaxT, 70% do NRmaxT, 60% do 
NRmaxT e modelo de mecanicista (MM) de MARTIN et al. (1994). 

Os procedimentos estatísticos envolvidos na elaboração do modelo de 

Goettingen são estritamente de natureza não lineares, tanto para os coeficientes de 

mantença como crescimento (SAMADI & LIEBERT, 2006a; SAMADI & LIEBERT, 

2006b; SAMADI & LIEBERT, 2007a; SAMADI & LIEBERT, 2007b; SAMADI & 

LIEBERT, 2008). O modelo elaborado por esses autores permitem uma abordagem 

fatorial, utilizando o máximo potencial de deposição de proteína (PDmaxT) ou 

nitrogênio (NDmaxT) como referencial, e por esse motivo foi posto na extremidade da 

distribuição. Este modelo baseia-se na especificidade genotípica para o coeficiente 

de mantença; estima as exigências em função do PDmaxT ou NDmaxT especifico para 

cada genótipo; considera apenas a deposição de tecido magro e com a 

dinamicidade proposta no presente trabalho corrige os diferentes estados do 

crescimento da ave. 

O principal objetivo da indústria de aves modernas é a rentabilidade ou 

retorno sobre o capital empregado (PACK et al., 2003). Conforme esses autores, o 

menor custo com alimentação por tonelada, não conduz necessariamente ao melhor 
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Met+Cis  e os demais aminoácidos, a partir da lisina. Na formulação adotou-se a 

média de cada fase como a sendo a exigências Met+Cis.  

Tabela 6. Custo por kg de ração formulada sob os diferentes critérios e métodos#. 

Método¹ 
Inicial (1 42 dias) Cria (49 a 84 dias) Recria (91 a 126 dias) 

Custo R$/kg de ração 

90% NRmaxT 0,843 0,769 0,764 

80% NRmaxT 0,670 0,587 0,587 

70% NRmaxT 0,555 0,535 0,510 

60% NRmaxT 0,505 0,483 0,471 

MM 0,533 0,47 Não formula 
#Recomendações médias Met+CisE (1 a 126 dias de idade) considerando 90% do NRmaxT, 80% do NRmaxT, 70% 
do NRmaxT, 60% do NRmaxT e modelo de mecanicista (MM) de MARTIN et al. (1994); As relações 
aminoácido/lisina utilizadas nas fases inicial, cria e recria forma lisina (100 ; 100; 100%), metionina + cistina (73; 
80; 82%), treonina (67; 68; 69%), triptofano (18; 20; 22%), arginina (107; 108; 110%), glicina + serina (125; 115; 
106%), valina (76; 80; 82%), isoleucina (69; 75;77%), leucina (112; 118; 125%), histidina (37; 38; 39%) e 
fenilalanina + tirosina (121; 125; 130%), obtidas de ROSTAGNO et al. (2011) 

O resultado da simulação mostrou que o quilo de ração formulada com os 

níveis aminoacídico para atender 90% da máxima resposta, custa 0,338 centavos a 

mais do que a ração formulada para atender 60% NRmaxT. As exigências obtidas 

com o modelo de mecanicista (MM) ofereceram níveis que proporcionaram menores 

custos na formulação. A ração da última fase não formula com os níveis fixos de 

Met+Cis  e energia, possivelmente pelas menores recomendações aminoacídicas. 

Desse modo, atendimento de energia, sobretudo, força a inclusão de ingredientes 

que em sua proporção da ração, fornecem quantidade excessiva de Met+Cis . 

Segundo RODEHUTSCORD & PACK (1999) uma definição fixa de valores 

próximos da máxima resposta (90-95%) não é adequada para esta finalidade. Em 

vez disso, estes autores aconselham que as formulações de rações contenham 

equilíbrio entre custo marginal do nutriente em relação ao rendimento marginal 

gerada por um melhor desempenho. Mas, isso não fácil e não existe uma solução 

universal “ideal”, pelo fato que o custo por unidade do nutriente e o valor adicional de 

desempenho dos animais não é constante (RODEHUTSCORD & PACK, 1999 ; 

PACK et al., 2003). 
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CONCLUSÃO  

Aplicação do modelo dinâmico para estimar o NRmaxT permitiu estimativas 

coerentes das exigências aminoacídicas e pode possibilitar flexibilidade na 

elaboração de estratégias nutricionais.  
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CAPÍTULO V – MODELOS PARA ESTIMAR AS EXIGÊNCIAS DE 

METIONINA+CISTINA DE FRANGAS EM CRESCIMENTO E PRÉ-POSTURA 

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi elaborar um modelo para predição das 

exigências de metionina+cistina (Met+Cis) nas fases de crescimento e pré-postura. 

O modelo consiste na relação entre deposição de Met+Cis em três compartimentos 

(corpo, penas e órgãos reprodutivos) e uma eficiência de utilização. Para determinar 

a eficiência de utilização da Met+Cis foram utilizadas respostas de 930 frangas de 

reposição obtidas em três ensaios, 14 a 28; 56 a 70 e 98 a 112 dias de idade. Pelo 

abate comparativo determinaram-se o peso proteico e deposição de proteína no 

corpo e nas penas. As deposições de Met+Cis foram obtidas considerando o ganho 

proteico e a composição de Met+Cis da proteína corporal e das penas. A eficiência 

de utilização foi determinada por regressão linear entre a deposição e consumo 

Met+Cis. A função de Gompertz foi ajustada nos pesos proteicos do corpo e das 

penas, separadamente, em função idade. O coeficiente de perda de proteína de 

pena foi somado aos pesos proteicos de penas e ajustou-se a função de Gompertz 

para estimar os parâmetros de crescimento “reconstituídos”. Para descrever o 

crescimento do ovário, oviduto e fígado, foram utilizadas 84 frangas de 105 a 154 

dias de idade, utilizando-se a mesma função matemática. A eficiência de utilização 

determinada foi 70,6%. A correção do peso proteico de pena considerando as 

perdas aumentou as exigências em média 2,2% até 105 dias de idade. A introdução 

do crescimento dos órgãos no modelo proporcionou estimativas mais precisas das 

exigências de Met+Cis para fase de pré-postura. As exigências de Met+Cis para 

aves Dekalb branca nas fases de 0-42, 49-84, 91-126 e 133-168 dias de idade foram 

estimadas em 144; 241, 190 e 110 mg/ave/dia, respectivamente. 

Palavras chave: aminoácidos sulfurados, deposição de proteína, órgãos 

reprodutivos 
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INTRODUÇÃO 

Do ponto de vista mecanicista a nutrição aminoacídica das aves tem como 

objetivo  atender a exigência de mantença, crescimento e ou produção de ovos. Esta 

concepção foi inicialmente preconizada por HURWITZ & BORNSTEIN (1973) para 

aves de postura. Os modelos existentes para aves de postura em crescimento 

consideram a predição das exigências de mantença e crescimento com base em 

dois compartimentos, corpo e penas. Esta separação é importante, pois, as taxas de 

crescimento do corpo das penas são diferentes. No entanto, do ponto de vista 

fisiológico, os dois compartimentos são insuficientes para explicar o crescimento 

dessas aves, por não considerarem o crescimento dos órgãos que estão envolvidos 

com a maturação sexual da ave. 

Além da representação matemática do fracionamento das exigências, 

HURWITZ & BORNSTEIN (1973) deixaram claro, a necessidade de predição dos 

fenômenos envolvidos. Neste sentido, torna-se difícil predizer com acurácia o 

crescimento das penas, uma vez que não é um compartimento que se acumula com 

o avançar da idade, ou seja, existem perdas EMMANS (1989).  

Na tentativa de aumentar acurácia da predição com base nos compartimentos 

EMMANS (1989) propôs que a reposição do aminoácido deve ser igual ao que se 

perde em 0,01 g de proteína por dia. No entanto, a predição da deposição de 

proteína ainda não está bem definida. Uma hipótese para estimar uma aproximação 

do real peso de penas pode ser a reconstituição, do peso das penas considerando 

as perdas de proteína via penas. 

A teoria de Emmans e colaboradores permite estimar as exigências de 

aminoácidos para animais em crescimento a partir do conhecimento do crescimento 

e composição corporal de determinado genótipo. Desse modo, os parâmetros que 

descrevem o crescimento dos compomentes determinam grande parte das 

diferenças nas exigências entre os genótipos.  

Além disso, a utilização de coeficiente de eficiência de utilização de cada 

aminoácido na  dieta permite que os modelos além de considerar as mudanças no 

progresso genético possam oferecer maior acurácia na definição das exigências 

(LIEBERT et al., 2000; SAMADI & LIEBERT, 2008). 
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Aplicação da modelagem na nutrição de aves tem considerado aspectos 

fisiológicos e desse modo pesquisas que permitem avanços nestes aspectos são 

importantes para o aprimoramento dos modelos. Esta pesquisa teve como objetivo 

elaborar um modelo para predição das exigências de metionina+cistina (Met+Cis) 

nas fases de crescimento e pré-postura. 

MATERIAL E MÉTODOS  

Descrição do modelo 

O modelo para estimar as exigências de metionina+cistina (Met+Cis) 

desenvolvido no presente estudo introduziu algumas modificações no modelo de 

MARTIN et al. (1994). A estimativa das exigências aminoacídicas para crescimento 

pelo modelo de MARTIN et al. (1994) considera separadamente a deposição de 

proteína no CLP e nas penas. No modelo proposto, neste trabalho, acrescentou-se a 

deposição de proteína no ovário, oviduto e fígado, a partir das 15 semanas de idade. 

Desse modo, a descrição matemática da deposição de Met+Cis no corpo da 

ave é obtida por parâmetros descritores, com sete variáveis de entrada. Os 

parâmetros descrevem as exigências de mantença do CLP e das penas, deposição 

de Met+Cis do corpo e nas penas. Uma única eficiência de utilização é considerada 

para os compartimentos. 

As variáveis de entrada do modelo são: peso proteico e deposição de proteína 

no CLP, peso proteico e deposição de proteína nas penas, deposição de proteína no 

ovário, oviduto e fígado. A variável de saída é a exigência Met+Cis. O arranjo 

matemático segue a expressão abaixo: 

AA = AAmc .BPm
0,73 .u + FPL .FP.AAp  +

AAc .DBPc

k
+ 

AAp .DBPp

k
+

AAc .DBPOva

k
+

AAc .DBPOvi

k
+

AAc .DBPFig

k
  Eq.[1]

Em que,  é a exigência de Met+Cis digestível (mg/dia);  é a exigência 

de aminoácido para a mantença da proteína do CLP (mg . PBm
0,73. u); BPm

0,73 é o 

peso metabólico proteico corporal à maturidade (kg);  é o grau de maturidade da 

proteína corporal ( );  é a perda de proteína das penas (g);  é o 

peso de proteína das penas no tempo t, (g/dia);  é o conteúdo do aminoácido na 

proteína das penas (mg/g);  é o conteúdo do aminoácido na proteína corporal 
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(mg/g);  é a deposição de proteína no CLP (g/dia); é a deposição de 

proteína nas penas (g/dia), é a deposição de proteína no ovário (g/dia), 

é a deposição de proteína no oviduto (g/dia), é a deposição de 

proteína no fígado (g/dia),   é a eficiência de utilização da Met+Cis para deposição. 

Determinação da eficiência de utilização da Met+Cis (k) 

Os ensaios foram realizados no período de 14 a 28, 56 a 70 e 98 a 112 dias de 

idade, utilizando 1.488 frangas Dekalb Branca. O delineamento utilizado foi 

inteiramente casualizado, com oito tratamentos e seis repetições de 15 aves por 

unidade experimental na fase inicial e 8 aves para as demais idades avaliadas. Os 

tratamentos consistiram de níveis crescentes de Met+Cis. O oitavo nível foi 

adicionado para confirmar se as respostas estavam sendo em função do primeiro 

limitante do perfil protéico da dieta. Assim, nas idades 14 a 28 e 56 a 76, o foi 

adicionado + 0,4 gde DL-Metioni/kg de ração no segundo nível, e no período de 98 a 

112 dias + 0,3 g/kg de DL-Metionina. 

Formulação das rações 

As rações foram à base de milho e farelo de soja e aminoácidos cristalinos, 

contendo a Met+Cis como o primeiro aminoácido limitante. Duas rações foram 

formuladas para o atender o mínimo dos nutrientes e energia metabolizável (EMAn) 

sugeridos por ROSTAGNO et al. (2005), exceto em proteína e aminoácidos. 

A primeira ração continha alto teor de proteína (N7) e excesso de aminoácidos, 

mas com deficiência relativa mínima de 20% de Met+Cis digestível em relação ao 

nível dos demais aminoácidos. A segunda foi formulada para ser isenta de 

aminoácido (DIP) e atender os demais nutrientes e EMAn (Tabela 1).  
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Tabela 1. Composição das rações experimentais (g/kg). 

Ingredientes 
F1 

14 -28 dias de idade
F2 

56 - 70 dias de idade 
F3 

98 – 126 dias de idade

N7 DIP N7 DIP N7 DIP 
Farelo de soja 604,2 432,1 407,9 
Milho grão 301,1 515,4 549,3 
Óleo de soja 59,0 20,8 14,0 
Fosfato bicálcico 16,5 23,3 14,8 20,8 10,4 16,3 
Calcário 9,9 5,3 9,2 4,0 11,2 5,9 
Sal comum 4,1 4,0 3,6 3,5 3,3 3,2 
DL- Metionina 2,4 2,0 1,6 
Cloreto  colina 60 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
L-Treonina 0,5 0,1 0,1 
Amido de milho 678,7 678,4 678,3 
Açúcar 100,0 100,0 100,0 
Casca de arroz 186,4 191,0 194,0 
Suplemento Vitamínico¹ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Suplemento Mineral² 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Antioxidante 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Total 1000 1000 1000 1000 1000 1000
EMAn, Mcal/kg 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
Ca 9,4 9,4 8,32 8,32 8,0 8,0 
Pd 4,38 4,38 3,92 3,92 3,1 3,1 
K 11,9 0 8,09 0 9,0 0 
Na 1,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 
FB 37,8 71,1 32,3 79,2 31,6 74,0 
Proteína (N x 6,25)3 309,3 248,5 240,1 
Metionina+Cistina3 10,45 NI 8,65 NI 8,09 NI 
Metionina3 6,4 NI 5,3 NI 4,8 NI 
Lisina3 16,9 NI 12,7 NI 12,1 NI 
Treonina3 11,0 NI 8,3 NI 7,9 NI 
Triptofano4 3,7 NI 2,8 NI 2,7 NI 
Arginina3 19,9 NI 15,4 NI 14,8 NI 
Valina3 13,3 NI 10,5 NI 10,2 NI 
Isoleucina3 12,7 NI 9,8 NI 9,4 NI 
Leucina3 23,1 NI 19,6 NI 19,1 NI 
Histidina3 7,6 NI 6,1 NI 5,9 NI 
 g Met+Cis/ 16 g N  3,4 3,5 3,4 
 g Lis/ 16 g N  5,5 5,1 5,1 
Met+Cis/Lis, % 61,8   68,0   66,6   
¹Conteúdo/kg: Ácido fólico = 950mg, Ácido pantotênico = 12.000mg, Niacina = 38.000mg, Biotina = 60mg, Vit. A 
= 8.000.000 UI, Vit. B1 = 2.400mg, Vit. B12 = 12.000mg, Vit. B2 = 5.950mg, Vit. B6 = 2.500mg, Vit. D3 = 
2.300.000 UI, Vit. E = 12.350mg, Vit. K3 = 1.800mg, Se = 300mg, antioxidante = 250mg, Veículo q.s.p. 1.000g.  
²Conteúdo/kg: Mn = 200.000mg, Fe = 100.000mg, Zn = 160.000mg, Cu= 16.000mg, I = 1.500mg, Veículo q.s.p. 
1.000g. . ³Composição analisada; NI, não identificado. 
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Os níveis experimentais foram obtidos pela técnica da diluição conforme 

FISHER & MORRIS (1970), diluindo-se a ração N7 sucessivamente com a DIP, 

mantendo-se constante a relação ideal aminoácidos/lisina proposta por ROSTAGNO 

et al. (2005), exceto para Met+Cis. A proporção da ração N7 em cada tratamento 

encontra-se na Tabela 2. 

Tabela 2. Proporção da ração concentrada (N7) na composição dos tratamentos nas três 
fases¹. 

Níveis de Met+Cis na ração 
concentrada (N7) 

nas três fases 

Tratamentos 

N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 

F1 - 10,45 g/kg Met+Cis 1,00 0,90 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 
F2 – 8,65 g/kg Met+Cis 1,00 0,90 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 
F3 – 8,09 g/kg Met+Cis 1,00 0,80 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 
F1, 2 a 4 semanas; F2, 8 a 12 semanas; F3, 14 a 18 semanas; ¹A proporção da DIP na composição de cada 
tratamento pode ser obtida pela diferença DIP=1-N7. Para obter os níveis de Met+Cis nos demais tratamentos 
deve-se multiplicar pela % de N7 nas rações experimentais. 

Determinação dos coeficientes de digestibilidade dos aminoácidos 

As formulações foram ajustadas para composição analisados dos ingredientes. 

Foi conduzido um ensaio com 18 com galos Leghorne adultos e cecectomizados, 

utilizando o método de alimentação forçada conforme SAKOMURA & ROSTAGNO 

(2007). As amostras dos alimentos e excretas foram analisadas quanto aos teores 

de matéria seca, nitrogênio e aminoácidos.  

Determinação da deposição proteica 

As deposições de proteína corporal e nas penas (g) foram determinadas por 

meio de abates comparativos. As aves foram abatidas no início dos ensaios (grupos 

referência) e final de cada fase (14 a 28, 56 a 70 e 98 a 112 dias de idade). O grupo 

referência foi constituído por aves com peso no intervalo de ±5% do peso médio 

inicial, totalizando 18 aves (seis repetições de três aves) em cada um dos ensaios. 

No final de cada ensaio duas aves de cada parcela foram selecionadas e 

depois sacrificadas por asfixia com CO2 após 36 horas de jejum alimentar. As 

carcaças foram depenadas e pela diferença entre o peso em jejum (g) e o peso das 

aves depenadas (g) obteve-se o peso absoluto das penas (g). 

As aves referentes a cada parcela foram cortadas em serra de fita, moídas em 

moinho industrial, homogeneizadas e retiradas alíquotas para liofilização. As 
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amostras de penas foram processadas manualmente com o uso de tesouras, sendo 

posteriormente encaminhadas ao laboratório, juntamente com as amostras de 

carcaça das aves, para análises nitrogênio total. 

A quantidade de Met+Cis (g) das aves no início e no final de cada experimento 

foi obtida multiplicando-se a quantidade de proteína corporal (g) pela concentração 

(%) de Met+Cis presente na proteína do corpo. Os valores referentes à composição 

de Met+Cis na proteína do CLP e das penas, foram obtidos em análise de 

aminograma das amostras dos abates referências. As deposições de Met+Cis 

corporal foram obtidas pela diferença entre a quantidade de Met+Cis corporal no 

final e no início de cada ensaio. 

Estimativa da eficiência de utilização da Met+Cis 

A eficiência de utilização da Met+Cis foi obtida na região limitante, por meio de 

regressão linear entre a deposição (Y) e consumo (X) para deposição (Met+Cis 

ingerida – Met+Cis para mantença) estimando-se a eficiência de utilização do 

aminoácido, isto é, o coeficiente linear da regressão. Desse modo, consideraram-se 

as respostas dos cinco primeiros níveis (N5 - N1), ou seja, respostas de 930 aves 

foram utilizadas. 

Descrição do crescimento do corpo de das penas 

Os pesos do corpo, das penas, de proteína do CLP e das penas de aves 

Dekalb Branca aves com 0, 14, 28, 56, 70, 98 e 112 dias de idade foram utilizados 

para ajustar o modelo de GOMPERTZ (1825). Utilizou-se a equação descrita por 

EMMANS (1981). Os parâmetros estimados foram: , peso inicial (kg), , peso na 

maturidade (kg) e a taxa de maturação  (/dia), , é o logaritmo neperiano;  é a 

idade da ave, conforme a equação 2. 

P(t)=Pm e-e
ln -ln

Pi
Pm

- B.t

       Eq.[2] 

A deposição de proteína no corpo e nas penas foi obtida utilizando-se a 

diferenciação da Eq.[2] conforme a equação 3:  

dP
dt = B.Pm. ln (

Pm

Pt
)         Eq.[3] 
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Com base na metodologia de EMMANS (1989), estudos na Unesp-Jaboticabal 

com aves de linhagem de postura encontraram o coeficiente para perdas de proteína 

via penas de 0,04 g/dia. A perda de proteína via penas foi obtida pela seguinte 

equação: 

PPP = 0,04 .  FP .  AAp         Eq.[4] 

Em que , é a perda de proteína via penas g; , é o peso de proteína nas 

penas g;  é o teor de aminoácido nas penas mg/g. 

As perdas de proteína via penas ( ) estimadas foram somadas aos pesos 

de proteína de penas coletados nas diferentes idades (0, 14, 28, 56, 70, 98 e 112 

dias). Desse modo, obtiveram-se os pesos de proteína de penas reconstituída nas 

idades avaliadas, em seguida a equação Eq.[2] de Gompertz que foi ajustada para 

estimar os parâmetros de crescimento corrigidos. 

A deposição de Met+Cis de cada  compartimento foi obtida multiplicando-se a 

deposição de proteína (estimadas com a Eq.[3]) pelo conteúdo de Met+Cis na 

proteína do CLP e nas penas, analisados em laboratório.  

Descrição do crescimento do ovário, oviduto e fígado 

Foram utilizadas 108 frangas Dekalb Branca com 14 semanas de idade com 

peso médio de 981 + 15 g, distribuídas em delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com seis repetições de 12 aves por repetição. Semanalmente, as aves 

foram pesadas para determinação do peso corporal médio, em seguida, duas aves 

com o peso médio de cada parcela foram sacrificadas para coleta do ovário, oviduto 

e fígado, perfazendo um total de 12 órgãos amostrados por idade. Os órgãos 

coletados foram identificados e acondicionados para posteriores análises de pré-

secagem por liofilização, matéria seca e determinação de nitrogênio total. 

As aves foram arraçoadas ad libitum e os níveis nutricionais da ração 

conforme as exigências da fase de criação. As aves foram mantidas em condições 

de luz natural e duração do dia em média no período de coleta foi de 10h:49 min 

(Manual Dekalb). 

Os pesos dos órgãos coletados das aves com 105, 112, 119, 126, 133, 140, 

147, 154 dias de idade foram utilizados para ajustar o modelo de Gompertz. 
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P(t)=Pm e-e
-B(t-t*)

       Eq.[5] 

Em que,  o peso no tempo;  peso na maturidade, assíntota superior da 

curva;  é o parâmetro de taxa, expressa por dia (/dia) e  é o ponto de inflexão 

(dias); , é a base numérica 2.718281828;  é a idade da ave.  

Para se obter o crescimento diário dos órgãos e as deposições de proteína 

utilizou a diferenciação da Eq.[5], conforme a equação 6:  

dP
dt = Pm B e

-B t-t*  -e-B t-t*

       Eq.[6] 

Em que,  é o crescimento ou ganho diário do órgão (g/dia). As deposições 

diárias de proteína em cada órgão foram obtidas multiplicando o ganho diário pela 

respectiva concentração de proteina do tecido analisado no laboratório. Em seguida 

a deposição de Met+Cis de cada órgão foi obtida multiplicando-se a deposição de 

proteína pelo conteúdo de Met+Cis na proteína do CLP.  

Análises estatísticas  

Os parâmetros das equações ajustadas para cada variável foram estimados 

utilizando-se o método Gauss-Newton, por meio do procedimento “NLIN” do 

software SAS (versão 9.1). 

Análises dos ingredientes, dieta, carcaças e penas 

As amostras foram pré-secadas por meio de liofilização durante 72h sob 

condições controladas (-80 ºC; -800mbar). A secagem definitiva foi realizada por 

meio de estufa de ventilação forçada a 105ºC por 24 h. Os teores de nitrogênio total 

das amostras de ingrediente, dieta, carcaça e penas foram quantificados utilizando-

se o método de Kjeldahl AOAC (1990) em destilador de nitrogênio (Kjeltec™ 8400; 

Foss®), especificamente, as amostras de carcaças foram desengorduradas 

previamente. 

Para determinar a composição aminoacídica das amostras de ingrediente, 

dieta, excreta, carcaça e penas, foram hidrolisadas com ácido clorídrico 6 N, durante 

24 horas. Os aminoácidos liberados na hidrólise ácida e separados por HPLC em 

fase reversa e detectados por U. V. a 254 nm.  
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Avaliação dos modelos 

O modelo obtido no presente trabalho foi simulado estimando-se as exigências 

de Met+Cis para linhagem Dekalb Branca. Para avaliar o modelo proposto, 

estimaram-se, também as exigências de Met+Cis utilizando a estrutura do modelo 

de MARTIN et al. (1994) sem correção do crescimento de penas e sem inclusão dos 

orgãos. Os dois modelos foram simulados utilizandos os parâmetros de crescimento 

determinados em ensaios anteriores realizados na Unesp-Jaboticabal para 

linhagens Hy Line Marrom (HLM), Hisex Marrom (HM), Hy Line W-36 (HLB) e Hisex 

Branca (HB).  

Modelo 1 – Sem correção para penas e órgãos 

AA = AAmc .BPm
0,73 .u + FPL .FP.AAp  +

AAc .DBPc

k
+ 

AAp .DBPp

k
   Eq.[7]

Modelo 2 – Com correção para penas e inclusão dos órgãos Eq.[1] 

AA = AAmc .BPm
0,73.u + FPL .FP.AAp +

AAc .DBPc

k
+

AAp .DBPp

k
+

AAc .DBPOva

k
+

AAc .DBPOvi

k
+

AAc .DBPFig

k
  

Em que, AA é a exigência de Met+Cis digestível (mg/dia); AAmc é o coeficiente 

de mantença estimado em experimentos conduzidos na UNESP-Jaboticabal sendo: 

AAmc = 87,26 . BPm
0,73 .u/d   BPm

0,73 .u/d é unidade de peso metabólico proteico; U 

é o de maturidade da proteína corporal, obtido pela relação entre peso protéico no 

tempo PBt  e na maturidade PBm, (u =PBt/PBm). 

O coeficiente de mantença para proteína das penas foi considerada 

equivalente à taxa de perda de proteína via penas ( ), quantidade que deve ser 

reposta diariamente. Utilizou-se para  = 0,04 g/d; , é o peso de proteína nas 

penas no tempo g;  é o teor de aminoácido nas penas mg/g. 

 é o conteúdo do aminoácido na proteína corporal (mg/g);  é a 

deposição de proteína no CLP (g/dia); é a deposição de proteína nas penas 

(g/dia); é a deposição de proteína no ovário (g/dia), é a deposição de 

proteína no oviduto (g/dia), é a deposição de proteína no fígado (g/dia),  é a 

eficiência de utilização da Met+Cis para deposição determinado no presente 

trabalho. 
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Os valores de deposição foram obtidos por meio de curvas de crescimento das 

linhagens Dekalb Branca, Hy Line Marrom (HLM), Hisex Marrom (HM), Hy Line W-36 

(HLB) e Hisex Branca (HB). 

O crescimento dos órgãos reprodutivos e fígado determinado com Dekalb 

Branca foram inferidos para as demais linhagens para simular o modelo II (M2).  

Diante a considerável variação que apresenta a determinação dos aminoácidos 

sulfurados, optou-se nesta simulação, utilizar os teores de aminoácido no CLP (AAc) 

e nas penas (AAp) valores obtidos de uma revisão literária apresentados na Tabela 

3. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Eficiência de utilização da metionina+cistina (Met+Cis) 

O teor de Met+Cis utilizado para calcular as deposições no corpo+penas foi 

32,8 mg/g de proteína (Tabela 3), considerando as frações proteicas do corpo e das 

penas. Composição semelhante foi verificada por EDWARDS & BAKER (1999) ao 

encontraram 35,1 mg de Met+Cis /g de proteína. Aves de postura têm uma 

proporção maior de penas que frangos de corte, logo a cistina assume importância 

do ganho, conforme mostra os dados de FATUFE et al. (2004), embora a 

composição média de Met+Cis seja semelhante (34,1 vs 38,9 mg/g, para frangos de 

corte e frangas de postura, respectivamente). 

Estudos subseqüentes de FATUFE & RODEHUTSCORD (2005) encontraram 

o teor de Met+Cis de 33,5 mg/g, semelhante ao encontrado com aves de postura 

neste trabalho. ZELENKA et al. (2011) não encontraram diferenças na composição 

de aminoácidos da proteína do corpo inteiro de frangos de corte (Ross) e aves Isa

Brown, exceto para concentração de cistina que foi maior na linhagem de 

crescimento lento, Isa Brown, com a diferença de cerca de 35%. A determinação da 

cistina no CLP das aves aos 56 e 98 dias de idade, não foi utilizada por não ter 

sustentação teórica para os valores encontrados. 
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Tabela 3. Composição de aminoácido da proteína do corpo e das penas (mg/g). 

Aminoácidos 
Carcaça Penas Presente trabalho Literatura 

14 56 98 14 56 98 Carcaça Penas Carcaça¹ Penas² 
Arginina 75,2 54,1 59,3 64,2 71,7 69,8 62,9 68,6 66,7 64,6 
Treonina 40,8 33,8 37,6 39,6 49,2 43,0 37,4 44,0 40,4 44,3 
Metionina 20,0 18,6 18,7 2,0 2,2 2,6 19,1 2,2 19,8 6,0 
Cistina 10,6 1,5 1,8 34,3 37,8 36,7 4,6 36,3 13,5 83,2 
Lisina 91,9 84,0 90,4 9,2 10,5 9,4 88,8 9,7 67,8 18,7 
Valina 47,2 45,4 39,6 62,1 69,6 66,8 44,1 66,2 53,5 69,2 
Isoleucina 38,9 36,3 31,7 37,1 43,3 32,5 35,6 37,6 40,0 46,8 
Leucina 71,7 63,4 59,1 58,8 64,3 59,1 64,7 60,7 72,4 74,8 
Ácido aspártico 101,1 57,5 82,4 61,9 73,5 69,6 80,3 68,3 82,2 59,5 
Ácido glutâmico 124,7 113,9 128,8 82,9 89,0 86,9 122,5 86,3 134,4 90,0 
Serina 53,3 32,0 37,4 129,5 130,5 123,1 40,9 127,7 44,4 91,0 
Glicina 80,4 72,7 84,8 54,7 57,6 55,4 79,3 55,9 84,2 62,0 
Histidina 29,5 19,4 22,3 9,9 12,5 11,3 23,8 11,2 23,2 7,6 
Alanina 55,6 58,3 59,1 29,0 32,5 33,6 57,7 31,7 59,6 34,0 
Prolina 54,5 52,3 58,9 81,4 89,3 89,6 55,2 86,8 56,7 88,7 
Fenilalanina 39,8 34,6 34,2 40,5 43,4 43,5 36,2 42,5 40,5 44,6 
Tirosina 29,4 28,9 28,1 17,6 20,4 18,8 28,8 18,9 27,5 32,2 
¹,²Média obtida dos publicações de ¹WILLIAMS et al. (1954), SCOTT et al. (1969), SAUNDERS et al. (1977), 
NITSAN et al. (1981), FISHER & SCOUGALL (1982), HURWITZ et al. (1983b), STILBORN et al. (2010); ²BLOCK 
& WEISS (1956), NITSAN et al. (1981), FISHER et al. (1981), MURPHY & KING (1982), HURWITZ et al. (1983b), 
STILBORN et al. (1997) 

,  

As respostas obtidas para deposição Met+Cis com a dieta controle, que 

consistiu no segundo nível  mais uma suplementação extra de metionina sintética 

confirmaram a Met+Cis com primeiro limimante (Tabela 4). 

Os resultados de metionina e cistina analisada no corpo e nas penas 

apresentaram baixos valores quando comparados com determinações em outras 

espécies de aves, logo, os baixos teores destes aminoácidos afetaram as 

deposições de Met+Cis no corpo da ave. Analisando as respostas das aves dentro 

de cada idade, é possível observar baixos valores de eficiência.  

Os resultados demonstraram que aumentando o fornecimento de aminoácido 

a eficiência de utilização aumentou nas três idades avaliadas. Resultados 

semelhantes foram observados por EDWARDS et al. (1997), EDWARDS & BAKER 

(1999) e EDWARDS et al. (1999). 
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Tabela 4. Consumo de ração (CR), consumo de metionina+cistina (CMet+Cis), deposição de 
proteína (DPB) e deposição de metionina+cistina (DMet+Cis). 

Dietas 
CR CMet+Cis DPB DMet+Cis

g/ave/dia mg/ave/dia g/ave/dia mg/ave/dia 

Fase Inicial 14-28 dias 
3,13 17,76 52,31 0,26 8,51 
4,18 22,52 90,16 1,01 33,18 
5,22 23,47 118,43 1,33 44,29 
6,27 25,07 152,56 1,80 59,48 
7,31 25,19 179,33 2,58 85,60 

4,18+0,4¹  23,68 100,78 1,33 43,76 
Média+Erro 22,95 + ± 0,46 115,56 ± 7,57 1,38 ± 0,13 45,80 ± 4,30 

Fase cria 56-70 dias 

2,60 44,91 74,92 0,66 18,19 

3,46 47,07 118,52 1,64 52,42 

4,33 47,69 156,56 2,29 71,59 

5,19 46,48 189,87 2,39 74,38 

6,06 45,85 224,24 3,42 108,34 
3,46 + 0,4² 47,82 137,52 2,09 72,62 
Média+Erro 46,64 ± 0,19 150,27 ±  8,80 2,08 ± 0,15 66,26 ± 4,95 

Fase recria 98-112 dias 

2,02 53,50 111,63 2,44 84,76 

2,83 62,89 189,26 3,31 110,46 

3,64 60,15 231,32 4,60 154,24 

4,45 60,29 283,59 4,95 160,14 

5,26 54,81 302,24 5,98 202,02 
2,83 +0,3³ 60,19 197,60 3,78 122,38 

Média+Erro 58,64 ± 0,61 219,27 ± 11,58 4,18 ± 0,21 139,00 ± 6,95 
¹4,182 + 0,4 g/kg de DL-Metionina; ²3,46 2 + 0,4 g de DL-Metionina /kg de ração; ³2,83 + 0,3 g de DL-Metionina 
/kg de ração; 

A eficiência de utilização da Met+Cis foi obtida com níveis de Met+Cis 

limitantes na dieta. Na região limitante as respostas dos animais são 

aproximadamente lineares e dependentes quase exclusivamente na qualidade da 

proteína dietética, portanto, acredita-se que seja praticamente constante (FULLER & 

GARTHWAITE, 1993). Quando as respostas na deposição de proteína se 

aproximam do máximo potencial da linhagem as diferenças entre os indivíduos na 

população se manifestam em diferentes assíntotas, intensificando a variabilidade 

(FULLER & GARTHWAITE, 1993). No presente estudo as respostas de deposição 

de Met+Cis foram regredidas em função do consumo de Met+Cis, resultando no 

coeficiente de 0,7059 ou 70,59%, conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1. Relação entre deposição e consumo de metionina+cistina de frangas de reposição 
de 14 a 112 dias de idade. 

Publicações recentes verificaram valores menores, seja, analisando dentro de 

cada idade por EDWARDS & BAKER (1999) que estimaram em 52% com frangos de 

corte ou regredindo a deposição entre as aves de diferentes idades por ZELENKA et 

al. (2011), que verificaram para aves Isa Brown e frangos Ross coeficientes de 52,3 

e 50,8%, respectivamente. 

As diferenças aqui apresentadas são atribuídas a fatores metodológicos de 

analises de dados, bem como composição das dietas. A obtenção da eficiência com 

base na curva de crescimento animal, utilizada por ZELENKA et al. (2011) é 

interessante para diagnosticar a eficácia do manejo nutricional, pois as respostas 

são obtidas em condições reais de criação. Por outro lado, é interessante ter 

respostas definidas para explicar a eficiência de utilização, mas quando se reduz os 

níveis dieteticos próximos da mantença, a dieta passa a ter consideráveis inclusões 

de aminoácidos sintéticos e este fato, também afeta a eficiência de utilização 

conforme estudado por BAKER & IZQUIERDO (1985), BAKER (1986) e BAKER 

(1991).  

A eficiência de utilização ou a razão entre aminoácido ingerido e depositado 

parece não ser constante, conforme alguns resultados de pesquisas realizados com 

outros aminoácidos essênciais como valina 73% (BAKER et al., 1996), treonina 82% 

DMet+Cis  = 0,7059 ( 0,06) *CMet+Cis - 32,0  R²   = 0,9025
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(EDWARDS et al, 1997), lisina 79% (EDWARDS et al., 1999) e triptofano 59% 

(FATUFE et al., 2005). 

Crescimento do CLP e das penas 

Na Tabela 5 estão apresentados os pesos do CLP e proteína no CLP. Os 

pesos de penas e proteína das penas são apresentados com  e sem correção para 

perdas de penas. A utilização da função de Gompertz para descrever o crescimento 

de aves, permite comparar os parâmetros descritores como Pi, Pm e B entre os 

estudos já realizados, além proporcionar simplicidade e robustez na explicação da 

mudança no peso corporal em função do tempo (RIVERA-TORRES et al., 2011).  

Os coeficientes determinados para Pi, Pm e B para CLP e proteína no corpo 

de livre de penas descrevem um genótipo com velocidade maior de crescimento, 

mas com peso corporal reduzido, quando comparados com os genótipos estudados 

por MARTIN et al. (1994).  

Estas informações podem ser podem ser combinadas com outras 

informações para calcular as exigências nutricionais (EMMANS & FISHER, 1986; 

EMMANS, 1989; MARTIN et al., 1994; GOUS et al., 1999). Quando se objetiva 

melhorar a precisão no atendimento nutricional das aves, é imprescindível ter estas 

informações atualizadas (Pi, Pm e B), por causa do rápido progresso conseguido 

pelos geneticistas na melhoria do desempenho da ave moderna, segundo 

SAKOMURA et al. (2011).  

O coeficiente de variação (CV) obtido no presente trabalho para o Pm e B do 

CLP foram de 2,7 e 4,0%, respectivamente, enquanto que os valores para proteína 

no CLP foi 2,8 e 6,7% para Pm e B, respectivamente. MARTIN et al. (1994) 

consideram que os CV de Pm e B para CLP seja 10 e 4%, respectivamente.  
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Tabela 5. Peso do CLP (BWFF), proteína do CLP (BP), peso de penas (FW) e proteína das 
penas (FP) sem e com correção (FWC e FPC) para as perdas de penas e valores 
dos parâmetros da equação de Gompertz para aves Dekalb Branca. 

Idade BWFF BP 
Sem correção Com correção 

FW FP FWC FWCE¹ FPC FPCE¹ 

Dias ------------------------------------------- g ------------------------------------------------- 

0 35,6 4,8 1,8 1,6 1,9 2,3 1,7 2,0 

14 88,7 12,8 8,4 7,5 8,8 7,4 7,7 6,2 

28 203,0 31,0 19,0 16,7 19,7 17,2 17,4 14,3 

42 345,8 55,3 31,9 28,2 33,2 31,4 29,3 26,2 

56 444,5 66,3 30,6 25,2 31,9 48,2 26,2 40,7 

70 632,9 103,1 65,6 58,5 68,3 65,5 60,8 56,1 

84 727,8 137,0 75,6 67,8 78,6 81,5 70,5 70,9 

98 856,6 136,3 102,8 84,7 106,9 95,3 88,1 84,1 

112 967,5 162,3 113,1 101,9 117,7 111,3 106,0 100,0

Valores dos parâmetros da equação de Gompertz 

Pi,    g 36,0 5,0 2,2 2,0 2,3 - 2,0 - 

Pm,  g 1296,0 220,0 136,5 127,2 141,0 - 133,0 - 

B,    /d 0,0225 0,0242 0,0241 0,0226 0,0240 - 0,0226 - 
Pi, peso inicial da ave ou compartimento; Pm, peso na maturidade da ave ou compartimento; B, taxa de 
maturação da ave ou compartimento.¹ Estimado pelo modelo 

Estima-se que o CV destes parâmetros descritores do peso corporal de 

estudos pioneiros seja de 32 e 19% (KAUPP, 1919). Em contraste com os dados da 

literatura, grandes avanços foram obtidos na uniformidade do crescimento das aves. 

No entanto, estes parâmetros descrevem o indivíduo médio, com base na 

variação existente, para extrapolar para população, faz-se necessário conhecer o 

desvio padrão destes parâmetros (MARTIN et al., 1994). Estatisticamente uma 

grande amostragem de uma população seria interessante para determinar os 

valores dos parâmetros para cada indivíduo (MARTIN et al., 1994). Desse modo, a 

variância obtida nas estimativas dos parâmetros de crescimento poderá ser incluída 

nos modelos e por meio de simulações pode-se assegurar que as restrições sobre o 

crescimento em qualquer estágio durante o período de crescimento sejam 

minimizadas. 

As aves continuamente perdem penas, portanto, o peso das penas no 

momento que se quantifica não reflete o real peso das penas. Para o crescimento 

das penas dois parâmetros são apresentados, 1º para o peso sem correção (FW e 
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FP) e 2º para o peso corrigido para perdas de penas (FWC e FPC), conforme a 

equação da perda de proteína de penas ( ). O ajuste foi com 

base na proteína da pena e numa relação inversa entre peso protéico da pena e teor 

de proteína na pena, estimando-se o peso da pena em cada observação.  

O peso de proteína das penas na maturidade foi estimado em 127 g o que 

corresponde 36,6% de todo peso proteico da ave. Quando aplicou a correção para 

perdas de proteína pelas penas, o peso foi estimado em 133 g. A diferença entre o 

peso total de proteína com e sem correção mostra que apróximadamente 2% 

(1,73%) do peso proteico das aves foi perdido pelas penas. 

Os valores obtidos para peso de proteína nas penas à maturidade corrigido foi 

maior do que os valores observados por MARTIN et al. (1994), no entanto, o peso 

de penas na maturidade foi inferior aos quantificados pelos referidos autores. Esta 

diferença pode ser atribuída ao teor de proteína bruta nas penas considerado pelos 

autores de 63,8%, enquanto que no presente trabalho foi 88%. Porém, considerando 

o teor de 88% de proteína bruta, o peso de proteína nas penas na maturidade seria 

de 120 g e não 127 g conforme estimado pela equação de Gompertz.  

Conforme EMMANS (1989) e MARTIN et al. (1994) pode haver diferenças 

nas taxas de deposição de proteína nas penas, devido genótipo. As taxas de 

deposição de proteína nas penas (B) de fêmeas de linhagem de corte variou de 

0,0346 a 0,0429 /d, uma variação de aproximadamente 24%, enquanto que o valor 

de B para proteína no corpo variou apenas 9,7%, segundo os dados de HANCOCK 

et al. (1995). 

Entre aves da linhagem de postura (Hisex e Ross Brown) a variação na taxa 

de deposição de proteína (B) no CLP e nas penas foi de 12 e 33%, respectivamente, 

segundo os dados de MARTIN et al. (1994). EMMANS (1989) salienta que o 

crescimento da proteína das penas não é uma função simples em relação ao 

crescimento proteína corporal, por não existir uma relação constante alométrica 

entre ambos. 

Crescimento do ovário, oviduto e fígado 

A maturidade sexual das aves é um fenômeno que vem sendo estudado há 

algum tempo (LIPPINCOTT, 1921). Porém, uma descrição do crescimento dos 
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órgãos sexuais, ainda existe uma carência de estudos (BOWMAKER & GOUS, 

1989).  

Na Tabela 6 estão os valores do peso total do ovário, oviduto e fígado de 

poedeiras leves entre 105 e 154 dias de idade e os respectivos parâmetros da 

equação de Gompertz. Apesar dos pesos do oviduto serem menores que os pesos 

do ovário até os 126 dias, os resultados sugerem que o oviduto desenvolve mais 

rápido que o ovário. A idade da máxima taxa de crescimento foi estimada em 120 

dias para o oviduto e 124 dias para o ovário. O peso na maturidade (Pm) do ovário e 

oviduto foram estimados em 79,9 e 63,2 g, respectivamente.  

A idade, peso e composição corporal das frangas são fatores importantes no 

desenvolvimento da maturidade sexual. A Idade da maturação sexual tem sido 

definida quando os primeiros ovos são postos. No presente trabalho, os primeiros 

ovos foram postos após 140 dias de idade. Apesar desta idade, está de acordo com 

as observações de CHEN et al. (2007), a variação do primeiro ovo em relação à 

idade é maior que o peso corporal (DUNNINGTON & SIEGEL, 1984). 

Tabela 6. Peso dos órgãos reprodutivos, fígado e valores dos parâmetros da equação de 
Gompertz para aves da linhagem Dekalb Branca. 

Idade Peso Ovário Oviduto Fígado 
dia Corporal ------------------------------------------- g ----------------------------------------- 

105 1,026 0,73 0,33 21,40 
112 1,153 1,03 0,35 25,20 
119 1,218 3,10 0,70 25,30 
126 1,255 15,20 2,60 25,40 
133 1,314 38,70 13,20 27,80 
140 1,351 54,70 40,70 25,76 
147 1,453 71,00 55,28 30,55 
154  73,00 55,65 30,76 

Pm,  g 79,9 63,2 47,0 
¹B,    /d 0,1107 0,1755 0,0130 
t*,    dias 124,0 120,0 77,0 
Pm, peso na maturidade do compartimento; B, taxa de maturação do compartimento; t*, idade ou o tempo que o 
órgão está crescendo na máxima taxa ou ponto de inflexão na curva; ¹CV %=  B ovário = 10%; B oviduto = 13,2%; B 
fígado = 297%.   

Embora, a variação, em torno do peso médio destes órgãos (OLIVIER et al., 

2010) seja considerável, o peso de ovário e oviduto de poedeiras leves brancas 

foram semelhantes às poedeiras leves marrons observados por CHEN et al. (2007). 

O coeficiente de variação obtido para o parâmetro B da equação de Gompertz para 
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ovário e oviduto foi de 10 e 13%, respectivamente. A variação neste coeficiente foi 

maior que os valores verificados por BOWMAKER & GOUS (1989), que encontraram 

8,6 e 4,5 para ovário e oviduto. A variação na taxa de maturação (B) destes órgãos 

significa que, a produção de ovos no início será variável, além de refletir em 

possíveis diferenças no número de óvulos em desenvolvimento (OLIVIER et al., 

2010).  

Os parâmetros de crescimento do ovário e oviduto de poedeiras leves obtidas 

neste trabalho, quando comparados com os parâmetros da equação de Gompertz 

ajustados para matriz pesada por BOWMAKER & GOUS (1989), descrevem órgãos 

menores, mas com velocidade de crescimento maior. BJERSTEDT et al. (1995) 

relacionaram o peso destes órgãos em função do peso corporal em uma relação 

linear, baseado nesse modelo, para uma ave com 1,453 kg de peso corporal estima-

se no presente trabalho 74 e 55 g para o ovário e oviduto, respectivamente, valores 

próximos aos observados. No entanto, o modelo ajustado no presente trabalho 

prediz que o máximo crescimento ou peso na maturidade (Pm) não ultrapassará 

79,9  e 63,2 g para os referidos órgãos. Desse modo, a utilização de modelos não 

lineares sigmoidais explicam o crescimento dos órgãos reprodutivos com maior 

coerência às observações práticas.  

A mesma função foi ajusta para descrever o crescimento do fígado, 

entretanto, houve maior variação para o parâmetro B de 270%. BOWMAKER & 

GOUS (1989) modelaram o crescimento deste órgão por uma função curvilínea e 

obtiveram deposições negativas. Contrastando com a descrição de MARCATO et al. 

(2010), parece que o período de coleta pode não fornece sustentação para um 

ajuste realístico. 

Avaliação do modelo 

A estimativa das exigências aminoacídicas para crescimento pelo modelo (M1) 

de MARTIN et al. (1994) considera separadamente a deposição de proteína no CLP 

e nas penas. Com base nesse modelo, o presente estudo acrescentou a deposição 

de proteína no ovário, oviduto e fígado, a partir das 15 semanas de idade e corrigiu o 

crescimento das penas, utilizando um coeficiente de perdas de proteína de penas 

determinado com poedeiras comerciais (M2). 
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É desejável aperfeiçoar os modelos para descrever detalhadamente as 

exigências aminoacídicas atendendo os pressupostos da dinâmica de crescimento 

dos diferentes tecidos das aves, sobretudo, corpo, penas e órgãos reprodutivos. 

Para avaliar os modelos, M1 e M2, estimaram-se as exigências de Met+Cis com 

base nos parâmetros de crescimento das linhagens Dekalb, Hy-Line e Hisex 

determinado na Unesp-Jaboticabal.   

A deposição de proteína no ovário, oviduto e fígado foram obtidas 

multiplicando o ganho diário por 133, 165 e 175 g/kg de proteína bruta. Para 

deposição de Met+Cis considerou-se a mesma composição da carcaça de 33,4 mg / 

g de proteína, média obtida de publicações (WILLIAMS et al., 1954; SCOTT et al., 

1969; SAUNDERS et al., 1977; NITSAN et al, 1981; FISHER & SCOUGALL, 1982; 

HURWITZ et al., 1983; STILBORN et al., 2010). Uma única eficiência para todos os 

compartimentos foi utilizada para estimar o consumo de Met+Cis. 

As exigências de Met+Cis calculadas considerando o M1 e M2 estão 

apresentadas na Tabela 7. A diferença nas estimativas de Met+Cis entre os modelos 

é de 0,9% às duas semanas, aumentando cerca de 0,164% por dia até 14ª semana 

de idade, com a correção das perdas de penas proporcionadas pelo M2. As 

diferenças aumentaram na fase de pré-postura, período que passa a considerar no 

modelo proteína nas penas corrigida, órgãos reprodutivos e fígado, que iniciou as 15 

semanas. As médias das estimativas de Met+Cis pelo M2 entre 16, 18, 20 e 22 

semanas diferem do M1 em 11,3; 36,6; 13,9 e 6,7%, respectivamente. As diferenças 

foram mais pronunciadas às 18 semanas e tendem a diminuir com o avançar da 

idade, conforme se observa na Figura 2. O modelo proposto é aplicado para fase de 

crescimento e empiricamente descreve a deposição de proteína visceral reprodutiva 

separadamente da proteína muscular e demais vísceras. Ao se aproximar do peso 

protéico na maturidade, a deposição de proteína decresce e neste período, 

conforme demonstrado nas curvas de crescimento dos órgãos reprodutivos, por 

volta das 18 semanas ocorre o máximo crescimento diário, logo as exigências de 

Met+Cis são aumentadas para suportar um pleno desenvolvimento.  
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Tabela 7. Exigência de metionina+cistina (mg/dia) para crescimento e pré-postura de aves de postura estimada por dois modelos matemáticos. 
Idade BW BP FP FPC OVA OVI FIG Exigência 

Semana g g/dia g g/dia g g/dia G g/dia g g/dia g g/dia g g/dia M1 M2 

2 93 5,4 19 1,20 6 0,42 6 0,43 112 113 
4 189 8,2 39 1,70 14 0,70 14 0,72 175 178 
6 321 10,5 66 2,00 25 0,92 26 0,96 222 227 
8 477 11,6 94 2,10 39 1,04 41 1,09 243 249 
10 640 11,6 122 1,90 54 1,04 56 1,09 239 245 
12 798 10,8 147 1,60 68 0,96 71 1,01 218 224 
14 940 9,5 167 1,30 81 0,83 84 0,87 0,0221 0,003 0,0001 0,0000 23,7 0,037 189 195 
16 1062 8,0 183 1,00 91 0,68 95 0,72 1,8 0,10 1,1 0,130 24,9 0,036 159 177 
18 1164 6,5 196 0,80 100 0,54 104 0,57 35,9 0,42 44,6 0,450 27,7 0,033 131 179 
20 1246 5,2 205 0,60 107 0,42 111 0,45 67,5 0,17 61,4 0,050 30,2 0,030 108 123 
22 1312 4,1 212 0,40 112 0,32 117 0,34 77,2 0,04 63,1 0,000 32,6 0,027 89 95 

Peso corporal (BW), proteína do corpo (BP), proteína das penas sem (FP) e com correção (FPC), ovário (OVA), oviduto (OVI) e fígado de (FIG) 

Modelo 1 – Sem correção para penas e órgãos 

M1  AA 
mg
dia

= AAmc .BPm
0,73 .u + FPL .FP.AAp  +

AAc .DBPc

k
+ 

AAp .DBPp

k

Modelo 2 – Com correção para penas e órgãos 

M2  AA 
mg
dia

= AAmc .BPm
0,73 .u + FPL .FP.AAp  +

AAc .DBPc

k
+ 

AAp .DBPp

k
+

AAc .DBPOva

k
+

AAc .DBPOvi

k
+

AAc .DBPFig

k

AA, é a exigência de Met+Cis digestível (mg/dia); AAmc = 87,26 . BPm
0,73 .u/d   FLP= 0,04 g/d; AAp, é o teor de aminoácido nas penas 89,2 mg/g; 

AAc,é o é o teor de aminoácido na proteína corporal 34,0 mg/g; DBPc, é a deposição de proteína no CLP (g/dia); DBPp, é a deposição de proteína nas penas (g/dia); DBPova, 
é a deposição de proteína no ovário (g/dia); DBPovi, é a deposição de proteína no oviduto (g/dia); 
DBPfig, é a deposição de proteína no fígado (g/dia); k, é a eficiência de utilização da Met+Cis para deposição 0,706 
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Figura 2. Exigência de metionina+cistina de frangas de reposição de 14 a 112 dias de idade, 
estimadas por dois modelos. M1 = modelo 1; M2 = Modelo 2. 

A partir de 22 semanas as diferenças entre os modelos tendem a se anular. 

Nessa idade o peso proteico atingirá o Pm e o crescimento dos tendem, 

primeiramente, a estabelecer quando as aves iniciam a postura, conforme mostra os 

resultados de YU & MARQUARDT (1974). Estes autores verificaram que após 34 

semanas de produção o peso do oviduto com 16 semanas de idade foi semelhante 

ao peso com 64 semanas de idade. Os resultados evidenciam que a quantidade 

diária de Met+Cis a ser fornecida às aves deve ser calculada, de acordo com 

crescimento corporal, desenvolvimento dos órgãos reprodutivos e produção de ovos.  

Além dos princípios envolvidos no presente modelo, a eficiência de utilização 

(k) é um fator importante na estimativa da exigência do aminoácido. O coeficiente k 

encontra-se presente nos modelos fatoriais. Este coeficiente é responsável em parte 

pelas diferenças nas estimativas dos diferentes modelos fatoriais existentes. Para 

demonstrar a importância do coeficiente k, utilizou-se o M2 variando-se, apenas a 

eficiência de utilização, conforme algumas publicações (Figura 3). 

Na Figura 3 são mostradas as exigências de Met+Cis estimadas utilizando os 

coeficientes k= 85, 80 e 52% de HURWITZ & BORNSTEIN (1973), MARTIN et al. 

(1994) e EDWARDS & BAKER (1999), respectivamente. Comparando com o k 

determinado no presente estudo (70,6%) a eficiência é fundamental para estimativa 

das exigências aminoacídicas. Tomando como base a k do presente trabalho, as 
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diferenças entre as exigências Met+Cis foram de 15, 11 e 32% em relação aos 

coeficientes de HURWITZ & BORNSTEIN (1973), MARTIN et al. (1994) e 

EDWARDS & BAKER (1999), respectivamente.  

Figura 3. Exigência de metionina+cistina de frangas de reposição de 2 a 22 semanas de 
idade, estimadas por diferentes eficiências de utilização (Eff). 

A relação entre aminoácido depositado e ingerido para deposição permite 

determinar a eficiência de utilização. Apesar de certa simplicidade, vários fatores 

estão envolvidos, seja biológico, segundo BAKER (1986; 1991), bem como 

procedimentos necessários para extrapolar para população, conforme comentado 

por FULLER & GARTHWAITE (1993) e POMAR et al. (2003).  

A descrição do crescimento de aves Hy-Line e Hisex encontra-se na Tabela 8. 

Na simulação consideraram-se os mesmos parâmetros de crescimento dos órgãos 

reprodutivos, obtidos com aves Dekalb descrito anteriormente. 

Na Tabela 9 são apresentados resultados da simulação dos dois modelos 

para quatro genótipos. Conforme a teoria de EMMANS (1981) as exigências são 

obtidas a partir do crescimento do animal, logo, as exigências são inerentes a cada 

genótipo. Observa-se que os quatros genótipos têm padrões de crescimento 

diferentes mesmo quando classificada na mesma categoria de aves brancas ou 

marrons. Portanto, as exigências de Met+Cis mudam, de acordo com a dinâmica de 
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crescimento de cada compartimento, assim sendo, modelos que consideram as 

mudanças fisiológicas da ave são desejáveis. 

Tabela 8. Parâmetros da equação de Gompertz para proteína no CLP e nas penas obtidos 
em estudos com frangas de reposição Hy-Line e Hisex. 

Linhagem Compartimentos 
Parâmetros 

Pi (kg) Pm (kg) B (/dia) 

Hy Line Branca 
Proteína do CLP 0,004 0,284 0,0276 
Proteína de penas¹ 0,001 0,143 0,0277 

Hy Line Marrom 
Proteína do CLP 0,004 0,364 0,0261 
Proteína de penas¹ 0,002 0,155 0,0271 

Hisex Branca 
Proteína do CLP 0,005 0,253 0,0254 
Proteína de penas¹ 0,001 0,118 0,0282 

Hisex Marrom 
Proteína do CLP 0,004 0,330 0,0255 
Proteína de penas¹ 0,001 0,142 0,0325 

¹Corrigidos para perdas via penas 

As exigências de Met+Cis obtidas para fase de crescimento determinadas 

pelos modelos 1 e 2 foram maiores que as estimadas por MARTIN et al. (1994). As 

diferenças estão relacionadas à velocidade do crescimento das linhagens, uma vez 

que o decaimento das exigências de Met+Cis no presente trabalho ocorre  após as 

14 semanas de idade, enquanto que as linhagens utilizadas por MARTIN et al. 

(1994) só apresentam esse comportamento após as 16 semanas de idade. 

Conforme já comentado, a eficiência de utilização determinada no presente trabalho 

foi menor que a utilizada pelos referidos autores, logo para mesma deposição de 

Met+Cis necessita-se de maior quantidade destes aminoácidos. 

Com base no modelo 2, no período de 1 a 4 semanas de idade, as exigências 

de Met+Cis de linhagens brancas, Dekalb, Hy-Line e Hisex foram estimadas em 114, 

140, 119 mg/d, respectivamente. Estes valores foram inferiores aos 148 mg/d de 

Met+Cis total determinados por SILVA et al. (2009) para maximizar o desempenho 

frangas Dekalb. 
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Tabela 9. Exigência de metionina+cistina (mg/d e mg/g) para fase de crescimento e pré-postura de quatro genótipos de postura estimada pelos 
dois modelos matemáticos 

Hy-Line branca Exigência Hisex Branca Exigência 

Idade BW BP FP M1 M2 M1 M2 BW BP FP M1 M2 M1 M2 
Semana g g/dia g g/dia g g/dia mg/d mg/d mg/g mg/g g g/dia g g/dia g g/dia mg/d mg/d mg/g mg/g

2 114 7,8 16 1,25 7 0,57 133 134 17 17 102 6,5 16 1,14 5 0,46 113 115 17 18 
4 254 12,0 40 2,16 18 1,06 238 242 20 20 218 10,0 37 1,81 14 0,88 200 203 20 20 
6 442 14,5 75 2,75 36 1,42 313 321 22 22 377 12,5 66 2,25 29 1,20 262 269 21 22 
8 649 14,7 114 2,87 56 1,53 337 345 23 23 561 13,5 99 2,36 47 1,30 283 290 21 21 

10 845 13,2 153 2,61 77 1,42 315 324 24 25 749 13,1 131 2,19 65 1,20 266 273 20 21 
12 1015 11,0 187 2,16 96 1,19 270 278 25 25 922 11,7 159 1,87 80 0,99 230 236 20 20 
14 1153 8,6 214 1,68 110 0,93 219 225 25 26 1073 9,8 183 1,51 92 0,77 188 193 19 20 
16 1259 6,5 234 1,25 122 0,7 173 190 27 29 1197 7,9 202 1,16 102 0,57 150 167 19 21 
18 1337 4,8 249 0,9 130 0,51 135 182 28 38 1296 6,2 216 0,87 108 0,41 118 165 19 27 
20 1395 3,5 260 0,64 136 0,36 106 121 30 35 1373 4,8 226 0,64 113 0,29 94 108 20 23 
22 1436 2,5 267 0,45 140 0,25 85 90 34 36 1432 3,6 234 0,46 117 0,20 76 81 21 23 

Hy-Line Marrom Exigência Exigência 
Idade BW BP FP M1 M2 M1 M2 BW BP FP M1 M2 M1 M2 

Semana g g/dia g g/dia g g/dia mg/d mg/d mg/g mg/g g g/dia g g/dia g g/dia mg/d mg/d mg/g mg/g
2 110 7,4 16 1,30 7 0,60 138 140 19 19 110 7,4 15 1,18 7 0,68 143 145 19 20 
4 246 12,0 41 2,35 19 1,10 253 257 21 21 246 12,0 38 2,10 21 1,33 268 274 22 23 
6 442 15,6 81 3,17 37 1,48 342 349 22 22 442 15,7 73 2,81 43 1,73 353 363 22 23 
8 675 17,3 128 3,49 59 1,61 378 387 22 22 676 17,4 115 3,09 68 1,73 371 381 21 22 

10 917 17,1 176 3,34 81 1,51 364 372 21 22 919 17,1 157 2,97 90 1,47 338 347 20 20 
12 1146 15,5 220 2,89 101 1,29 320 327 21 21 1148 15,5 197 2,60 108 1,12 283 290 18 19 
14 1347 13,2 257 2,34 117 1,02 266 272 20 21 1349 13,2 230 2,12 122 0,80 225 230 17 17 
16 1514 10,7 286 1,81 130 0,77 213 231 20 22 1517 10,7 256 1,66 131 0,54 175 192 16 18 
18 1648 8,5 308 1,35 139 0,57 169 216 20 25 1651 8,5 276 1,25 137 0,36 137 183 16 22 
20 1752 6,5 324 0,99 146 0,41 134 149 21 23 1756 6,5 291 0,92 141 0,24 108 121 17 19 
22 1832 4,9 336 0,71 151 0,29 108 113 22 23 1836 4,9 303 0,67 144 0,15 87 91 18 19 

Peso corporal (BW), proteína do corpo (BP), proteína das penas corrigido (FPC);   mg/d = miligrama / dia; mg/g = miligrama / grama de ganho       
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Em uma abordagem empírica, a quantidade em mg necessária para 1 g de 

ganho de peso de linhagens brancas foram maiores quando comparado com 

linhagens marrons. Este fato é possível, pelo fato que não existe influencia da 

gordura na estimativa das exigências, logo ao voltar para mg/g, a composição do 

ganho em gordura é maior nas aves marrons, logo as exigência é diluída.  

A quantidade de Met+Cis para ganhar 1 g de ganho de peso para aves 

brancas Hy-Line e Hisex foi de 27 e 21 mg/g, enquanto que para as linhagens 

marrons foi de 22 e 20 mg/g, respectivamente. Esta ingestão é equivalente a das 

aves de crescimento lento para mesma idade, conforme NASCIMENTO et al. (2009). 

CONCLUSÃO 

A eficiência de utilização da Met+Cis determinada foi 70,6%. Aplicação da 

correção no peso de pena no modelo aumentou as exigências em média 2,2% até 

15 semanas. A introdução dos órgãos reprodutivos no modelo possibilitou 

estimativas de mais precisas para fase de pré-postura. As exigências de Met+Cis 

para aves Dekalb no período de 0-6, 7-12, 13-18 e 19-24 semanas foram estimadas 

em 144; 241, 190 e 110 mg/ave/dia, respectivamente.
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CAPÍTULO VI – RESPOSTAS DE AVES DE POSTURA EM CRESCIMENTO A 

INGESTÃO DE METIONINA+CISTINA 

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivos 1) modelar as respostas de ganho de 

peso ao consumo de metionina+cistina por diferentes funções matemáticas, 2) 

Identificar as funções que melhor se ajustam às respostas das aves, 3) determinar 

as exigências de metionina+cistina (Met+Cis) para maximizar o ganho de peso 

(GPmax) e 4- fracionar as exigências de Met+Cis para ganho de peso e mantença. 

Três ensaios foram realizados utilizando 1.488 aves de postura na fase de 

crescimento. Os ensaios foram delineados inteiramente ao acaso, com oito 

tratamentos e seis repetições. No primeiro (2-4 semanas - F1) utilizou-se 15 

pintainhas de postura por unidade experimental; nos demais ensaios (8-12 (F2) e 

14-18 (F3) semanas) utilizaram-se oito aves por repetição. Os níveis estudados de 

Met+Cis para cada fase foram obtidos pela técnica da diluição. Para o ajuste das 

funções matemáticas utilizaram-se as respostas de ganho de peso às diferentes 

ingestões de Met+Cis. Os modelos avaliados foram: broken line (BL), broken line 

com ascendência curvilínea (BLq), Michaelis- Menten (M&M), cinética de saturação 

(CS), Logísticos (LogI, LogII e Sig) e exponenciais (Mits, MonoI, MonoII, EXP). Os 

modelos foram pré-selecionados pelo critério de Informação Bayesiano (BIC) e 

avaliados pela análise de resíduo da predição (ei). Os modelos que melhor se 

ajustaram foram: os logísticos e sigmoidais e especificamente, na fase F3, o BLq foi 

selecionado, conforme o BIC. Estes modelos foram invertidos para simulação e, de 

acordo com os ei ofereceram boa aproximação das respostas observadas. As 

ingestões de Met+Cis para atender o GPMax na F1, F2, F3 foram estimadas em 313, 

381 e 318 mg/ave/dia, respectivamente, utilizando o modelo Sig para F1 E F2 e BLq 

na F3. Com base nesses modelos, o fracionamento da exigência de Met+Cis para 

crescimento foram estimadas em 20, 22 e 27 mg/g ganho de peso e mantença de 

214, 53 e 30 mg/kgPC0,75 para as fases F1, F2 e F3, respectivamente.  

Palavras chave: aminoácidos sulfurados, modelos, frangas de reposição 
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INTRODUÇÃO 

No método dose resposta, as exigências de um nutriente são estimadas 

avaliando a resposta de grupos de animais submetidos a diferentes ingestões de 

determinado nutriente durante determinado período. A extrapolação dos resultados 

obtidos por essa metodologia para população está relacionada ao modelo 

matemático ajustado para interpretação das respostas. O formato da curva pode 

variar de acordo com critérios de respostas adotados e variabilidade entre os 

animais, conforme POMAR et al. (2003). 

Desta forma, a extrapolação dos resultados para população deve ser feita com 

cautela. Supondo que cada indivíduo na população tem seu máximo potencial de 

ganho de peso (GPmax), assumir linearidade entre o aumento da ingestão do 

aminoácido e as respostas e cessamento abrupto das respostas com a continuidade 

na ingestão, descreve o principio da resposta de cada indivíduo dentro da população 

e não da população. 

De modo, que as respostas obtidas em ensaio dose resposta com grupos de 

animais tende a ser de natureza curvilínea devido às diferenças entre os animais 

(mantença e GPmax) na população. Desse modo, alguns pesquisadores acreditam 

que modelos curvilíneos (CURNOW, 1973; FISHER et al., 1973; MERCER et al., 

1989; MERCER, 1992; FULLER & GARTHWAITE, 1993) se adéquam melhor na 

representação da resposta dos animais. 

Modelos curvilíneos permitem diferenciar o método dose resposta do método 

fatorial na extrapolação para população quando considera o GPmax das aves para 

estimativa das exigências, logo todos indivíduos são atendidos. No entanto, 

extrapolar as exigências com base no indivíduo mais exigente, pode não ser o 

método mais econômico, quando comparado com a utilização do individuo médio da 

população pelo método fatorial, conforme sugere estudos de HAUSCHILD et al. 

(2010). 

Além destes princípios estatísticos (indivíduo vs população) é desejável que o 

modelo matemático tenha significado biológico. Interpretação biológica dos 

parâmetros de um modelo pode contribuir para o entendimento da relação entre as 

complexas vias metabólicas e respostas fisiológicas mediante mudanças na 

ingestão do nutriente limitante (MERCER et al., 1993), bem como poder atender a 
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dinâmica do crescimento ao longo do tempo. Objetivou-se com esta pesquisa 1) 

modelar as respostas de ganho de peso ao consumo de metionina+cistina por 

diferentes funções matemáticas, 2) Identificar as funções que melhor se ajustam às 

respostas das aves, 3) determinar as exigências de metionina+cistina (Met+Cis) 

para maximizar o ganho de peso e 4) fracionar as exigências de Met+Cis para ganho 

de peso e mantença. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Ciências Avícolas do 

Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – 

FCAV/UNESP, Jaboticabal – SP. Os ensaios foram realizados no período de 2 a 4, 8 

a 12 e 14 a 18 semanas de idade, utilizando 1.488 frangas Dekalb Branca. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com oito tratamentos e seis 

repetições de 15 aves por unidade experimental na fase inicial e 8 aves para as 

demais idades avaliadas. Os tratamentos consistiram de níveis crescentes de 

Met+Cis variando de N1 a N7. O oitavo nível (N8) foi adicionado para confirmar se 

as respostas estavam sendo em função do primeiro limitante do perfil protéico da 

dieta. Assim, nas idades 2 a 4 e 8 a 12 semanas de idade, o N8 foi constituído de N2 

de + 0,4 g de DL-Metionina /kg de ração de e no período de 14 a 16 semanas o N2 + 

0,3 g de DL-metionina /kg de ração. 

Formulação das rações 

As rações foram à base de milho e farelo de soja e aminoácidos cristalinos, 

contendo a Met+Cis como o primeiro aminoácido limitante. Duas rações foram 

formuladas para atender o mínimo dos nutrientes e energia metabolizável (EMAn) 

sugeridos por ROSTAGNO et al. (2005), exceto em proteína e aminoácidos. A 

primeira ração continha alto teor de proteína (N7) e excesso de aminoácidos, mas 

com deficiência relativa mínima de 20% de Met+Cis digestível em relação ao nível 

dos demais aminoácidos. A segunda foi formulada para ser isenta de aminoácido 

(DIP) e atender os demais nutrientes e EMAn (Tabela 1). 
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Tabela 1. Composição das rações experimentais (g/kg). 

Ingredientes 
F1  

2 - 4 semanas 
F2  

8 - 12 semanas 
F3  

14 - 18 semanas 

N7 DIP N7 DIP N7 DIP 
Farelo de soja 604,2 432,1 407,9 
Milho grão 301,1 515,4 549,3 
Óleo de soja 59,0 20,8 14,0 
Fosfato bicálcico 16,5 23,3 14,8 20,8 10,4 16,3 
Calcário 9,9 5,3 9,2 4,0 11,2 5,9 
Sal comum 4,1 4,0 3,6 3,5 3,3 3,2 
DL- Metionina 2,4 2,0 1,6 
Cloreto  colina 60 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
L-Treonina 0,5 0,1 0,1 
Amido de milho 678,7 678,4 678,3 
Açúcar 100,0 100,0 100,0 
Casca de arroz 186,4 191,0 194,0 
Suplemento Vitamínico¹ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Suplemento Mineral² 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Antioxidante 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Total 1000 1000 1000 1000 1000 1000
EMAn, Mcal/kg 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 
Ca 9,4 9,4 8,32 8,32 8,0 8,0 
Pd 4,38 4,38 3,92 3,92 3,1 3,1 
K 11,9 0 8,09 0 9,0 0 
Na 1,8 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 
FB 37,8 71,1 32,3 79,2 31,6 74,0 
Proteína (N x 6,25)3 309,3 248,5 240,1 
Metionina+Cistina3 10,45 NI 8,65 NI 8,09 NI 
Metionina3 6,4 NI 5,3 NI 4,8 NI 
Lisina3 16,9 NI 12,7 NI 12,1 NI 
Treonina3 11,0 NI 8,3 NI 7,9 NI 
Triptofano4 3,7 NI 2,8 NI 2,7 NI 
Arginina3 19,9 NI 15,4 NI 14,8 NI 
Valina3 13,3 NI 10,5 NI 10,2 NI 
Isoleucina3 12,7 NI 9,8 NI 9,4 NI 
Leucina3 23,1 NI 19,6 NI 19,1 NI 
Histidina3 7,6 NI 6,1 NI 5,9 NI 
 g Met+Cis/ 16 g N  3,4 3,5 3,4 
 g Lis/ 16 g N  5,5 5,1 5,1 
Met+Cis/Lis, % 61,8   68,0   66,6   
¹Conteúdo/kg: Ácido fólico = 950mg, Ácido pantotênico = 12.000mg, Niacina = 38.000mg, Biotina = 60mg, Vit. A 
= 8.000.000 UI, Vit. B1 = 2.400mg, Vit. B12 = 12.000mg, Vit. B2 = 5.950mg, Vit. B6 = 2.500mg, Vit. D3 = 
2.300.000 UI, Vit. E = 12.350mg, Vit. K3 = 1.800mg, Se = 300mg, antioxidante = 250mg, Veículo q.s.p. 1.000g.  
²Conteúdo/kg: Mn = 200.000mg, Fe = 100.000mg, Zn = 160.000mg, Cu= 16.000mg, I = 1.500mg, Veículo q.s.p. 
1.000g. . ³Composição analisada; NI, não identificado. 
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Os níveis experimentais foram obtidos pela técnica da diluição conforme 

FISHER & MORRIS (1970), diluindo-se a ração N7 sucessivamente com a DIP, 

mantendo-se constante a relação ideal aminoácidos/lisina proposta por ROSTAGNO 

et al. (2005), exceto para Met+Cis. A proporção da ração N7 em cada tratamento 

encontra-se na Tabela 2. 

Tabela 2. Proporção da ração concentrada (N7) na composição dos tratamentos nas três 
fases¹. 

Níveis de Met+Cis na ração 
concentrada (N7) 

nas três fases 

Tratamentos 

N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 

F1 - 10,45 g/kg Met+Cis 1,00 0,90 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 
F2 – 8,65 g/kg Met+Cis 1,00 0,90 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 
F3 – 8,09 g/kg Met+Cis 1,00 0,80 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25 
F1, 2 a 4 semanas; F2, 8 a 12 semanas; F3, 14 a 18 semanas; ¹A proporção da DIP na composição de cada 
tratamento pode ser obtida pela diferença DIP=1-N7. Para obter os níveis de Met+Cis nos demais tratamentos 
deve-se multiplicar pela % de N7 nas rações experimentais. 

As formulações foram ajustadas para composição analisados dos ingredientes, 

por meio de ensaio com galos Leghorne adultos e cecectomizados, utilizando o 

método de alimentação forçada conforme SIBBALD (1987). Foram determinados os 

coeficientes de digestibilidade estandarizado dos ingredientes, milho e farelo soja. A 

composição aminoacídica das amostras de ingrediente, dieta e excreta foram 

hidrolisadas com ácido clorídrico 6 N, durante 24 horas. Os aminoácidos liberados 

por hidrólise ácida e separados por HPLC em fase reversa e detectados por U. V. a 

254 nm. 

Mensurações  

O peso corporal médio no início de cada ensaio foi de 160 ± 1,2 g na fase de 2 

a 4 semanas (F1); 515 ± 11,0 g na fase de 8 a 12 semanas (F2) e 901 ± 5,0 g na 

fase de 14 a 18 semanas de idade. As variáveis coletadas no período de 4 semanas 

de experimentação de cada ensaio foram consumo de ração e ganho de peso. A 

partir do consumo de ração obteve-se a consumo de metionina+cistina. As funções 

matemáticas foram aplicadas para explicar a relação entre consumo de 

metionina+cistina digestível (CMet+Cis, mg/ave/dia) e ganho de peso (GP, 

g/ave/dia).  
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Modelando as respostas das aves por diferentes funções matemáticas 

A relação entre ganho de peso (GP) e ingestão de metionina+cistina (Met+Cis) 

foi modelada por 10 funções matemáticas e, a partir das inversas dessas funções 

determinaram-se para cada ganho de peso o consumo ideal de Met+Cis. 

Substituindo-se o GP = 0 nas funções inversas obtiveram-se a exigência de Met+Cis 

para ganho de peso igual a zero ou exigência de mantença em mg/ave. Com base 

nas funções ajustadas, a eficiência de utilização de Met+Cis para ganho de peso 

pode ser obtida pela diferenciação das equações, . 

As funções utilizadas para ajustar o GP em função da ingestão de Met+Cis, 

foram: broken line (BL) e broken line com ascendência curvilínea (BLq), o modelo de 

Michaelis-Menten (M&M), cinética de saturação (CS), três modelos logísticos, o 

sigmoidal, logístico I (LOGI), logístico II (LOGII) e quatro modelos exponenciais, 

exponencial de Mitscherlich (MITS), monomoleculares I e II (MONOI e II). 

Descrição das funções matemáticas 

1- Broken line (BL), o modelo foi obtido de ROBBINS et al. (2006) e descreve a 

relação entre ganho de peso (GP) e ingestão de Met+Cis (X) por três parâmetros, 

conforme a equação 1: em que a resposta assintótica do modelo; é a 

inclinação até o ponto de quebra e é a exigência para expressar o  ou 

ponto de quebra.  

GP = GPmax+U. R-X          Eq.[1] 

As estimativas por esse modelo são consideradas sob as condições:   e 

quando , considera-se . 

Invertendo-se a Eq.[1] é possível obter a ingestão de Met+Cis (mg/dia) em 

função do ganho desejado, conforme a equação 2. 

Met+Cis =
-GP+GPmax+. U.R

U
       Eq.[2] 

A ingestão de Met+Cis (X) quando o ganho de peso é zero foi obtida, segundo 

a equação 3. 

Met+Cis GP=0 =
(GPmax+U. R)

U
       Eq.[3]

2 - Broken line com ascendência curvilínea (BLq), esta função foi obtida de 

ROBBINS et al. (2006) e descreve a relação entre GP e Met+Cis (X) com três 



180 

parâmetros, de mesmo significado biológico da Eq.[1], sendo a resposta 

assintótica do modelo; é a inclinação até o ponto de quebra e é a exigência para 

expressar o  ou ponto de quebra, conforme a equação 4.  

As estimativas por esse modelo são consideradas sob as condições:   e 

quando , considera-se . 

GP= GPmax+U . R-X
2
       Eq.[4] 

Invertendo-se a Eq.[4] é possível obter a ingestão de Met+Cis (mg/dia) em 

função do ganho desejado, conforme a equação 5, que apresenta duas raízes + e -, 

utilizou-se a positiva. 

 Met+Cis =
U.R+ U. GP-U.GPmax

U
       Eq.[5] 

A ingestão de Met+Cis (X) quando o ganho de peso é zero foi obtida, segundo 

a equação 6. 

Met+Cis GP=0 =
U.R+ U.GP-U.GPmax

1
2

U
       Eq.[6]

3 - Michaelis-Menten (M&M) descreve a resposta utilizando dois parâmetros, a 

maxima resposta, ( ) e uma constante ( ), que siginifica a ingestão de 

Met+Cis para obter metade da máxima resposta . A descrição 

apresentada na equação 7, foi obtida de MICHAELIS & MENTEN (1913). 

GP = 
GPmax. X

Km+X
          Eq.[7] 

Invertendo-se a Eq.[7] é possível obter a ingestão de Met+Cis (mg/dia) em 

função do ganho desejado, conforme a equação 8.  

Met+Cis = -
GP.Km

GP-GPmax
        Eq.[8]

Substituindo-se o GP = 0 na Eq.[8] torna-se nula. 

4- Cinética de saturação (CS) trata os estudos nutricionais como manifestações 

de fenômenos saturáveis. Este modelo foi obtido de MORGAN et al. (1975) e possui 

4 parâmetros: , é a máxima resposta ou assintótica; , é o intercepto no eixo 

y; , é ingestão necessária para obeter metade da máxima resposta ; , 

é ordem cinética aparente, conforme a equação 9. 

GP =
b.kmn+GPmax .  Xn

kmn+Xn         Eq.[9] 
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Invertendo-se a Eq.[9] obtém-se a ingestão de Met+Cis (mg/dia) em função do 

ganho desejado, conforme a equação 10.  

Met+Cis =
-GP+b

GP-GPmax

1
n
.km        Eq.[10] 

Esta função possui parâmetros com mesmo signifiado biológico da Eq.[7], no 

entanto, re-parametrização de MORGAN et al. (1975) possibilita estimar a ingestão 

de Met+Cis para GP = 0, conforme a equação 11. 

Met+Cis GP=0 = -
b

GPmax

1
n .  km       Eq.[11]

5 – Sigmoidal (Sig) dois dos seus parâmetros descrevem duas assíntotas, 

inferior ( ) e superior ( ). O  é obtido somando 

; Os parâmetros  e  estão relacionados ao formato da curva, sendo 

relacionado a intercepção no eixo y para o ingestão mínima de Met+Cis; o parâmetro 

 esta relacionado a direção da curva,  na presente relação entre GP e Met+Cis seu 

valor é negativo, ou seja a função cresce para direita. A descrição na equação 12 foi 

obtida de ROBBINS et al. (1979). 

GP = GPmin+
Amplitude

1+e r+s .  X
        Eq.[12] 

Invertendo-se a Eq.[12] é possível obter a ingestão de Met+Cis (mg/dia) em 

função do ganho desejado, conforme a equação 13.  

Met+Cis =
-r+ln -

GP-GPmin-Amplitude

GP-GPmin

s
       Eq.[13] 

A ingestão de Met+Cis para GP = 0 é obtida conforme a equação 14. 

Met+Cis GP=0 =
-r+ln

-GPmin-Amplitude
GPmin

s
       Eq.[14] 

6 – Logísticas, esta função tem sido bastante utilizada para modelar o 

crescimento de animais e plantas (NELDER, 1961) e foram re-parametrizadas para 

permitir maior interpretação da relação entre nutriente e respostas.  

6.1 - Logística I (LOGI) foi obtida de WARE et al. (1980), e descrerve as respostas 

com 4 parâmetros, dos quais, dois são assíntotas com significado biológico similar 

ao modelo Sigmoidal. Em LOG I, significa a máxima resposta assintótica, 

 significa a assíntota inferior, ou seja, o limite teórico de GP quando a ingestão 

de Met+Cis tende a – infinito, . O parâmetro  informa a ingestão 
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mínima de Met+Cis para interceptação o eixo das ordenadas (y) , conforme a 

equação 15. 

GP =
GPmax+GPmin .  c .  dX

1+c .  dX        Eq.[15] 

Invertendo-se a Eq.[15] obtém-se a ingestão de Met+Cis (mg/dia) em função do 

ganho desejado, conforme a equação 16.  

Met+Cis =
ln -

GP-GPmax

c .  GP-GPmin

ln d
        Eq.[16] 

A ingestão de Met+Cis para GP = 0 é obtida aplicando a equação 17. 

Met+Cis GP=0 =
ln -

GPmax
c .  GPmin

ln d
          Eq.[17] 

6.2 - Logística II (LOGII) foi obtida pela re-parametrização da LOGI, a descrição 

apresentada foi obtida de GAHL et al. (1991), conforme a equação 18.  As equações 

logísticas possuem parâmetros semelhantes, significa a máxima resposta 

assintótica. O parâmetro  informa a ingestão mínima de Met+Cis para interceptação 

o eixo das ordenadas (y) , para ambos os modelos logísticos (LOG I e II).  

De acordo com FINKE et al. (1987) a modificação de  para  permite 

inferir as respostas no eixo y, em x = 0, sendo , resolvendo essa 

equação se obtém o  da equação [18]. O parâmetro , relaciona-se à qualidade do 

nutriente, determina taxa de crescimento da função LOG I. O parâmetro , de [18] foi 

obtido pela simplificação do da equação [15]. Para simplificar 

fazendo , deste modo,  tem unidade recíproca 

de X. 

GP = GPmax+
b. 1+c -GPmax (-k .  X)

1+c . -k .  X
       Eq.[18] 

Invertendo-se a Eq.[18] obtém-se a ingestão de Met+Cis (mg/dia) em função do 

ganho desejado, conforme a equação 19. 

Met+Cis = -
ln

GP-GPmax

-GP.  c+GPmax .  c+b+b .  c-GPmax

k
      Eq.[19] 

A ingestão de Met+Cis para GP = 0 é obtida conforme a equação 20. 

Met+Cis GP=0 = -
ln -

GPmax

GPmax .  c+b+b .  c-GPmax

k
     Eq.[20] 
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7 – Mitscherlich (MITS), esta função descreve a relação entre GP e ingestão de 

Met+Cis (X) por dois parâmetros: máxima resposta ( ) e taxa de crescimento 

( ), conforme a equação 21 descrita por MITSCHERLICH (1909). 

GP = GPmax . 1-e(-b.X)        Eq.[21] 

Aplicando a equação 22 é possível estimar ingestão de Met+Cis para níveis de 

produção (GP) menor que .  

Met+Cis = -
ln -

GP-GPmax
GPmax

b
        Eq.[22] 

A solução da equação [21] para estimar Met+Cis quando GP = 0 não tem 

significado prático. A solução para GP = 0 resulta na expressão: , ou seja, 

0. 

8 – Monomolecular I e II (MONO I e II) foram obtidas por re-parametrização a 

partir da equação [21]. Estas constantes re-parametrizações buscaram aproximar a 

descrição matemática do fenômeno biológico. A monomolecular I apresentada na 

equação 23 foi obtida de KAPS & LAMBERSON (2004) e a monomolecular II 

equação 24 de KEBREAB et al. (2008). 

GP =  GPmax- GPmax-GPmin  .e -k . X-Yb      Eq.[23] 

GP = GPmax . (1-e(-k .(X-Xm)))       Eq.[24]

Invertendo-se as Eq.[23] e Eq.[24] obten-se as equações 25 e 26, 

respectivamente. Aplicando-se as Eq.[25] e Eq.[26] é possível estimar ingestão de 

Met+Cis para níveis de produção (GP) menor que .  

Met+Cis = -
-k .  Yb+ln -

GP-GPmax

GPmax-GPmin

k
       Eq.[25] 

Met+Cis = -
-k .  Xm+ln -

GP-GPmax
GPmax

k
       Eq.[26] 

A ingestão de Met+Cis (X) quando o ganho de peso é zero pode ser obtida por 

pelas equações 27 e 28, respectivamente para MONO I e II, de modo, que essas 

equações possuem significados. 

Met+Cis GP=0 = -
-k .  Yb+ln

GPmax

GPmax-GPmin

k
      Eq.[27] 

Met+Cis GP=0 = -
-k .  Xm+ln 1

k
  Met+Cis = Xm     Eq.[28] 
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As funções monomoleculares I e II utilizam parâmetros semelhantes. A função 

MONO I é descrita por 4 parâmetros:  e  são valores assintóticos para 

ganho de peso;  é a taxa de crescimento da função;  é o valor predito no eixo y 

correspondente à dieta basal.  

A função MONO II é descrita por três parâmetros sendo dois  e são 

análogos à descrição anterior, o terceiro parâmetro significa é a ingestão de 

Met+Cis para ganho zero. 

Fracionamento das exigências de Met+Cis utilizando abordagem fatorial 

As exigências de Met+Cis foram estimadas considerando 99% da resposta 

assintótica dos modelos. No entanto, sabe-se que a composição do ganho é afetada 

por diversos fatores e uma alternativa é a modelagem das exigências. Para isso, 

estimaram-se coeficientes que representam a exigência de Met+Cis (mg) para 1 g 

de ganho de peso ( ) e para manter 1 kg de peso metabólico ( ). Os coeficientes 

foram determinados para utilizar na equação 29.  

Met+Cis = a.GP + b. PC0,75       Eq.[29]

O coeficiente  foi obtido para ganho de peso na região limitante, final 

da fase de resposta. Por meio da função inversa , determinou-se a 

exigência mínima de cada função para ganho = 0. Os valores calculados na unidade 

mg/ave foram convertidos em mg/kgPC0,75 = . 

Seleção de modelos  

Os critérios adotados para selecionar os modelos foram: variância residual 

(SQE), máxima verossimilhança (-2LogL), critério de Informação Bayesiano (BIC) e 

coeficiente de determinação (R²) ajustado para número de parâmetros (R²Ajust).  

Validação do modelo 

Os modelos selecionados foram submetidos à análise de resíduos conforme 

descrito por ST-PIERRE (2003). Os resíduos (observado – predito) foram plotados 

em função dos valores previstos de acordo com o seguinte modelo:  

ei  = b0 + b1 GPi – GP + ei       Eq.[30] 
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Em que  é o valor residual para toda observação i; , são as estimativas 

dos parâmetros;  é o valor previsto para todo i;  é valor médio para de todos 

os valores previstos ;  é o erro da regressão dos resíduos sobre os valores 

previstos. A regra de decisão baseia-se no pressuposto que: o modelo para ser 

imparcial a correlação aproxima-se de 1, quando R²ajust aproxima-se de 0, ou seja, 

os resíduos não estão correlacionados com as previsões, e a inclinação ( ) do 

em função de é zero se o modelo for imparcial. 

Análises estatísticas  

Os parâmetros dos modelos foram estimados pela máxima verossimilhança, 

utilizando o procedimento NLMixed do SAS 9.0, considerando efeito aleatório a 

máxima reposta assintótica de cada modelo, conforme descrito por ROBBINS et al. 

(2006). Os resultados de ingestão de Met+Cis e ganho de peso foram submetidos à 

análise de homocedasticidade da variância e normalidade dos erros, sendo 

satisfeitas as pressuposição para hipótese de nulidade.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos para ingestão de ração, Met+Cis e GP estão 

apresentados na Tabela 3. As respostas obtidas para ganho de peso com a dieta 

controle, que consistiu no segundo nível mais uma suplementação extra de 

metionina sintética confirmaram a Met+Cis com primeiro limitante (Tabela 3). O 

incremento nas respostas das aves é condicionado pelo grau de limitação, estado 

fisiológico do crescimento e aminoácido teste, conforme sugere os resultados de 

FISHER & MORRIS (1970), GOUS & MORRIS (1985) e BOWMAKER & GOUS 

(1991). As respostas para consumo de ração revelaram que não houve redução no 

consumo nos níveis excessivos (N6 e N7), comportamento semelhante foi verificado 

com reprodutoras (BOWMAKER & GOUS, 1991) e frangos de corte (SAMADI & 

LIEBERT, 2008). 
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Tabela 3. Níveis de metionina+cistina na dieta (Met+Cis%), consumo de ração (CR), 
consumo de metionina+cistina (CMet+Cis) e ganho de peso das aves (GP). 

Níveis 
Met+Cis CR Cmet+Cis GP 

g/kg g/ave/dia mg/ave/dia g/ave/dia 

F1 - 14-42 dias 
N1 3,13 17,4 ± 0,8 54,6 ± 2,4 2,5 ± 0,2 
N2 4,18 22,7 ± 1,2 94,7 ± 4,8 5,0 ± 0,2 
N3 5,22 24,9 ± 0,9 130,3 ± 4,8 6,9 ± 0,4 
N4 6,27 28,3 ± 1,0 177,2 ± 6,1 9,6 ± 0,3 
N5 7,31 28,9 ± 0,4 211,2 ± 2,7 10,8 ± 0,2 
N6 9,40 29,5 ± 0,4 277,5 ± 3,3 11,6 ± 0,3 
N7 10,45 29,5 ± 0,5 307,8 ± 4,8 11,5 ± 0,2 
N8¹ 4,58 24,5 ± 0,9 112,4 ± 4,2 6,0 ± 0,3 

Média+Erro 25,7  ± 4,3 170,7 ± 87,6 8,0 ± 3,3 

F2 - 56-84 dias 
N1 2,60 45,0 ± 2,6 116,7 ± 6,8 5,8 ± 0,7 
N2 3,46 47,5 ± 2,0 164,4 ± 6,9 7,8 ± 0,8 
N3 4,33 48,5 ± 2,7 209,7 ± 11,8 10,3 ± 0,6 
N4 5,19 46,6 ± 2,1 242,0 ± 11,1 10,8 ± 0,6 
N5 6,06 45,5 ± 2,4 275,6 ± 14,5 11,2 ± 0,6 
N6 7,79 43,6 ± 3,1 339,5 ± 11,0 12,2 ± 0,6 
N7 8,65 45,5 ± 1,8 393,9 ± 15,6 12,3 ± 0,8 
N8¹ 3,86 49,1 ± 2,5 189,4 ± 9,7 9,8 ± 1,3 

Média+Erro 46,4 ± 2,7 241,4 ± 91,6 10,0 ± 2,3 

F3 - 98-126 dias 
N1 2,02 54,0 ± 3,1 109,2 ± 6,2 4,2 ± 0,4 
N2 2,83 60,5 ± 1,1 171,1 ± 3,0 7,5 ± 0,4 
N3 3,64 57,4 ± 2,8 208,8 ± 5,5 8,5 ± 0,5 
N4 4,45 58,2 ± 0,8 258,7 ± 3,7 10,4 ± 0,3 
N5 5,26 54,6 ± 2,0 287,0 ± 10,3 10,9 ± 0,4 
N6 6,47 53,4 ± 2,1 335,1 ± 21,3 11,1 ± 0,7 
N7 8,09 52,6 ± 2,3 415,7 ± 16,7 11,2 ± 0,8 
N8¹ 3,13 47,4 ± 0,6 182,9 ± 1,8 7,8 ± 0,3 

Média+Erro 55,8 ± 2,9 296,9 ± 107,2 9,1 ± 2,6 
¹N8 = N2 + 0,4 g de DL-Metionina /kg de ração ; ²N8 = N2 + 0,4 g de DL-Metionina /kg de ração; ³N8 = N2 + 0,3 g 
de DL-Metionina /kg de ração. 

Modelando as respostas das aves por diferentes funções matemáticas 

Os modelos ajustados às respostas de ganho de peso (GP) as ingestão de 

Met+Cis (X) e parâmetros dos modelos ( ) são apresentados na Tabela 4, 5 e 6 

para os ensaios  na fase 2-6 (F1), 8-12 (F2) e 14 a 18 (F3) semanas, 

respectivamente. O R²ajust calculado a partir da variância corrigida para o número 

de parâmetros deveria permitir comparação direta entre os diferentes modelos 
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utilizados; mas é possível observar que não confere uma ferramenta decisiva para 

atestar o ajuste dos modelos às respostas. FISHER et al. (1973) relataram que o 

critério R² raramente levava à seleção de um modelo, mas a "exigência" do animal 

era influenciada pelo modelo matemático escolhido para explicar a curva resposta.  

No presente trabalho utilizaram-se variância residual (SQE), máxima 

verossimilhança (-2LogL), critério de Informação Bayesiano (BIC) como critério 

avaliar a qualidade do ajuste do modelo às respostas de GP. Na fase F1 (2 a 4 

semanas de idade) a SQE, BIC e -2LogL para o modelo BL foram estimados em 

0,736; 26,3 e 7,6. Estas estatísticas para o modelo Sig foram estimadas em 0,531; 

16,3 e -6,2 respectivamente. Nota-se que a redução de 27% na variância residual 

(SQE) gerou valor de -6,2 para estatística -2LogL no ajuste do modelo Sig. Nas 

demais fases a estatística -2LogL apresentou-se na mesma escala das demais 

estatística de ajuste. Desse modo, as informações de SQE e BIC oferecem escala 

com interpretações práticas para avaliar a qualidade do ajuste do modelo, 

independente do conjunto de dados.  

Os modelos que melhor se ajustaram foram: LOG I, LOG II e Sig, (1º) seguido 

do BL (2º) e CS (3º), enquanto que os modelos MONO II, MITS e M&M ofereceram 

maiores valores de SQE, BIC e -2LogL. Os modelos logísticos e sigmoidal 

ofereceram melhor ajuste às respostas obtidas conforme se observa na Figura 1. 

Tradicionalmente os métodos utilizados para avaliar estudos dose-resposta 

têm como base a relação linear entre o consumo de nutrientes e resposta de 

crescimento (WARE et al., 1980). No entanto, apesar das interpretações 

matemáticas serem simples, alguns aspectos fisiológicos são ignorados; por 

exemplo, a taxa de crescimento, não é uniforme para todos os níveis de ingestão de 

nutrientes (WARE et al., 1980). Este fato confere às respostas uma forma curvilínea 

e, por esse motivo tem-se utilizado equações polinomiais para descrever o processo 

de crescimento. Desse modo, é interessante conciliar o significado matemático dos 

parâmetros dessas equações na representação do crescimento, ou seja, coerência 

com fenômeno biológico (MORGAN et al., 1975; MERCER et al., 1993). 
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Tabela 4. Parâmetros ( ) ajustados às respostas de ganho de peso de frangas de postura e 
estatísticas do ajuste dos modelos para idade de 2 a 6 semanas de idade. 

Funções  SE SQE −2Logl BIC R² R²Ajust 

BL 

GPmax 11,55 0,076 
0,736 7,6 26,3 99,83 99,80 U -0,054 0,001 

R 218,5 2,165 

BQL 

GPmax 11,632 0,076 
0,867 14,6 33,3 99,80 99,76 U 0,0001 0,001 

R 291,8 2,165 

M&M 
GPmax 27,5 2,495 

5,580 93,1 108,0 98,75 98,56 
KM 379,0 54,024 

CS 

GPmax 12,3 0,167 

0,754 8,6 31,0 99,83 99,79 
b 2,063 0,203 
n 3,317 0,209 

K0.5 129,1 2,195 

LOG I 

GPmax 11,8 0,087 

0,531 -6,2 16,3 99,88 98,85 
GPmin 0,25 0,462 

c 13,75 3,192 
d 0,977 0,001 

LOG II 

GPmax 11,8 0,087 

0,531 -6,2 16,3 99,88 98,85 
b 1,029 0,269 
c 13,75 3,199 
k 0,023 0,001 

SIG 

Amplitude 11,5 0,513 

0,531 -6,2 16,3 99,88 99,85 
GPmin 0,247 0,463 

r 2,621 0,232 
s -0,023 0,001 

MITS 
GPmax 16,9 1,078 

4,96 88,4 103,4 99,88 98,68 
k 0,004 0,000 

MONO I 

GPmax 13,3 0,332 

1,910 47,6 70,1 99,57 99,50 
GPmin -3,8 0,537 

k 0,00823 0,001 
Yb 1,26 0,076 

MONO II 

GPmax 13,3 0,332 
1,910 47,6 66,3 99,57 99,48 b 0,008 0,071 

XM 31,8 2,523 
Broken line (BL); Broken line com ascendência curvilínea (BLq); Michaelis-Menten (M&M); Cinética de saturação 
(CS); Logísticos I (LOG I); Logístico II (LOGII). Sigmoidal (Sig); Mitscherlich (MITS); Monomolecular I I (MONOI I) 
e Monomolecular II (MONO II). 
EP, erro padrão da média;  
SQE, variância residual; 
-2LogL , log da máxima verossimilhança,  
BIC, Critério de Informação Bayesiano;  
R², Coeficiente de determinação; R²Ajust,  
R²  ajustado para numero de parâmetros da equação 
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Tabela 5. Parâmetros ( ) ajustados às respostas de ganho de peso de frangas de postura e 
estatísticas do ajuste dos modelos para idade de 8 a 12 semanas de idade. 

Funções  Média EP SQE −2LogL BIC R² R²Ajust 

BL 

GPmax 12,1 0,16 
4,37 82,4 101,1 98,05 97,35 U -0,0395 0,0025 

R 271,5 7,4 

BQL 

GPmax 12,35 0,17 
3,25 70,0 88,7 98,55 98,03 U -0,00011 0,00001 

R 363,1 14,93 

M&M 
GPmax 22,41 1,5 

5,37 91,1 106,1 97,97 96,92 
KM 285,4 35,2 

CS 

GPmax 12,76 0,40 

2,96 66,1 88,5 98,68 98,15 
b 4,24 0,98 
n 3,817 0,867 

K0.5 174,7 10,8 

LOGI 

GPmax 12,55 0,30 

3,05 67,4 89,8 98,64 98,10 
GPmin 0,74 4,11 

c 9,40 12,07 
d 0,9836 0,0044 

LOGII 

GPmax 12,55 0,30 

3,05 67,4 89,8 98,64 98,10 
b 1,87 2,44 
c 9,39 12,25 
k 0,0166 0,0050 

SIG 

Amplitude 11,80 4,35 

3,05 67,4 89,8 98,64 98,10 
GPmin 0,74 4,13 

r 2,24 1,29 
s -0,0166 0,005 

MITS 
GPmax 15,3 0,6 

4,76 86,1 101,0 97,87 97,18 
k 0,00469 0,00038 

MONOI 

GPmax 13,2 0,4 

3,25 69,9 92,3 98,55 97,98 
GPmin -7,34 2,2 

k 0,009 0,001 
Yb 1,35 0,4 

GPmax 13,2 0,4 
3,25 69,9 88,6 98,55 98,03 MONOII b 0,009 0,001 

XM 52,0 7,7 
Broken line (BL); Broken line com ascendência curvilínea (BLq); Michaelis-Menten (M&M); Cinética de saturação 
(CS); Logísticos I (LOG I); Logístico II (LOGII). Sigmoidal (Sig); Mitscherlich (MITS); Monomolecular I I (MONOI I) 
e Monomolecular II (MONO II). 
EP, erro padrão da média;  
SQE, variância residual; 
-2LogL , log da máxima verossimilhança,  
BIC, Critério de Informação Bayesiano;  
R², Coeficiente de determinação; R²Ajust,  
R²  ajustado para numero de parâmetros da equação 
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Tabela 6. Parâmetros ( ) ajustados às respostas de ganho de peso de frangas de postura e 
estatísticas do ajuste dos modelos para idade de 14 a 18 semanas de idade. 

Funções  SE SQE −2Logl BIC R² R²Ajust 

BL 

GPmax 11,03 0,13 
2,92 64,3 82,7 98,84 98,46 U -0,04 0,002 

R 270,8 5,9 

BQL 

GPmax 11,2 0,16 
2,64 60,3 78,7 98,95 98,61 U -0,0001 0,00001 

R 349,5 13,2 

M&M 
GPmax 24,4 2,1 

7,67 103 117,0 96,94 96,16 
KM 346,0 58,0 

CS 

GPmax 11,55 0,28 

2,81 62,8 84,9 98,88 98,47 
b 3,21 0,63 
n 4,2 0,74 

K0.5 173,9 7,88 

LOGI 

GPmax 11,4 0,20 

2,72 61,4 83,6 98,92 98,53 
GPmin 1,18 1,79 

c 20,15 18,60 
d 0,9804 0,0036 

LOGII 

GPmax 11,4 0,2 

2,72 61,4 83,6 98,92 98,53 
b 1,66 1,3 
c 20,15 18,71 
k 0,0198 0,0037 

SIG 

Amplitude 10,18 1,91 

2,72 61,4 83,6 98,92 98,53 
GPmin 1,18 1,8 

r 3,0 0,92 
s -0,0198 0,0037 

MITS 
GPmax 14,7 0,9 

6,80 98,4 113,1 97,30 96,50 
k 0,0041 0,00047 

MONOI 

GPmax 12,0 0,3 

3,30 70,5 92,6 98,70 98,23 
GPmin -9,47 2,03 

k 0,0094 0,00097 
Yb 1,70 0,40 

MONOII 

GPmax 12,0 0,3 
3,30 68,8 87,3 98,70 98,30 b 0,0094 0,00097 

XM 63,8 5,5 
Broken line (BL); Broken line com ascendência curvilínea (BLq); Michaelis-Menten (M&M); Cinética de saturação 
(CS); Logísticos I (LOG I); Logístico II (LOGII). Sigmoidal (Sig); Mitscherlich (MITS); Monomolecular I I (MONOI I) 
e Monomolecular II (MONO II). 
EP, erro padrão da média;  
SQE, variância residual; 
-2LogL , log da máxima verossimilhança,  
BIC, Critério de Informação Bayesiano;  
R², Coeficiente de determinação; R²Ajust,  
R²  ajustado para numero de parâmetros da equação 
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Figura 1. Respostas observadas (O) e preditas (P) para ganho de peso e consumo de 
Met+Cis da fase 2-6 semanas de idade, utilizando para predição o modelo 
Sigmoidal (Sig) e Broken line (BL). 

As estatísticas de avaliação do ajuste dos modelos apresentada na Tabela 5 

indicam que os melhores ajustes às respostas na fase F2 (8 a 12 semanas de idade) 

foram obtidos com CS, logísticos e Sig. Na Figura 2 tem-se a predição pelo modelo 

CS e Sig. Quando existe uma fase resposta clara sobre uma vasta gama de 

ingestão, os modelos logísticos, Sig e CS se ajustam melhor às respostas, devido a 

amplitude das respostas resultar em um formato de curvilíneo e neste formato os 

modelos logísticos, Sig e CS se ajustam com qualidade (WARE et al., 1980).  

Na Tabela 6 verifica-se que o modelo que melhor se ajustou com as 

estatísticas de ajuste foi o BLq. Na Figura 3 observa-se que amplitude das respostas 

foi de 8 g, sendo as respostas de quatro níveis de ingestão distribuídas na fase 

linear e as respostas dos demais níveis de ingestão na fase de estabilidade ou platô 

de resposta. O modelo BLq foi utilizado para explicar as respostas na F3 (14 a 18 

semanas de idade). O modelo BLq é uma equação polinomial de segundo grau, 

portanto, de natureza linear. Os parâmetros deste modelo permitem o entendimento 

simplificado das respostas das aves, além de suas interpretações matemáticas 

serem simples, isso favorece sua aplicação.  
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Figura 2. Respostas observadas (O) e preditas (P) para ganho de peso e consumo de 
Met+Cis da fase 8-12 semanas de idade, utilizando para predição o modelo de 
cinética de saturação (CS) e Sigmoidal (Sig). 

Figura 3. Respostas observadas (O) e preditas (P) para ganho de peso e consumo de 
Met+Cis da fase 14-18 semanas de idade, utilizando para predição o modelo 
Broken line com ascendência curvilínea (BLq) e Sigmoidal (Sig). 
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As estimativas por esse modelo são consideradas sob as condições:  , 

após, portanto, para níveis maiores que a exigência, ( ) este equação não é 

diferenciavel, considera-se . Estas restrições contornam as críticas 

mencionadas por SIQUEIRA et al. (2009) e PESTI et al. (2009) de simetria bilateral, 

apresentada pelo modelo polinomial quadrático clássico (GP = Ax2+Bx+C). 

Os erros associados na estimativa de cada parâmetro dos modelos (SE) e sua 

importância para interpretação do fenômeno biológico devem ser analisados 

conjuntamente, pois, não há um modelo para todas as situações. Para o conjunto de 

dados das três fases verificaram-se bons ajustes para o modelo logístico e 

sigmoidal, no entanto, se objetivo for estudar o  os erros para  na 

F2 e F3 foram altos e não permite uma inferência acurada.  

Da mesma forma, apresenta-se o modelo de cinética de saturação (Figura 2) 

para ingestão de Met+Cis < 100 mg/d, o ganho mínimo foi > que 4 g/d, apesar de 

explicar com precisão o conjunto de dados estudado. As ingestões de Met+Cis não 

permitiram redução nas respostas de GP para extrapolar com precisão o nível 

mínimo para manter o GP = 0 por este modelo. Logo, deve-se definir o objetivo do 

estudo e a metodologia para escolha do modelo e dos parâmetros de interesse. 

Os modelos que estimaram valores mais distantes dos observados, conforme 

SQE, -2LogL e BIC foram M&M e MITS. O modelo de M&M superestimou o 

das aves. A média de GP dos níveis N6 e N7 das três fases F1, F2 e F3 foram 

11,55; 12,29 e 11,18 g/d, respectivamente. Estes valores foram em média 47% do 

estimado pelo modelo de M&M. 

A re-parametrização da equação monomolecular apresentada por KAPS & 

LAMBERSON (2004) e KEBREAB et al. (2008) forneceram bons ajustes, quando 

comparada com a equação MITS, além de permitir interpretações biológicas 

coerentes em estudos nutricionais. As equações MONO I e MONO II se 

individualizaram quanto às estatísticas de ajustes, a monomolecular de quatro 

parâmetros apresentou maior distanciamento em relação aos valores observados. 

Fracionamento das exigências de Met+Cis utilizando abordagem fatorial 

A hipótese que modelos curvilíneos permitem diferenciar os métodos: dose 

resposta e fatorial para extrapolar para população a ingestão ideal de Met+Cis pode 
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ser analisada na Tabela 7. Para investigar as diferenças entre os modelos foram 

estimadas as ingestões de Met+Cis para se obter 99% da resposta assintótica de 

cada modelo. De acordo com o R²ajust os modelos são semelhantes, para verificar 

investigar esta informação fixou-se um ganho de 10,8 g/d para todos os modelos e 

estimaram-se as ingestões de Met+Cis pelas funções inversas nas três fases. Por 

meio das funções invertidas calcularam-se a ingestão de Met+Cis para ganho de 

peso zero.  

As exigências para obter 99% do  (a1) na F1 variou de 216 estimada 

pelo BL a 1.100 mg/d obtida com M&M. Na F2 e F3 a diferença entre as estimativas 

pelo BL e M&M foi de 714 e 857 mg/d, respectivamente. Desse modo o parâmetro 

 das funções ajustadas para as respostas observadas deve descrever com 

precisão o máximo ganho de peso das aves; e assim, optar entre os princípios 

estatísticos de indivíduo vs população implícito em cada modelo. Os fatores 

envolvidos na utilização do  para obter as exigências lista-se:  atendimento 

aos demais indivíduos da população e conseqüente melhora na uniformidade entre 

os indivíduos, no entanto, fatores econômicos e ambientais devem ser considerados 

na decisão. 

Estas afirmações ratificam que os modelos M&M e MITS não descreveram com 

coerência o  das aves, portanto, as respectivas ingestões de Met+Cis foram 

superestimadas. Com base nas estatísticas de ajustes, a ingestão de Met+Cis para 

maximizar o desempenho das aves foi estimada em 311 mg/d pelo modelo logístico 

para fase F1; 523 mg/d para F2 pelo modelo CS. 

Especificamente, para fase F2 as estatísticas de ajuste ratificaram o melhor 

ajuste às respostas ao modelo CS, conforme já comentado, contudo a estimativa da 

ingestão de Met+Cis para imprimir o não foi coerente com as observadas de 

394 mg/d de Met+Cis para N7. A ingestão estimada foi 24,7% superior ao observado 

para obter o mesmo ganho (12 g/d).  

O modelo CS trata os estudos nutricionais como manifestações de fenômenos 

saturáveis, logo, sua estimativa é projetada para identificar a ingestão capaz de 

saturar o sistema e não haver mais respostas.     
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Tabela 7. Estimativa das exigências de Met+Cis para 99% GPmax e fracionamento para crescimento e mantença 

Funções 
a, exigência para crescimento b, Exigência para mantença 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 
a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b1 b2 b1 b2

BL 216 205 19 268 249 22 268 266 25 3 14 35 51 8 8 
BLq 266 223 21 330 261 23 318 293 27 30 120 28 41 30 30 
M&M 758 246 23 571 286 26 692 277 26 
CS 488 223 21 523 259 23 480 308 28 75 299 131 193 128 128 
LOG I 311 218 20 410 244 22 378 297 27 53 210 36 53 37 37 
LOG II 311 218 20 408 243 22 378 297 27 54 215 36 53 37 37 
Sig 313 222 20 412 242 22 378 301 28 54 214 36 53 37 37 
MITS 1100 218 20 982 259 23 1123 301 28 
MONO I 591 237 22 564 262 23 554 314 29 32 126 52 77 64 64 
MONO II 591 237 22 562 261 23 554 314 29 32 126 52 77 52 52 

Média 495 225 21 500 257 23 512 297 27 42 166 47 70 49 49
Broken line (BL); Broken line com ascendência curvilínea (BLq); Michaelis-Menten (M&M); Cinética de saturação (CS); Logísticos I (LOG I); Logístico II (LOGII). Sigmoidal 
(Sig); Mitscherlich (MITS); Monomolecular I I (MONOI I) e Monomolecular II (MONO II). 
F1, 2-4 semanas de idade; F2, 8-12 semanas de idade; F3 14-18 semanas de idade; 
a, exigência para crescimento; a1, mg/d para obter 99% do ; a2, mg/d para obter 10,8 g/d de GP; a3, mg/g para obter 10,8 g/d de GP 
b, exigência de mantença; b1, mg/d; b2, mg/kgPC0,75  

PC, Peso corporal médio F1 =0,160 kg; F2 = 0,597 kg; F3, 1,003 kg. 
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Resultados similares foram encontrados por RODEHUTSCORD & PACK (1999) 

com aplicação deste modelo (CS) e mencionam que os estudos devem ser planejados 

com altas concentrações e assim, identificar o nível mais alto tolerável; portanto, apesar 

de reunir os melhores índices das estatísticas de ajuste a interpretação biológica da 

ingestão para alcançar o  não foi aplicável neste estudo. 

Algumas pesquisas verificaram que modelos não lineares para o mesmo conjunto 

de dados apresentavam estatísticas semelhantes (WARE et al., 1980; 

RODEHUTSCORD & PACK, 1999). Desse modo, os modelos apresentados nas 

Figuras 1, 2 e 3 foram analisados quanto a predição dos resíduos. Conforme a Figura 4, 

é possível observar que os erros não se correlacionaram com a predição, sob as 

hipóteses de intercepto  e inclinação , sendo . De modo que 

os modelos foram imparciais para F1 e F2. Esta informação é importante, pois, oferece 

ferramenta para conciliar a significado biológico do modelo com aval estatístico na 

escolha do modelo. Considerando a análise de resíduo, estatísticas de ajuste, e o 

princípio individuo vs população os modelos logísticos e sigmoidal ofereceram melhor 

adequação na fase F1.  

A análise de resíduo dos modelos CS e Sig na fase F2 apontaram para 

equivalência, apesar de serem semelhantes para o conjunto de dados avaliados, os 

modelos logísticos e sigmoidal preconizaram que a máxima resposta seja obtida com 

ingestão de 410 mg/d, cerca de 3,9% maior que as ingestões observadas, desta forma 

a parametrização dos modelos logísticos e sigmoidal seguem a lei dos retornos 

decrescente de MITSCHERLICH (1909) com boa aproximação das respostas obtidas 

nos níveis de excessivos de Met+Cis. 

Análise da composição do desvio permite a seguinte interpretação: desvio ( ) = 

escala da diferença ( ) + viés da predição ( ) + precisão ( ). Analisando a 

composição dos desvios na fase F3 para os modelos selecionados BLq (2,5 g = 47,50% 

+ 4,42% + 93,05%) e Sig (2,5 g = 109,16% + 6,09% + 93,44%) é possível observar os 

modelos tem a mesma precisão, no entanto, o modelo Sig apresentou maior viés na 

predição em relação ao BLq, sobretudo para o coeficiente . De modo que se 

recomenda 318 mg/d para maximizar as respostas na F3, utilizando o modelo BLq. 
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Figura 4. Relação entre resíduo da predição (ei) e valores preditos para ganho de peso (GPP) 
por diferentes modelos. F1, 2-6 semanas, F2, 8-12 semanas e F3, 14-18 semanas. BL, 
brolken line; Sig, simoidal; CS, cinética de saturação e BLq, brolken line com 
ascendência curvilínea. NS p>0,05; ** p<0,01. 

As Ingestões de Met+Cis para atender o  foram estimadas em 311, 410 e 

318 mg/d pelo modelos F1 Sig, F2 Sig e F3 BLq, respectivamente. Considerando 

o consumo de ração (CR) do Manual da Linhagem de 28,3; 49,5 e 69,8 g/d para o 

mesmo período experimental (4 semanas) as previsões de ingestão de Met+Cis pelo 

Manual é de 212, 322 e 446 mg/d. Estas ingestões resultam em um consumo médio no 
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período de crescimento de 346 mg/d no presente estudo e 327 mg/d conforme o 

Manual da linhagem. De modo que a diferença (5,8%) entre as recomendações situam-

se, simplesmente no momento que se considera o mais exigente pela ave, conforme 

sua dinâmica de crescimento. 

Segundo RODEHUTSCORD & PACK (1999) uma definição fixa de valores 

próximos da máxima resposta (90-95%) não é adequada para esta finalidade. Em vez 

disso, estes autores aconselham que as formulações de rações tenham equilíbrio entre 

custo marginal do nutriente e o rendimento marginal gerado por um melhor 

desempenho.  

No ajuste curvilíneo da relação entre ingestão e ganho, os ângulos mudam na 

área abaixo da curva resposta. Considerando um ponto fixo, equivalente a o GP de 10 

g/d (final da fase linear ponto de resposta), aplicaram-se as funções invertidas e, desse 

modo obteve-se a ingestão de Met+Cis nos diferentes modelos. É possível verificar que 

a amplitude nas estimativas das ingestões de Met+Cis para este ponto (10 g/d) 

considerando todos os modelos ajustados foram minimizadas para 41, 44 e 42 mg/d, 

nas fases F1, F2 e F3, respectivamente. Desta forma, é possível inferir que os modelos 

foram similares para explicar a exigência neste ponto (10,8 g/d). A semelhança entre os 

modelos pode ser atribuída ao ponto que foi considerado, apenas a fase linear de 

resposta, minimizando as diferenças dos pressupostos de cada um dos modelos na 

estimativa da resposta assintótica . 

Abordagem fatorial das exigências permite comparações com as informações da 

literatura, além de permitir a utilização das informações em modelos dinâmicos para 

corrigir as mudanças do ganho de peso no tempo. Para obter um ganho de peso de 

10,8 g/d o presente estudo estima que seja necessário 218, 243 e 298 mg/d, 

equivalente a 20, 22 e 27 mg/g de ganho, utilizando os modelos selecionados (F1 Sig, 

F2 Sig e F3 BLq). 

FREITAS et al. (1991) determinaram a ingestão de Met+Cis de 125 mg/d um 

ganho diário de 7,1 g/d, equivalente 17,6 mg/g (1 a 6 semanas). SILVA et al. (2009) 

estimaram a ingestão de Met+Cis de 150 mg/d para atender um de 9,02 g/d, 

equivalente a 16,2 mg/g, estimado entre 1 a 4 semanas de idade. As previsões de 
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ingestão de Met+Cis conforme o Manual da Linhagem equivale a 22, 26 e 52 mg/g. 

Utilizando o CR e GP do Manual da Linhagem as ingestões de Met+Cis em mg/g 

prevista pela Tabela Brasileira de Aves e Suínos (ROSTAGNO et al., 2011) são 19, 20 

e 32 mg/g. 

Tomando a recíproca do coeficiente  (Tabela 7) é possível ter uma indicação da 

eficiência de utilização para GP. Considerando as informações expostas, as eficiências 

de utilização da Met+Cis para GP variou de 62 a 45% na F1, 38 a 50% na F2 e de 19 a 

31% na F3. Os resultados médios encontrados foram 50, 45 e 37% nas fases F1, F2 e 

F3 , respectivamente.  

Para os mesmos valores de CR do Manual da Linhagem, as ingestões de Met+Cis 

em mg/d para obter 10,8 g/d, correspondem à concentração de 9,95; 4,91 e 4,27 g/kg 

de ração para F1, F2 e F3, respectivamente. As concentrações de Met+Cis na ração 

apresentadas por ROSTAGNO et al. (2011) para as fases F1, F2 e F3 são 6,4; 4,97 e 

3,96 g/kg, respectivamente.  

As funções foram invertidas e resolvidas para ganho de peso igual a zero obtendo, 

assim a exigência de Met+Cis para a mantença mg/ave,  (Tabela 7), em seguida 

dividiu-se pelo peso corporal médio para obter mg/kgPC0,75,  (Tabela 7). O resultado 

obtido deta forma é afetada pela mínima ingestão de Met+Cis. Desse modo respostas 

de ganho de peso próximas a zero confere robustez ao procedimento, sobretudo com 

aves em crescimento, pelo fato que a exigência de mantença tem baixa representação 

no total exigido pela ave neste estado.  

A exigência média determinada foi de 55,7 mg/ave, equivalente a 95 mg/kgPC ou 

83 mg/kgPC0,75. KEBREAB et al. (2008) utilizando a equação monomolecular para 

explicar respostas de vários estudos encontraram exigência de 85 mg/ mg/kgPC. 

Estudos recentes determinaram a exigência de mantença com galos adultos em 25,5 

mg/kgPC0,75 por meio de retas (BONATO et al., 2011). 

Dentre os modelos utilizados, o CS proporcionou altas estimativas para exigência 

de mantença em todas as fases. Conforme comentado, os parâmetros dos modelos 

contribuem para alcançar o objetivo do estudo. Em relação à exigência de mantença, 

única equação que oferece esta informação sem extrapolação foi MONO II. Embora, as 
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ingestões de Met+Cis não permitiram redução nas respostas de GP para extrapolar 

com precisão o nível mínimo para manter o GP = 0 nos três ensaios. Logo, deve-se ter 

claro o objetivo de estudo e metodologia para ser êxito na estimação do parâmetro de 

interesse. 

CONCLUSÃO  

As funções avaliadas ajustaram adequadamente as respostas de ganho de peso. 

Com base nas estatísticas de ajuste, análise residual e significado biológico dos 

parâmetros as funções selecionadas foram sigmoidal para F1 e F2 e broken line com 

ascendência curviliea para F3. As exigências Met+Cis para GPmax nas fases F1, F2, F3 

foram estimadas em 313, 381 e 318 mg/ave/dia, respectivamente. O fracionamento das 

exigências de Met+Cis para ganho de peso foram estimadas em 20, 22 e 27 mg/g 

ganho de peso paras as fases F1, F2 e F3, respectivamente, e a exigência de 

mantença considerou-se 83 mg/kgPC0,75. 
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CAPÍTULO VII - IMPLICAÇÕES 

As implicações do segundo capítulo são: Análise dos resíduos para avaliar os 

dois tipos de ajustes da função de Gompertz mostrou que fixar alguns parâmetros pode 

ser uma ferramenta para modelagem matemática e foi fundamental para estudar as 

relações alométricas. No entanto, o ajuste tradicional da função de Gompertz permite as 

estimativas dos erros de cada parâmetro, que são fundamentais para descrição da 

população. Este capítulo mostrou, ainda, que a função de Gompertz, também, pode ser 

uma ferramenta para avaliar o manejo nutricional das aves.  

Os resultados do terceiro capítulo mostraram que as técnicas de balanço de 

nitrogênio e abate comparativo descreveram de forma diferente o potencial de retenção 

de nitrogênio pela ave, mas possibilitam estimativas das exigências similares. Desse 

modo, a técnica de balanço de nitrogênio pode uma ferramenta simples e prática para 

os estudos de exigências aminoacídicas. Por outro lado, a técnica de abate comparativo 

sempre será o referencial e os resultados obtidos a partir desta técnica validaram o 

modelo dinâmico elaborado no quarto capítulo para predizer o máximo potencial de 

deposição da ave. Para obter a mesma informação oferecida por esse modelo, é 

necessário executar três passos pela função de Gompertz: 1º estimar o peso corporal, 

2º calcular a derivada, obter o ganho e 3º dividir o ganho pelo peso corporal. Por esse 

motivo, o modelo elaborado (4º capítulo) para predizer o máximo potencial de 

deposição da ave é simples e prático. 

Os resultados do quinto capítulo sugerem: é racional continuar estudando a 

eficiência de utilização dos principais aminoácidos limitantes às dietas mais utilizadas 

na avicultura brasileira em estudos específicos para cada genótipo. Os resultados 

comprovaram que estudos sobre as perdas de proteína via penas devem ser 

intensificados, haja vista, o efeito sobre as exigências aminoacídicas. A introdução do 

crescimento dos órgãos no modelo proporcionou estimativas mais precisas das 

exigências aos eventos fisiológicos da fase de pré-postura. Dessa forma, modelos 

mecanicistas permitem o entendimento dos eventos fisiológicos e oferece critérios para 

orientar intervenções do nutricionista.  
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De maneira geral os modelos logísticos e sigmoidal se ajustaram bem as 

respostas de crescimento. No entanto, os resultados apresentados no sexto capítulo, 

sugerem que estudos futuros de exigência de aminoácidos sejam delineados com o 

conhecimento prévio do parâmetro de interesse do modelo matemático que será 

utilizado na interpretação das respostas. Sabendo-se que os erros associados a cada 

parâmetro são fundamentais para interpreção e inferência para população. 
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