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DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E NÍVEIS DE LISINA DIGESTÍVEL DAS AVES 

CAIPIRAS ECOTIPOS PELOCO E CANELUDO DO CATOLÉ, AVALIADAS 

DESDE A INCUBAÇÃO ATÉ OS 105 DIAS DE IDADE 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a incubabilidade e qualidade dos pintos caipira dos 
ecotipos Peloco e Caneludo do Catolé e exigência de lisina digestível para 
aves nas fases inicial, crescimento e terminação. No primeiro experimento 
avaliou-se os parâmetros de incubação e qualidade dos pintos. Foram 
incubados 277 ovos do ecotipo Peloco e 273 ovos do ecotipo Caneludo do 
Catolé, em máquina de estágio único durante 21 dias mantendo-se nas 
condições de 37,5ºC e 57 a 60% UR. A mortalidade embrionária total e por 
fases 1-5, 6 -15 e 16 - 21 dias, foi realizada através do embriodiagnóstico, e 
avaliou-se a qualidade do pinto por meio do ScorePasgar©, obtendo-se 9,20 
Peloco e 9,17 Caneludo. Observou-se perda de peso durante a estocagem de 
0,77% e 0,88% nos ovos do ecotipo Peloco e Caneludo, e aos 18 dias de 
incubação houve perda de 10,53% e 11,22% para o ecotipo Peloco e Caneludo 
respectivamente. Ovos férteis não eclodidos e mortalidade embrionária por 
fases resultaram em 22,84; 28,30; 16,98 e 54,72% ecotipo Peloco e 25,30; 
10,80; 10,80 e 78,40% ecotipo Caneludo. Os ovos inférteis contabilizaram 
45,92% e 25,30% para Peloco e Caneludo respectivamente. Outras variáveis 
avaliadas foram o peso do pinto pós-eclosão (Pinto, g/ave), eclosão (%), e 
eclodibilidade (%), obtendo-se para Peloco (36,58g, 68,13% e 77,15% 
respectivamente) e Caneludo (39,07g, 77,17% e 74,10% respectivamente), 
concluindo-se que os ovos podem ser armazenados por até 15 dias a 
temperatura de 17,0 ºC ±1,5, mantendo características desejadas pós-eclosão. 
No segundo e terceiro experimentos foram utilizados 150 aves ecotipo Peloco e 
150 aves ecotipo Caneludo do Catolé alojados em 30 boxes em sistema de 
confinamento. Os níveis de lisina digestível avaliados foram: fase inicial (1 a 30 
dias) níveis de 0,856; 0,978; 1,100; 1,223 e 1,345%, fase crescimento (30 a 75 
dias) 0,7050; 0,8060; 0,9060; 1,0070 e 1,1080% e fase terminação (75 a 105 
dias) 0,6240; 0,7130; 0,8020; 0,8910; e 0,9800 %, perfazendo 5 tratamentos 
com três repetições e 10 aves por unidade experimental, distribuídas num 
delineamento inteiramente casualizado. Avaliou-se os parâmetros de 
desempenho zootécnico. As características de carcaça avaliadas foram: 
rendimento de carcaça, peito, coxa, sobrecoxa, asa, pescoço, dorso, pé, 
moela, fígado e coração. A qualidade da carne foi avaliada através do pH, força 
de cisalhamento (kgf/g) e perda de peso por cozimento (%). Os resultados 
observados para aves caipira ecotipo Peloco na fase inicial foram, efeito 
quadrático (P<0,05) para as variáveis ganho de peso e conversão alimentar ao 
atingir os níveis de 1,004% e 0,989% de lisina digestível respectivamente. Na 
fase de crescimento os níveis influenciaram (P<0,01) linearmente o consumo 
de ração e o consumo de lisina, de forma quadrática (P<0,01) o ganho de peso 
sendo o nível calculado em 0,970% e conversão alimentar (P<0,05) obtendo 
máxima resposta ao atingir o nível de 0,952%. Na fase de terminação o 
consumo de ração, ganho peso e a conversão alimentar responderam de forma 
quadrática (P<0,01), sendo os níveis calculados em 0,874; 0,800 e 0,757%, 
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respectivamente. Resposta quadrática (P<0,05) foram observadas para 
rendimentos de carcaça (%) e peito, sendo os níveis calculados em 0,808 e 
0,812% de lisina digestível. Recomenda-se níveis de lisina digestível na ração 
de 0,989% para fase inicial, 0,952% na fase crescimento e para fase de 
terminação o nível de 0,757% de lisina digestível, para aves caipira ecotipo 
Peloco. Para aves caipira ecotipo Caneludo do Catolé, foram observados na 
fase inicial efeito quadrático (P<0,01) para as variáveis ganho de peso e 
conversão alimentar obtendo os níveis ótimos, respectivamente, de 1,225% e 
1,175%. Na fase de crescimento os níveis de lisina digestível influenciaram de 
forma linear crescente o consumo de ração (P<0,05), linear crescente (P<0,01) 
o consumo de lisina e ganho de peso (P<0,01) e linear decrescente (P<0,01) 
para conversão alimentar. Na fase final de criação o consumo de ração 
aumentou linearmente (P<0,05), o consumo de lisina digestível teve aumento 
linear crescente (P<0,01), o ganho de peso e conversão alimentar 
responderam de forma quadrática (P<0,01), sendo os níveis calculados em 
0,757 e 0,713%, respectivamente. Respostas lineares crescentes foram 
observadas para rendimentos de carcaça (%) e peito (P<0,05) e para 
sobrecoxa (P<0,01). O pH do peito apresentou efeito linear crescente (P<0,01), 
a força de cisalhamento e a perda de peso por cozimento apresentaram efeito 
linear decrescente (P<0,01) com o aumento dos níveis de lisina digestível. 
Recomenda-se níveis de lisina digestível na ração de 1,175% para fase inicial, 
1,108% fase de crescimento e 0,713% de lisina digestível na fase de 
terminação. 
 
Palavras-chave: aminoácidos, incubação, desempenho animal, exigência 
nutricional, rendimento de carcaça. 
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ZOOTECHNICAL PERFORMANCE AND LEVELS OF DIGESTIBLE LYSINE 

OF THE CHICKS FREE RANGE OF ECOTYPE PELOCO AND CATOLÉ 

CANELUDO, EVALUATED FROM THE INCUBATION FROM 105 DAYS OF 

AGE. 

 

ABSTRACT 
 

The objective was to evaluate hatchability and quality of the chicks free range of 

the Peloco and Caneludo Catolé ecotypes and digestible lysine requirement for 

birds in the initial, growth and termination phases. In the first experiment the 

parameters of incubation and chick quality were evaluated. 277 eggs from the 

ecotype Peloco and 273 eggs from the ecotype Caneludo do Catolé were 

incubated in a single-stage machine for 21 days maintaining 37.5ºC and 57-

60% UR. The total embryo mortality and phases 1-5, 6 -15 and 16-21 days 

were performed through embryodiagnosis, and the chick quality was evaluated 

by means of the ScorePasgar ©, obtaining 9,20 Peloco and 9, 17 Caneludo. 

Weight loss during storage of 0.77% and 0.88% was observed in the eggs of 

the ecotype Peloco and Caneludo, and at 18 days of incubation there was loss 

of 10.53% and 11.22% for the ecotype Peloco and Caneludo respectively. Non-

hatched fertile eggs and embryo mortality by phases resulted in 22.84; 28,30; 

16.98 and 54.72% Ecotype Peloco and 25.30; 10.80; 10.80 and 78.40% 

Caneludo ecotype. The infertile eggs accounted for 45.92% and 25.30% for 

Peloco and Caneludo respectively. Other variables evaluated were post-

hatching (Pinto, g / ave), hatching (%), and hatchability (%), obtaining Peloco 

(36.58 g, 68.13% and 77.15%, respectively) and Caneludo (39.07g, 77.17% 

and 74.10%, respectively). It was concluded that eggs can be stored for up to 

15 days at a temperature of 17.0 ° C ± 1.5, maintaining desired post- outbreak. 

In the second and third experiments were used 150 birds ecotype Peloco and 

150 birds ecotype Caneludo Catolé housed in 30 boxes in confinement system. 

The levels of digestible lysine evaluated were: initial phase (1 to 30 days) levels 

of 0.856; 0.978; 1,100; 1.222 and 1.345%, growth phase (30 to 75 days) 

0.7050; 0.8060; 0.9060; 1.0070 and 1.1080% and termination phase (75 to 105 

days) 0.6240; 0.7130; 0.8020; 0.8910; and 0.9800%, for 5 treatments with three 

replicates and 10 birds per experimental unit, distributed in a completely 

randomized design. The parameters of zootechnical performance were 

evaluated. The carcass characteristics evaluated were carcass yield, chest, 

thigh, overcoat, wing, neck, back, foot, gizzard, liver and heart. Meat quality was 

evaluated by pH, shear force (kgf / g) and weight loss by cooking (%). The 

observed results for quinoa pelicans in the initial phase were quadratic effect (P 

<0.05) for the variables weight gain and feed conversion, reaching levels of 

1.004% and 0.989% of digestible lysine, respectively. In the growth phase the 

levels (P<0.01) influenced linearly the feed intake and the lysine consumption, 

in a quadratic form (P<0.01) the weight gain being the calculated level in 

0.970% and feed conversion P<0.05) obtaining maximum response when 
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reaching the level of 0.952%. In the finishing phase, feed intake, weight gain 

and feed conversion were quadratic (P<0.01), with the levels calculated as 

0.874; 0.800 and 0.757%, respectively. Quadratic response (P<0.05) were 

observed for carcass (%) and breast yields, with the levels calculated as 0.808 

and 0.812% digestible lysine. It is recommended digestible lysine levels in the 

ration of 0.989% for initial phase, 0.952% in the growth phase and for the 

termination phase the level of 0.757% of digestible lysine for poultry ecotype 

Peloco. For quail birds, Caneludo catolé ecotype, the quadratic effect (P<0.01) 

was observed for the variables gain weight and feed conversion, obtaining the 

optimal levels, respectively, of 1.225% and 1.175%. In the growth phase the 

digestible lysine levels increased linearly (P<0.05), increasing linear (P<0.01) 

the consumption of lysine and weight gain (P<0.01) and linear regression (P 

<0.01) for feed conversion. In the final phase of breeding, feed intake increased 

linearly (P <0.05), digestible lysine intake increased linearly (P<0.01), weight 

gain and feed conversion responded quadratically (P< 0.01), with the levels 

calculated as 0.757 and 0.713%, respectively. Increasing linear responses were 

observed for carcass yields (%) and breast (P<0.05) and for overcooking (P 

<0.01). The pH of the breasts showed a linear increasing effect (P<0.01), the 

shear force and the weight loss by cooking had a linear decreasing effect (P 

<0.01) with the increase of digestible lysine levels. It is recommended digestible 

lysine levels in the ration of 1.175% for initial phase, 1.108% growth phase and 

0.713% digestible lysine in the termination phase. 

 

Key words: amino acids, animal performance, carcass yield, incubation, 

nutritional requirement.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As aves para sua reprodução entram num período de choco (Albino e 

Bassi, 2012), o qual tem sido eliminado por seleção genética em decorrência 

da sua interferência na escala de produção de ovos, pois neste período ocorre 

a suspensão da postura durante 21 dias. A incubação artificial tornou-se pratica 

fundamental na avicultura industrial moderna, permitindo aumento acentuado 

da produção de pintos (SALES, 2005). 

As atividades desenvolvidas no incubatório durante o processo de 

incubação tem como finalidade principal assegurar o desenvolvimento 

embrionário para obter o máximo número de pintos viáveis. Tais atividades 

abrangem a recepção, seleção, armazenamento, incubação, transferência dos 

pintos para o nascedouro, eclosão, retirada dos pintos e análise dos ovos não 

eclodidos. 

Dentre os segmentos da avicultura a produção de frangos tipo caipira 

para produção de carne ou ovos tem demonstrado ser cada vez mais 

promissor, devido a fatores ligados ao bem estar animal, assim como 

acentuado sabor da carne, a qual tende a ser mais escura e firme possuindo 

menor teor de gordura em sua carcaça (Takahashi et al., 2006),  agregando 

alto valor de mercado aos produtos. 

Mas para manter a produção de aves caipira é necessário estudos mais 

aprofundado quanto a exigência nutricional destes animais, visto que as aves 

de crescimento lento possuem exigências nutricionais diferentes das 

exigências dos frangos de corte convencionais. Supondo assim que as aves de 

crescimento lento tendem a responder de forma diferente aos níveis 

nutricionais das rações, sendo necessário pesquisar quais são os níveis 

nutricionais mais adequados, para proporcionar o máximo desempenho e 

melhores características e composição química da carcaça (GARCIA-VAO, 

1994; SANTOS et   al.,2005; MENDONÇA et al., 2007 ). 

No Brasil, as dietas formuladas para aves utilizam-se basicamente do 

milho e do farelo de soja como fontes de energia e proteína, respectivamente. 

Essa mistura de ingredientes tende a resultar em dietas com deficiência em 

alguns aminoácidos essenciais, como a lisina, necessitando realizar a sua 

suplementação por meio de aminoácidos industriais, para que as aves possa
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 ter suas exigências nutricionais satisfeitas e expressar o seu potencial 

genético. 

A lisina tem sido considerada o segundo aminoácido limitante para o 

crescimento e desenvolvimento de frangos de corte, em rações a base de 

milho e farelo de soja (COSTA et al., 2001; ISHIBASHI e YONEMOCHI, 2002; 

LANA et al., 2005). Além disso, sabe-se que a lisina é um aminoácido essencial 

cujo principal papel fisiológico consiste na síntese de proteínas musculares, 

estando envolvida em menores proporções em outros processos metabólicos 

(COSTA et al., 2001; LANA et al., 2005).  

Baseando-se nesses conhecimentos, a lisina tem sido classificada como 

sendo o aminoácido referência nas formulações que utilizam o conceito de 

proteína ideal. A justificativa desse conceito esta relacionado ao fato de que a 

relação entre a lisina e os outros aminoácidos essenciais mantém-se, em 

grande parte, inalterada, apesar de uma série de fatores dietéticos, ambientais 

e genéticos afetarem as exigências de aminoácidos (BAKER e HAN, 1994). 

Para sistematização dos dados e organização temática, a tese foi 

subdividida em três capítulos, da seguinte maneira:  

 

Capítulo  1  :  INCUBABILIDADE E QUALIDADE DOS PINTOS CAIPIRA 

DOS ECOTIPOS PELOCO E CANELUDO DO CATOLÉ  

 

Nesse capítulo, realizou-se um experimento para avaliar parâmetros de 

incubação e qualidade física dos pintos caipira dos ecotipos Peloco e Caneludo 

do Catolé. 

 

Capítulo  2  :  NÍVEIS DE LISINA DIGESTÍVEL PARA AVES CAIPIRA 

ECOTIPO PELOCO DE 1 A 105 DIAS DE IDADE 

 

Nesse capítulo, realizou-se um experimento para determinar os níveis de lisina 

digestível para aves caipira ecotipo Peloco, machos e fêmeas durante as fases, 

inicial (1 a 30 dias), crescimento (30 a 75 dias) e terminação (75 a 105 dias), 

bem como avaliar as características de rendimento e qualidade da carcaça.  
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Capítulo  3  :  NÍVEIS DE LISINA DIGESTÍVEL PARA AVES CAIPIRA 

ECOTIPO CANELUDO DO CATOLÉ DE 1 A 105 DIAS DE IDADE 

 

Nesse capítulo, realizou-se um experimento para determinar os níveis de lisina 

digestível para aves caipira ecotipo Caneludo do Catolé, machos e fêmeas 

durante as fases, inicial (1 a 30 dias), crescimento (30 a 75 dias) e terminação 

(75 a 105 dias), bem como avaliar as características de rendimento e qualidade 

da carcaça.  

 

 

2. OBJETIVO 

 

2.1.  OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as características de incubabilidade e qualidade dos pintos 

caipira dos ecotipos Peloco e Caneludo do Catolé e exigência de lisina 

digestível para aves caipira dos ecotipos Peloco e Caneludo do Catolé nas 

fases inicial (1 a 30 dias), crescimento (30 a 75 dias) e terminação (75 a 105 

dias). 

 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar as característica e qualidade dos pintos caipira dos ecotipos Peloco e 

Caneludo do Catolé; 

 Avaliar por meio do embriodiagnóstico os ovos não eclodidos dos ecotipos 

Peloco e Caneludo do Catolé; 

 Avaliar o desempenho (consumo de ração diário, consumo de lisina, ganho de 

peso diário, conversão alimentar) das aves caipira dos ecotipos Peloco e Caneludo do 

Catolé no período de 1 a 105 dias de idade; 

 Avaliar o rendimento de carcaça, peito, coxa, sobrecoxa, asa, pescoço, dorso, 

pé, moela, fígado e coração (%), e a qualidade através do pH, força de cisalhamento 

(kgf/g) e perda de peso por cozimento (%), das aves caipira dos ecotipos Peloco e 
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Caneludo do Catolé no período de 1 a 105 dias de idade alimentadas com níveis 

diferentes de lisina digestível no período de 1 a 105 dias de idade. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Ave caipira 

 

Consumidores dos produtos de origem animal têm buscado por 

alimentos cada vez mais naturais, pois estes são considerados por muitos 

como sendo mais saudáveis, o que vem possibilitando um constante 

crescimento da avicultura alternativa, que engloba a criação de frangos e 

galinha tipo caipira (FRASER, 2001).  

As aves caipiras surgiram de cruzamentos aleatórios entre raças 

introduzidas no Brasil pelos portugueses na época da colonização (EGITO et 

al., 2002). Apesar de muitas delas terem desaparecido, é possível verificar 

algumas nas mais diversas regiões do país. As aves caipiras ou aves de 

crescimento lento podem ser criadas sem a necessidade de altos 

investimentos, além de possuírem maior rusticidade (YAKUBU e UGBO, 2011). 

Estas aves são criadas em sistemas alternativos, os quais preconizam o bem-

estar animal e a preservação ambiental (VERBEKE, 2000) 

No Brasil, a criação de frangos tipo caipira, foi regulamentada pelo Ofício 

Circular nº 007/99 da Divisão de Operações Industriais, do Departamento de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento (BRASIL, 1999). Ressaltando que a criação pode ser intensiva 

até os 28 dias de idade e extensiva (com acesso a piquetes), após esse 

período. A idade mínima de abate são 70 dias, e as aves devem ser de 

linhagens específicas para esse fim (ABNT, 2016)  

O sistema de criação , assim como o aumento da procura por produtos 

derivados de aves caipira, intensificou o crescimento do sistema alternativo de 

criação nos últimos anos, iniciado através dos pequenos e médios produtores.  

Segundo Gessulli (1999), os objetivos desses produtores são minimizar os 

gastos de produção e usar um sistema de criação o mais natural possível, para 

poder acrescentar valor aos produtos, que se diferenciam pelo sabor mais 

acentuado das carnes, maior rigidez, menor teor de gordura na carcaça e 
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coloração da carne mais acentuada (SILVA et al., 2003; SANTOS. 2005). De 

acordo Silva e Nakano (1998), essas diferenças estão relacionadas ao sistema 

de criação trabalhado, o qual permite que a ave faça ingestão de pasto, 

verduras, insetos, larvas, minhocas e ração balanceada, além de propiciar ao 

animal maior movimentação nestes sistemas.  

Deste modo, associando os conceitos de bem-estar animal, preservação 

ambiental, saúde alimentar, alimentação balanceada, o sistema alternativo de 

produção de aves caipira tende a manter-se crescendo em escala mundial, 

produzindo alimentos de melhor qualidade sob o ponto de vista de uma parcela 

da população.  

Para suprir esta demanda cada vez maior pelos produtos originados da 

avicultura caipira, a incubação artificial tornou-se pratica fundamental 

permitindo com isso, a produção em larga escala de pintos (SALES, 2005). 

 

3.2. Incubação artificial de ovos férteis  

 

A incubação artificial de ovos férteis é datada de 400 a.C., indicando que 

os responsáveis pela invenção e execução da técnica foram os egípcios, os 

quais utilizavam fornos e ou labirintos de barro para manter os ovos aquecidos. 

Na China, estima-se que desde 246 a.C., estes povos já incubavam ovos de 

forma artificial, disseminando tal pratica por todo sudeste asiático (SALAZAR, 

2003). E desde então a prática da incubação de ovos férteis vem 

modernizando-se no decorrer dos séculos. 

Em 1875, A. Corbett patenteou a primeira incubadora, esta gerava calor 

utilizando esterco em decomposição. No ano de 1900, existiam 24 marcas no 

mercado de diferentes incubadoras. Na década de 30, foi lançada a incubadora 

elétrica com ventilação de ar forçado além da técnica japonesa de sexagem de 

pintos, fatores que favoreceram e estabilizaram a indústria avícola. Anterior ao 

surgimento da incubadora elétrica, resultados médios de 50% de eclosão eram 

tidos como satisfatórios (SALAZAR,2003).  

Em meados dos anos 90, a tecnologia tornou as incubadoras industriais 

com maior capacidade de volume de ovos incubados, sendo operadas com 

sensores de temperatura, umidade e ventilação controlada, para obtenção de 
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melhores resultados. Nos dias atuais, a busca por melhoria nos resultados dos 

incubatórios é real, necessitando para isso o conhecimento obtido através da 

genética, nutrição, manejo e sanidade de aves reprodutoras. 

A sequência das praticas realizadas em um incubatório durante todo o 

processo de incubação, tem como finalidade assegurar o desenvolvimento do 

embrião para a obtenção de pintos comercialmente viáveis. Necessitando 

conhecer passo a passo os processos, os quais englobam desde a recepção 

dos ovos, seleção, armazenamento, incubação, eclosão, retirada dos pintos e 

analise dos ovos não eclodidos. 

Este desenvolvimento da avicultura deve-se principalmente a incubação 

artificial, pois possibilitou incubar de uma só vez, grande quantidade de ovos. 

Dessa forma, o incubatório tornou-se peça fundamental nesse processo de 

expansão, tendo a responsabilidade, como fornecedor de pintos de um dia, de 

disponibilizar aos produtores matéria prima de qualidade, para maximizar o 

desempenho das aves no campo (SCHMIDT, 2002). Os resultados alcançados 

na primeira semana pós-eclosão depende da qualidade do desenvolvimento 

embrionário atingido durante a incubação. 

A fase completa de incubação corresponde a 21 dias, sendo 18 dias de 

permanência dos ovos na incubadora em seguida são transferidos para o 

nascedouro, onde continuam por mais três dias. Os tipos de incubação 

existentes são dois, os quais se diferenciam pela quantidade de cargas de ovos 

que as máquinas suportam durante os 18 dias, sendo: estágio único (única 

idade) e estágio múltiplo (múltiplas idades).  

A indústria avícola ate recentemente, utilizava como referencia a 

incubação de estágio múltiplo, onde a máquina pode ser aberta duas ou três 

vezes por semana para recepcionar novas cargas de ovos e retirar os ovos 

com 18 dias, mediante a capacidade do nascedouro. Logo, ovos de origens 

diferentes e embriões em estágios distintos de desenvolvimento eram mantidos 

dentro de uma única máquina. Em contra partida a máquina de estágio único 

recebe somente uma única carga de ovos e em menor proporção a anterior, 

mas vem ganhando mercado por ser considerada, atualmente, mais produtiva 

(MORO, 2007). 

Deste modo, as máquinas de estágio único possibilitam a incubação de 

ovos oriundos de uma mesma idade de matriz, sendo possível manter o 
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controle de maneira mais eficiente quanto a temperatura fornecida e, portanto, 

conseguir maior eclodibilidade e qualidade do pinto de um dia (CAMPOS, 

2000). 

O desenvolvimento embrionário e consequentemente a qualidade do 

pinto pode ser afetado por diversos fatores dentre os quais estão à condição de 

saúde da matriz, manejo dos ovos desde a postura até a estocagem (coleta, 

desinfecção, tempo e condições de estocagem, seleção) e às condições de 

incubação. Segundo Calil (2007), as características físicas que podem ser 

reguladas dentro das incubadoras são: temperatura, ventilação, umidade e 

viragem, sendo a temperatura tida como o único parâmetro primordial para o 

desenvolvimento embrionário e os demais fatores, ferramentas para mantê-la 

adequada. 

 

3.3. Temperatura 

 

A temperatura é o requisito físico mais importante e critico, afetando 

diretamente a eclodibilidade dos pintos (Decuypere e Michels, 1992), além de 

estar relacionada com o desenvolvimento do embrião. Segundo Decuypere et 

al. (2003), a temperatura ideal para o desenvolvimento embrionário esta em 

torno de 37,8ºC, para que se obtenha bons índices de eclodibilidade, que 

segundo Rosa e Ávila (2000)  estão entre 94 a 96%. Assim como Decuypere e 

Michels (1992) afirmam que, temperaturas de incubação acima de 39ºC ou 

abaixo de 30ºC são letais para os embriões. Gonzales e Cesário (2003) 

atestam que as baixas temperaturas tendem a atrasar o desenvolvimento e as 

altas temperaturas aceleram este desenvolvimento embrionário. 

A temperatura do embrião esta interligada a três fatores: temperatura da 

incubadora, capacidade de transferência de calor da máquina para o embrião e 

o calor metabólico do próprio embrião (FRENCH, 1997). Com relação à 

temperatura interna do ovo ideal no momento que precede a incubação é de 24 

º a 26º C, sendo fundamental para o embrião a capacidade do ovo de transferir 

calor de seu interior para a atmosfera (SCHMITD, 2002). 

Segundo Webb (1987) e Lourens et al. (2006), os embriões maiores 

oriundos de ovos de matrizes velhas, os quais apresentam gemas maiores, são 

menos tolerantes ao excessivo calor metabólico produzido no final do período 
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de incubação. Dessa forma, embriões de ovos mais pesados apresentam maior 

mortalidade a partir de 15 dias de incubação, resultando em menor taxa de 

eclosão.  

HAMIDU et al. (2007) observaram que o metabolismo de embriões 

proveniente de ovos menores e matrizes mais jovens, são mais lentos pois, 

recebem aporte de oxigênio menor, em decorrência das cascas mais espessas. 

O oxigênio é o combustível para a realização da beta-oxidação dos ácidos 

graxos que compõem a gema e por isso condiciona a taxa metabólica e por 

consequência a taxa de produção de calor. Em contra partida, os embriões 

provenientes de ovos de matrizes mais velhas (maiores), possuem casca mais 

fina, possibilitando maior condutância, utilizam mais oxigênio, liberam mais gás 

carbônico e em contrapartida produzem mais calor metabólico. Em decorrência 

dessas diferenças metabólicas, Almeida et al.(2006) e Valle (2008) afirmam 

que o superaquecimento de embriões afeta negativamente a eclosão, o 

desenvolvimento do trato gastrointestinal e do sistema imunológico. 

Variações da temperatura interferem no progresso do crescimento e 

desenvolvimento do embrião, mesmo este sendo relativamente resistente a 

curtos períodos de exposição a baixas temperaturas e muito sensível a altas 

temperaturas. 

Sendo assim, o ideal é selecionar os ovos antes de incubar em 

decorrência da idade da matriz, do tamanho do ovo e tipo de sistema de 

incubação adotado. 

 

3.4. Umidade relativa  

 

A umidade relativa do ar para incubação quando comparada com a 

temperatura, pode variar muito mais, sem que ocasione maiores danos na 

eclodibilidade, contudo, deve manter-se em uma determinada amplitude para 

alcançar melhores resultados.  

Um ovo pode perder de 11 a 13% de água durante a incubação. Porém, 

a perda de água não é uma variável unicamente relacionada com os valores de 

UR na incubadora, podendo ser influenciado também por fatores como 

temperatura, movimentos iônicos, concentração protéica, porosidade da casca, 

além de ser produto do metabolismo energético (Ar, 1991). 
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De acordo com Manual de Incubação Como (2012), durante a incubação 

realizada de maneira correta, os ovos devem perder entre 11 a 12% de seu 

peso até os 18 dias de incubação, mas segundo Rosa e Ávila (2000) o ovo 

perde de 11 a 14% do seu peso. Para a obtenção de uma adequada 

manutenção, a UR deve permanecer na incubadora entre 50 a 60% pois assim 

previne as perdas excessivas de umidade dos ovos.  

Nas incubadoras industriais, onde é necessário serem abertas para 

realização de viragem manual dos ovos, pode ocorrer à rápida perda de 

umidade, de tal modo que apesar da agua presente nas incubadoras, a 

recuperação desta umidade envolve a retirada de agua dos ovos, propiciando a 

evaporação excessiva, tendo como consequência pintos aderidos aos ovos 

(MORENG e AVENS, 1990) devido a desidratação dos embriões. Esta 

desidratação afeta a permeabilidade de O2, CO2 e das trocas gasosas durante 

os últimos dias de incubação, a umidade relativa elevada impede o nascimento 

do pinto, pois é necessário que o embrião perca determinada quantidade de 

água (BRUZUAL et al., 2000; TONA, 2003).  

 

3.5. Estocagem dos ovos 

 

No incubatório, os ovos podem ser armazenados durante diferentes 

períodos antes do processo de incubação, e para isso os embriões precisam 

ser mantidos em ótimas condições, para reduzir efeitos danosos na 

eclodibilidade e qualidade do pintinho. Pois o ovo perde água por evaporação 

durante o seu armazenamento, entretanto, esta perda necessita ser 

minimizada para preservar a incubabilidade, sendo influenciada pela umidade 

relativa, temperatura do ambiente e porosidade da casca (SCHMIDT et al., 

2002).  

Segundo Fiuza et al. (2006), os ovos devem ser armazenados em 

temperaturas abaixo de 20° C, chamado de zero fisiológico. No zero fisiológico 

ocorre a redução e eventualmente a “interrupção” do desenvolvimento 

embrionário ao alojar os ovos em temperaturas abaixo da necessária para o 

desenvolvimento do embrião, ou em temperatura baixa o suficiente para 

manter a atividade celular embrionária no mais reduzido nível, mas que este 

seja reversível, pois é necessário que o embrião mantenha a capacidade de 
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dar continuidade ao seu desenvolvimento se a temperatura for mais uma vez 

aumentada (MANUAL DE INCUBAÇÃO FRANGO DE CORTE, 2010; 

BARBOSA, 2011).  

A temperatura referente ao “zero fisiológico” já estabelecida por Edwards 

(1902) foi de 21°C. Decuypere e Michels (1992) afirmam que a faixa ideal seria 

entre 19 a 28ºC, recomendações na faixa de 13 a 22ºC são consideradas 

ideais por SCHIMT et al. (2002). 

Todavia, os ovos podem ser alojados por períodos distintos. Para ovos 

alojados por períodos de até quatro dias, a perda de umidade destes será 

normalmente ao redor de 1% do seu peso inicial, sendo este percentual 

relativamente pequeno quando comparado com a perda total de umidade que 

ocorre durante a incubação (entre 12 e 14%, aproximadamente) (MEIJERHOJF 

et al., 1994; MEIJERHOJF, 2001), entretanto segundo Manual de incubação 

Como (2012) perde-se somente 0,5% de peso do ovo por semana de 

estocagem, e para isso a UR ótima deve permanecer entre 70 a 85%. No 

entanto, evitando assim a formação do ponto de orvalho, devido à 

condensação de água na casca do ovo, proporcionando meio favorável ao 

crescimento de microrganismos (Schmidt, 2007), se a perda for excessiva 

antes da incubação, a porcentual total de umidade perdida será maior que o 

requerido e, em consequência o resultado da incubação será afetado 

(SCHMIDT et al., 2002). 

 

3.6. Embriodiagnóstico  

 

A ferramenta mais prática e econômica em um programa de monitoria 

em um incubatório é, certamente, a prática do embriodiagnóstico, ou seja, a 

possibilidade de descobrir, quando ocorreu a morte do embrião, se o ovo era 

infértil ou quaisquer anormalidades embrionárias, examinando-se o resíduo de 

incubação dos ovos que não eclodiram aos 21º dia, (GONZALES, 2005).  

Através do conhecimento do período embrionário no qual detectou-se as 

causas da morte embrionária, torna-se possível aplicar medidas corretivas 

diretamente no setor relacionado: na granja fornecedora de ovos férteis, no 

transporte destes ovos até o incubatório, nas unidades que constituem o 

incubatório ou até mesmo, na fábrica de ração responsável pela elaboração 
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das dietas das aves reprodutoras. Mas para entender a fase ideal a qual 

ocorreu a morte do embrião, é necessário conhecer os passos da formação 

embrionário da ave. 

Momentos antes da oviposição, dar-se o inicio da formação do embrião, 

que ocorre com o inicio da divisão mitótica de três a cinco horas após a 

fertilização no decorrer da formação da casca na glândula da casca 

(FASENKO, 2007). Ainda no interior dessa estrutura, inicia uma acentuada 

multiplicação e diferenciação celular, resultando com a oviposição de um ovo 

com o blastoderme na fase de pré-gástrula ou período inicial de gastrulação 

com 30.000 a 60.000 células (GONZALES, 2005). 

A diferenciação celular é identificada pelo desenvolvimento de células 

especializadas, responsáveis pela formação dos órgãos vitais do embrião. 

Após se tornarem especializadas, os grupos celulares iniciam uma sequência 

organizada de multiplicação (mitoses sucessivas) e crescimento (hipertrofia e 

hiperplasia) que levará a formação de tecidos e órgãos. Após a formação dos 

tecidos e órgãos, dar-se o início a maturação dos mesmos, ou seja, a 

implantação de suas funções (DECUYPERE e MICHELS, 1992). Entre os dias 

1 a 4 de incubação (0 a 96 horas) o embrião se adapta às condições de 

incubação que lhe são oferecidas e reinicia seu desenvolvimento com intensa 

multiplicação celular, diferenciação das estruturas e definição da espécie 

(GONZALES, 2005). Entre o dia 5 ao 18° dia de incubação inicia a fase de alto 

crescimento embrionário (hipertrofia celular). As condições de incubação são 

de extrema importantes, porem, o ponto mais delicado é o requerimento 

nutricional do embrião (WILSON, 1997). 

O período final do desenvolvimento embrionário ocorre entre o 19º até o 

21º dia, acontecem importantes eventos que condicionam o nascimento do 

feto: posicionamento da cabeça embaixo da asa direita, perfuração da 

membrana interna (internal pipping), respiração, perfuração da casca (external 

pipping) e rompimento da casca para o nascimento (GONZALES, 2005). No 

decorrer desta fase as principais glândulas iniciam a secreção hormonal, 

propiciando a interação entre os órgãos, dentro da cadeia metabólica (CALIL, 

2007). Além disso, a taxa metabólica se estabiliza durante esse período, 

atingindo a fase de platô (BOERJAN, 2006) (Figura1). 
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Figura 1. Desenvolvimento embrionário do pinto do primeiro ao vigésimo 
primeiro dia.  

 

 
  Fonte COBB, 2008. 

 

No momento da oviposição, o desenvolvimento embrionário pode variar 

entre as diferentes linhagens genéticas e entre as idades das matrizes 

(BUTLER, 1991). Essas diferenças influenciam diretamente a eclodibilidade, 

uma vez que, estágios muito avançados ou muito precoces de 

desenvolvimento são prejudiciais (GONZALES e CESÁRIO, 2003). 

São considerados como pontos críticos, ao menos cinco períodos do 

crescimento do embrião, que deve ser avaliado com cautela devido a grande 

relação existente entre o período e a taxa de mortalidade embrionária 

(CHRISTENSEN, 2001). Esses períodos estão relacionados ou com fases de 

retardamento do crescimento embrionário (9°, 16° e 20° dias) ou com 

ocorrência de maior mortalidade embrionária devido às influências físicas da 

incubação (temperatura, umidade, oxigenação, ventilação, viragem dos ovos) e 

até mesmo às deficiências nutricionais das matrizes (entre 2° e 4°, e 14°. dias).  

Em qualquer período, sabe que os altos índices de mortalidade 

embrionária ocorrem terem sido incubados ovos na fase de pré - gastrulação 

ou, no máximo, no estágio inicial de gastrulação. Butler (1991), explica que os 

embriões que se encontram no estágio de pré-gastrulação são, entretanto, 
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menos resistentes ao estresse de armazenamento do que os embriões no 

estágio de gastrulação. E com isso, ao serem encaminhados pra incubação, 

eleva-se a mortalidade. 

 

3.7. Lisina na alimentação de aves 

 

Após a eclosão, os pintos seguem para uma minuciosa seleção de 

qualidade, e em seguida os mesmos necessitam receber alimentação 

adequada. A nutrição animal é essencial para a manutenção e 

desenvolvimento corporal das aves.  

A utilização de valores nutricionais para aves de crescimento rápido 

onera cada vez mais o custo da produção para aves de crescimento lento, isto 

porque, segundo Santos et al. (2005) e Avila et al. (2005), as aves de 

crescimento lento apresentam características próprias, geralmente, possuem 

curvas e taxas de crescimento diferentes das linhagens comerciais de corte. De 

acordo com Mendonça et al. (2007), como são aves com menor taxa de 

desenvolvimento, suas exigências divergem das exigências das aves de 

crescimento rápido. Sendo assim, é possível que essas aves aproveitem os 

nutrientes dos alimentos de forma diferente das aves de crescimento rápido. 

Dessa forma, a formulação de dietas nutricionalmente inadequadas em relação 

às exigências pode prejudicar o desempenho das aves (NAGIB NASCIMENTO 

et al., 2009).  

Dietas com altas concentrações de nutrientes interferem não somente no 

desempenho, mas também propiciam aumento na excreção de nutrientes, 

acarretando em prejuízos ambientais e econômicos. 

Estima-se que cerca de 70% dos custos fixos em um aviário, seja 

somente com a alimentação. Desse modo, a busca pela ótima associação 

entre produção de aves caipira em maior quantidade, com máxima qualidade e 

menores custos tem motivado pesquisas nutricionais, principalmente, 

relacionado ao conhecimento do aminoácido lisina (NAGIB NASCIMENTO et 

al., 2009). 

O aminoácido lisina foi determinado como sendo o segundo aminoácido 

limitante para aves, depois da metionina, em rações a base de milho e farelo 

de soja (Rostagno et al., 2011), trata-se de um aminoácido estritamente 
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essencial, pois não ocorre síntese endógena, é utilizado quase que totalmente 

para síntese proteica, participando em menor proporção de outras rotas 

metabólicas (Garcia et al., 2006), sua determinação analítica é simples e existe 

um grande numero de informações na literatura sobre a digestibilidade, 

portanto mesmo sendo o segundo aminoácido limitante a lisina é utilizada 

como aminoácido referencia para dietas formuladas tendo como base a 

proteína ideal (DOZIER e PAYNE, 2012; FAKHRAEI et al., 2010).  

Proteína ideal é definida como o balanço exato de aminoácidos que é 

capaz de prover sem excesso ou deficiência, os requerimentos de todos os 

aminoácidos necessários para a manutenção animal e máxima deposição 

protéica. O conceito de proteína ideal foi primeiramente definido por Michell 

(1964) como sendo uma mistura de aminoácidos ou proteína, cuja composição 

atende às exigências dos animais para os processos de mantença e 

crescimento. 

Tem-se constatado que a suplementação dietética de lisina pode 

melhorar destacadamente a eficiência alimentar, o ganho de peso, o peso de 

carcaça e promover aumento do peso dos cortes nobres da carcaça (LANA et 

al., 2005). Por outro lado, dietas deficientes em lisina poderão ter efeitos 

negativos diretos sobre o desenvolvimento muscular, afetando o desempenho, 

as características de carcaça das aves e a rentabilidade da atividade. 

A exigência de lisina pode varia de acordo as condições do ambiente, 

estado sanitário, genética, idade, níveis energéticos, proteicos da dieta e o 

sexo (BERNAL et al., 2014; CARLOS et al., 2014).  

Quando se avalia as recomendações nutricionais de lisina para aves tipo 

caipira, podemos verificar que não ha coerência entre as publicações 

disponíveis. Por sua vez, as tabelas brasileiras de composição de alimentos e 

exigências nutricionais (Rostagno et al., 2011), as quais são consideradas 

como a principal referencia brasileira de recomendações nutricionais para aves 

e suínos, não contem informações especificas para aves tipo caipira. 
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INCUBABILIDADE E QUALIDADE DOS PINTOS CAIPIRA DOS ECOTIPOS 

PELOCO E CANELUDO DO CATOLÉ 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Foram avaliados parâmetros de incubação e qualidade física dos pintos caipira 
dos ecotipos Peloco e Caneludo do Catolé (Caneludo). Os ovos foram 
coletados, higienizados e armazenados diariamente por um período até 15 
dias, a temperatura média da sala de estocagem manteve-se em torno de 17ºC 
±1 e UR entre 70 e 75%. Os ovos foram pesados após coleta, antes da 
incubação e aos 18 dias de incubação para verificar as perdas de peso durante 
o processo, obtiveram-se perda de peso na estocagem de 0,77% Peloco e 0,88 
% Caneludo e aos 18 dias de incubação perda de 10,53% Peloco e 11,22% 
Caneludo. Foram incubados 277 ovos Peloco e 273 ovos Caneludo, em 
máquina de estagio único durante 21 dias mantendo-se nas condições de 37,5 
ºC e 57 a 60%  UR. Outras variáveis avaliadas foram o peso do pinto pós 
eclosão (Pinto, g/ave), Eclosão (%), e Eclodibilidade (%), obtendo-se para 
Peloco (36,58 g, 68,13% e 77,15% respectivamente) e Caneludo (39,07g, 
77,15% e 74,10% respectivamente). A mortalidade embrionária foi dividida por 
fases, fase inicial (1 a 5 dias), intermediaria (6 a 15 dias) e final (16 a 21 dias), 
foi realizada através do embriodiagnóstico, observando-se para ovos férteis 
não eclodidos e mortalidade embrionária por fases resultaram em 22,84; 28,30; 
16,98 e 54,72% ecotipo Peloco e 25,30; 10,80; 10,80 e 78,40% ecotipo 
Caneludo respectivamente. Os ovos inférteis contabilizaram 45,92% e 25,30% 
para Peloco e Caneludo respectivamente. Avaliou-se a qualidade do pinto por 
meio do ScorePasgar©, obtendo-se 9,20 ecotipo Peloco e 9,17 ecotipo 
Caneludo. Pode-se concluir que as características de incubação e a qualidade 
dos pintos, podem ser consideradas satisfatórias, pois são aves que não 
sofreram nenhum melhoramento genético ate o momento, devendo-se manter 
pesquisas para assim alcançar máximo potencial das raças. 
 

Palavras chaves: Ave caipira, fertilidade, incubação, mortalidade embrionária. 
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INCUBABILITY AND QUALITY OF THE CHICKS FREE RANGE OF 

ECOTYPES PELOCO AND CANELUDO CATOLÉ 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Incubation parameters and physical quality of the hick chicks of the ecotypes 
Peloco and Caneludo do Catolé (Caneludo) were evaluated. The eggs were 
collected, sanitized and stored daily for up to 15 days, the average temperature 
of the storage room remained around 17ºC ± 1 and RH between 70 and 75%. 
The eggs were weighed after collection, before incubation and at 18 days of 
incubation to verify the weight losses during the process, weight loss was 
obtained in storage of 0.77% Peloco and 0.88% Caneludo and at 18 days of 
incubation loss of 10.53% Peloco and 11.22% Caneludo. 277 Peloco eggs and 
273 Caneludo eggs were incubated in a single stage machine for 21 days, 
maintaining 37.5 ° C and 57 to 60% UR. Other variables evaluated were 
chickweed weight (Chick, g / ave), Hatching (%), and Eclodibility (%), obtaining 
Peloco (36.58 g, 68.13% and 77.15%, respectively) ) and Caneludo (39.07g, 
77.15% and 74.10%, respectively). Embryonic mortality was divided by stages, 
initial (1 to 5 days), intermediate (6 to 15 days) and final (16 to 21 days), was 
performed through embryodiagnosis, observing for non hatched fertile eggs and 
embryonic mortality by phases resulted in 22.84; 28,30; 16.98 and 54.72% 
ecotype Peloco and 25.30; 10.80; 10.80 and 78.40% ecotype Caneludo 
respectively. The infertile eggs accounted for 45.92% and 25.30% for Peloco 
and Caneludo respectively. The quality of the chick was evaluated through 
ScorePasgar ©, obtaining 9,20 Ecotype Peloco and 9,17 Ecotype Caneludo. It 
can be concluded that the incubation characteristics and the quality of the 
chicks can be considered satisfactory, since they are birds that have not 
undergone any genetic improvement until the moment, and researches must be 
maintained to reach the maximum potential of the breeds. 
 
Keywords: Free range system, fertility, incubation, embryonic mortality 
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Introdução 

 

As aves caipiras ao longo dos séculos foram submetidas a um processo 

de seleção natural de várias gerações, apresentando alta capacidade de 

sobrevivência, excelente adaptabilidade assim como rusticidade superior as 

aves comerciais. 

O processo de reprodução ocorria de forma natural, tornando-se inviável 

a criação em larga escala, pois no período de incubação natural, a ave entra 

em choco onde ocorre a suspensão da produção de ovos durante o período de 

incubação, e como consequência diminuição na produtividade. Esta suspenção 

na produção promove descanso do ovário, que se retrai e a ovulação 

consequentemente cessa (ALBINO E BASSI, 2012). Dessa forma, a incubação 

artificial de ovos férteis se tornou a principal alternativa para o aumento da 

produção de aves, suprindo assim a demanda de produtos de origem avícola e 

à expansão desse mercado (BRAKE E SHELDON, 1990). 

Sabe-se que logo após a oviposição, o embrião é exposto a diversas 

condições do ambiente, o que pode influenciar a sua viabilidade, a 

eclodibilidade e a qualidade do pinto, e no processo de incubação natural não 

conseguia-se controlar com tamanha eficácia as principais variaveis climaticas 

temperatura e umidade relativa, as quais podem afetar negativamente o 

desenvolvimento do embrião. 

No incubatório, os ovos podem ser armazenados durante diferentes 

períodos antes do processo de incubação, e para isso os embriões precisam 

ser mantidos em ótimas condições, para reduzir efeitos danosos na 

eclodibilidade e qualidade do pintinho. Segundo Fiuza et al. (2006), os ovos 

devem ser armazenados em temperaturas abaixo de 20° a 21° C, chamado de 

zero fisiológico. No zero fisiológico ocorre a redução e eventualmente a 

“interrupção” do desenvolvimento embrionário ao alojar os ovos em 

temperaturas abaixo da necessária para o desenvolvimento do embrião, ou em 

temperatura baixa o suficiente para manter a atividade celular embrionária no 

mais reduzido nível, mas que este seja reversível, pois é necessário que o 

embrião mantenha a capacidade de dar continuidade ao seu desenvolvimento 

se a temperatura for mais uma vez aumentada (BARBOSA, 2011).  
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A temperatura referente ao “zero fisiológico” segundo Edwards em 1902 

estabeleceu em 21°C. Decuypere e Michels (1992) afirmam que a faixa ideal 

seria entre 19 a 28ºC, recomendações na faixa de 13 a 22ºC são consideradas 

ideais por Schimt et al. (2002). 

As atividades realizadas durante todo o período de incubação, abrangem 

desde a recepção, seleção, armazenamento, pré-aquecimento, incubação e 

transferência dos ovos para os nascedouros, eclosão, retirada dos pintos e 

analise dos ovos não eclodidos.  

Diante do exposto, objetivou-se avaliar a incubabilidade e qualidade dos 

pintos das galinhas caipiras dos ecotipos Peloco e Caneludo do Catolé por 

meio de avaliações da qualidade do ovo, desenvolvimento embrionário e 

eclodibilidade além das principais características do pinto ao nascer, 

produzindo novos dados deste material genético. 

 

Material e Métodos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA 

/ UESB, registrado com o nº 139/2016. O experimento foi realizado no 

incubatório do Laboratório Experimental de Avicultura na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus Itapetinga, entre os dias 15 

de fevereiro de 2016 a 21 de março de 2016, no município de Itapetinga, que 

apresenta as seguintes coordenadas geográficas: Latitude 15º 14‟ 56” S; 

Longitude 40º 14' 52" W e com altitude 279 m, possuindo uma área de 1615,4 

Km2, pertencente à Mesorregião do Sudoeste Baiano e à Microrregião de 

Itapetinga. Foram selecionadas 30 matrizes ecotipo Caneludo do Catolé e 30 

matrizes ecotipo Peloco, mantendo a relação macho/fêmea de 1:10, estas aves 

tinham idade entre 45 à 92 semanas. A ração fornecida para as matrizes, foi 

ração comercial a base de milho e farelo de soja. A coleta dos ovos foi 

realizadas três vezes ao dia, as 7:00, 12:00 e as 17:00 horas, durante 15 dias. 

As temperaturas observadas durante o período foram de 23,2 ºC mínima e 33 

ºC a máxima, obtendo media no período de coleta dos ovos de 28,2 ºC.  

Foram coletados no período de 15 dias um total de 317 ovos ecotipo 

Peloco dos quais 277 ovos seguiram pra incubação, das aves Caneludo do 
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Catolé foram coletados 316 ovos seguindo para incubação um total de 273 

ovos. 

 Após a coleta, os ovos foram pesados em balança de precisão para 

verificar o peso, em seguida foram desinfetados com solução comercial, 

(composição a cada 100 mL: cloreto de alquil dimetil benzil amônio (100%) 30g 

e poliexietilenonilfenileter 5 g), diluído na concentração de 10 mL em 2 litros de 

água, sendo esta solução borrifada em pano o qual era utilizado para a 

higienização dos ovos e em seguida papel toalha a fim de secá-los 

completamente, em seguida foram alojados em bandejas de plásticos 

desinfetadas com a mesma solução, as quais ficaram em sala desinfectada e 

climatizada por um período de até 15 dias consecutivos, com temperatura 

media de 17ºC ±1 e umidade relativa entre 70 e 75%. 

Momentos antes da incubação realizou-se nova pesagem para verificar 

a perda de peso dos ovos na estocagem, seguido de ovoscopia para verificar a 

qualidade de casca dos ovos que seriam incubados. Foram descartados ovos 

quebrados, ovos muito pequenos, de tamanho muito grande, com a qualidade 

de casca frágil e ovos grosseiramente deformados, entretanto, qualquer cor de 

casca foi aceitável para incubar, visto que aves caipira ecotipo Peloco, 

possuem ovos com coloração de casca branca, marrom e azul-esverdeado e 

aves caipira ecotipo Caneludo do Catolé ovos de casca unicamente marrom. 

Devidamente selecionados, procedeu-se a incubação por vinte e um 

dias mantendo-se as condições de 37,5 ºC e 57 a 60% de umidade relativa 

(UR), em máquina de estágio único, automática, LUNA semi-industrial, com 

capacidade para 400 ovos da marca CHOCMASTER. O monitoramento da 

máquina foi realizado diariamente (manhã e tarde) para acompanhar a 

temperatura e umidade no processo de incubação e quando necessário os 

dispositivos de água da máquina eram abastecidos. Aos 18 dias de incubação 

realizou-se nova pesagem dos ovos, para verificar a perda de peso na 

incubação, sendo pesados 30 % dos ovos incubados para cada ecotipo. 

Após a eclosão, os pintainhos nascidos foram avaliados pelo método de 

Score Pasgar©, onde retirou-se uma amostra aleatória de 20% dos pintos para 

cada ecotipo  estudado,  avaliando-se individualmente, quanto ao reflexo, 

umbigo, pernas, bico e barriga (Tabela 1). 
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Tabela1. Características avaliadas pelo Pasgar© Score na qualidade do pinto 
 

Característica observada Análise 

Reflexo Capacidade de reação a estímulo 

Umbigo Estado de cicatrização 

Perna Presença de lesão 

Bico Presença de lesão 

Barriga Grau de absorção da gema 

 

Calculou-se o Pasgar©Score para cada pinto subtraindo cada pontuação 

individual iniciada com 10 e retirou um ponto a cada característica considerada 

ruim pelo examinador. Por fim, calculou o Pasgar©Score médio para todas as 

aves que foram selecionadas aleatoriamente. Esta analise foi executada por 

uma única pessoa. 

No momento da retirada dos pintos da incubadora, registrou-se o 

número de aves nascidas para cada ecotipo, para o cálculo dos percentuais de 

eclosão e eclodibilidade, considerando o número total de ovos incubados. 

A eclosão e eclodibilidade foram calculadas de acordo com as formulas 

propostas por Ávila e Rosa (2000): 

 Eclosão = (nº de pintos nascidos/ nº de ovos incubados) x 100 

 Eclodibilidade = (nº de pintos nascidos/ nº de ovos férteis incubados) x 

100 

Ao final do período de incubação e retirada dos pintos nascidos, os ovos 

não eclodidos foram coletados, para a realização do embriodiagnóstico. 

Realizou-se a quebra dos ovos para avaliar e classificar as fases em que 

ocorreu a morte do embrião. O procedimento classificou a mortalidade como 

precoce ou fase inicial (de 1 a 5 dias), fase intermediaria (6 a 15 dias) e tardia 

ou fase final (16 a 21 dias de incubação) conforme (ÁVILA e ROSA, 2000). Os 

ovos inférteis foram classificados sem a presença de embrião. Para a analise 

utilizou-se o esquema do desenvolvimento do embrião de galinha do primeiro 

ao vigésimo primeiro dia, sendo possível realizar a análise visualmente. Para 

avaliação dos dados obtidos, utilizou-se a estatística descritiva. E para análise 

de Pasgar© Score os resultados foram expressos em algarismos conforme 

pontuação individual após avaliação de cada pinto. 
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Resultados e Discussão 

 

O peso do ovo esta relacionado a diferenças fenotípicas, idade da matriz 

e temperatura ambiente (SOUZA-SOARES e SIEWERDT, 2005) As aves 

ecotipo Pelocos são aves de porte considerado pequeno tendo um peso médio 

de 1,80 a 2,50 kg para matriz e 2,50 a 3,00 kg para reprodutores, as aves 

caipira ecotipo Caneludo do Catolé pesam em media 2,40 a 3,00 kg matrizes e 

3,50 a 4,50 kg para os reprodutores, aves maiores tendem a produzir ovos de 

tamanho superior. 

O peso dos ovos das aves segue uma classificação quanto ao seu 

tamanho, podendo ser classificado como ovos tipo: jumbo (peso mínimo de 66 

g por unidade), extra (entre 60 e 65 g por unidade), grande (entre 55 e 59 g por 

unidade), médio (entre 50 e 54 g por unidade), pequeno (entre 45 e 49 g por 

unidade) e industrial (abaixo de 45 g por unidade), classificando assim ovos de 

aves ecotipo Peloco (Tabela 2) como ovos tipo pequeno e ovos das aves 

ecotipo Caneludo do Catolé como ovos tipo médio.  

Geralmente perde-se 0,5% de peso por semana de estocagem segundo 

COMO (2012). Com isso pode-se observar que ovos armazenados a 

temperatura de 17ºC e UR entre 70 e 75% por período de até 15 dias não 

ocasiona perda de peso superior ao aceitável (Tabela 2). Reijrink et al. (2010) 

observaram perda de peso de 0,83% ao alojar ovos de galinhas poedeiras  por 

14 dias em temperatura de 17ºC, corroborando com os resultados desta 

pesquisa.  

A perda de peso do ovo é um mecanismo natural que ocorre quando se 

perde água por difusão através da casca, ocasionando diminuição da qualidade 

interna dos ovos. Além de água perde-se também dióxido de carbono durante o 

período de estocagem, estas perdas estão relacionadas com a temperatura 

ambiental, pois ao se armazenar ovos em temperaturas inadequadas tende a 

acelera as modificações físico-químicas, prejudicando os processos de 

transformação que tem inicio logo após a postura provocando possível redução 

da qualidade e, eventualmente, causando sua deterioração, ou seja, quanto 

maior a temperatura de armazenamento maior a perda de água e maior índice 

de mortalidade do embrião (FASENKO, 2007; MEIJERHOF, 2010).  
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Tabela 2 - Valores médios de incubabilidade e qualidade de pintos dos ecotipos Peloco e Caneludo do Catolé. 
 

ECOTIPOS VARIÁVEIS 

Peloco 
 

Peso ovo 
pós-coleta 

(g) 

Perda de 
peso/ovo na 

estocagem (%) 

Peso ovo na 
incubação (g) 

Perda peso 
ovo/incubação 0-18 

dias (%) 

Peso do 
pinto, (g) 

Score 
Pasgar© 

Media 49,17 0,77 48,85 10,53 36,58 9,20 

Mediana 48,53 0,68 48,15 10,48 38,00 9,00 

Moda 42,60 1,53 59,25 10,44 35,00 9,00 

Desvio Padrão 5,400 0,482 5,510 0,549 4,430 0,748 

Caneludo do Catolé       

Media 54,00 0,88 53,54 11,22 39,07 9,17 

Mediana 52,34 0,78 51,88 11,30 39,00 9,00 

Moda 60,27 0,79 49,86 11,00 37,00 9,00 

Desvio Padrão 5,429 0,622 5,383 0,864 4,588 0,687 
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Furlan (2013), ao incubar ovos de poedeiras comerciais Cobb 500, com 

idade de 38 semanas em programa de incubação de estágio único, assim 

como realizado nesta pesquisa, observou perdas que variaram de 9 a 10%. 

Tanure et al. (2009), ao armazenarem ovos de poedeiras leves da linhagem 

Dekalb de 32 e 57 semanas por 7 dias, observaram perda de peso na 

incubação de 10,28 e 12,19 % respectivamente. Em estudos realizados por 

Rufino et al. (2014), ao avaliar perda de peso dos ovos de galinhas caipira 

Plymouth Rock Barrada e Rhode Island Red obtiveram resultados de 13,35 e 

14,18% respectivamente. As divergências entre os resultados encontrados 

possivelmente ocorreram pela diferença existente entre as aves estudadas, 

além da disparidade entre as idades e possivelmente ao tipo de incubadora 

utilizada.  

Sabe-se que o embrião necessita estar em condições adequadas para 

perder a umidade necessária durante seu desenvolvimento embrionário, a qual 

é produzida pelos processos metabólicos (MEIJERHOF, 2010). Segundo Rahn 

et al.(1979), no decorrer da incubação a energia primordial utilizada para o 

desenvolvimento embrionário é obtida através da gema, a qual possui 

depósitos de gordura, e para cada grama de gordura metabolizada uma 

quantidade de massa de agua metabólica é gerada, com isso o conteúdo 

relativo de água do ovo nesse período aumenta ao menos que a água seja 

perdida, assim, a água produzida é expulsa para o ambiente por meio do 

processo de difusão realizado através dos poros da casca, e para que isso 

ocorra de forma ideal deve-se manter a relação correta entre umidade relativa 

e temperatura, fato que possivelmente ocorreu de forma positiva nesta 

pesquisa. 

Segundo Shanawany (1987) o peso do pinto pode varia de 61,5 a 76% 

do peso do ovo, Silverside e Scott (2001) o peso do pinto representa 65 a 72% 

do peso do ovo , de acordo com Fiúza et al., 2006; Marinho et al., 2006 e 

Pappas et al., 2006 afirmam que o peso do pinto pode representar de 66 a 71% 

do peso do ovo. O peso do pinto ao nascer mostrou-se de acordo com o 

esperado, mediante a literatura. Os quais representam 74,88% e 72,97% do 

peso do ovo para os ecotipos Pelocos e Caneludos do Catolé respectivamente.   

Para o Score Pasgar© o manual de incubação da PasReform®, afirma 

que lotes nascidos são considerados bons quando apresentam em media nota 



43 
 

9 no Score Pasgar©. Os resultados encontrados foram 9,20 e 9,17 para os 

pintos Pelocos e Caneludo do Catolé, as principais perdas de pontuação foram 

referentes à cicatrização do umbigo e problemas nas pernas (pontos 

avermelhados e ou inchados).  

Problemas de umbigo como, má cicatrização, hemorragias, e má 

absorção do saco vitelino foram as principais causas observadas no presente 

estudo, isto pode ter sido ocasionados pela necessidade distinta existente entre 

os pintos incubados por diferentes temperaturas assim como diferente umidade 

relativa (Barbosa, 2011; Gonzales e Cesário, 2003) durante o desenvolvimento, 

outro ponto pode ter sido o período de armazenamento, pois segundo Machado 

et al. (2010) o período de  armazenamento dos ovos incubáveis apresenta uma 

relação direta com a má formação do pinto, os quais podem apresentar má 

cicatrização do umbigo, penugem com aspecto pegajoso e diferença na janela 

de nascimento, isso poderia explicar os problemas encontrados nos pintos 

estudados. 

Os resultados de eclosão e eclodibilidade estão ligados diretamente a 

mortalidade embrionária que resulta no não nascimento do pinto (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Percentuais de eclosão e eclodibilidade dos ovos caipira ecotipos 
Peloco e Caneludo do Catolé. 
 

Ecotipos 
Nº ovos 

incubados 
Eclosão (%) Eclodibilidade (%) 

Pelocos 277 68,13 77,15 

Caneludo do Catolé 273 65,00 74,10 

 

Valores médios considerados ideais para eclosão e eclodibilidade em 

matrizes poedeiras são de 88% e 96% respectivamente, segundo ROSA e 

ÁVILA (2000). Os baixos índices observados no presente estudo (Tabela 3) 

quando comparados com valores tidos como ideais, podem ser explicados 

devido as diferentes idades das matrizes, as quais tinham entre 45 e 92 

semanas de idade, e os ovos oriundos de matrizes de idades diferentes 

precisam do mesmo tempo de incubação e de permanência na incubadora, 

mas de temperaturas distintas. Outra possível causa, pode estar ligada as altas 
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temperaturas ocorridas no período de coleta, onde as temperaturas 

constatadas tiveram mínima de 23,5º C e máxima de 33,5ºC.  

Sabe-se que o conforto térmico para a frangos de corte, poedeiras e 

matrizes, está entre 15 e 28ºC (JÁCOME et al., 2007),  acima desta 

temperatura ocorre  o estresse calórico, o qual tende a promover condições  de  

menor  conforto  térmico,  provocando diminuição da qualidade da casca dos 

ovos, aumentado o surgimento de  ovos  com  casca  (ALVES,  2007).  Este 

problema ocorre devido ao aumento da taxa respiratória, promovendo perda  

excessiva  de  dióxido  de carbono  do sangue,  fator  importante  na  formação  

do  carbonato  de  cálcio  para  a  casca  (JÁCOME  et  al., 2007), diminuindo 

automaticamente os índices de eclosão e eclodibilidade. 

A baixa eclosão também pode ser explicada por uma possível 

infertilidade dos machos, o que ocasionaria altos índices de ovos inférteis como 

observado no presente estudo. A inexistência de melhoramento genético 

realizado nestes ecotipos podem também explicar os baixos índices 

encontrado. Pois a perda de umidade durante a estocagem assim como 

durante a incubação estão de acordo com índices ótimos mediante a literatura, 

possivelmente não foram os responsáveis por tais resultados. 

A eclodibilidade pode ser afetada quando os ovos são oriundos de 

matrizes adultas com diferentes idades, pois aves mais velhas produzem ovos 

maiores, e estes tendem a gerar pintos maiores, necessitando assim produzir 

mais calor que os embriões dos ovos produzidos por matrizes jovens durante o 

período de incubação (ALMEIDA et al., 2006). Ao mesmo tempo, os ovos 

sofrem alterações de espessura da casca, no número e no diâmetro dos poros, 

resultando na diminuição da condução de gases e danos para o metabolismo 

embrionário, visto que pode afetar a atividade de enzimas que participam na 

gliconeogênese, causando danos na concentração de glicose sanguínea do 

embrião e também no tipo e quantidade de nutrientes disponíveis para o seu 

desenvolvimento (Cardoso et al., 2002), ocasionando a morte do embrião, 

afetando negativamente os resultados de eclodibilidade. 
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Tabela 4- Diagnóstico dos ovos não eclodidos (embriodiagnóstico). 

Variáveis Pelocos Caneludos do Catolé 

Ovos não eclodidos (%) 35,38 31,87 

Ovos férteis não eclodidos (%) 22,84 25,30 

Ovos inférteis (%) 45,92 25,30 

Mortal. Embrionária 1-5 dias (%) 28,30 10,80 

Mortal. Embrionária 6-15 dias (%) 16,98 10,80 

Mortal. Embrionária 16-21 dias (%) 54,72 78,40 

 
Os índices de ovos férteis não eclodidos no decorrer do processo de 

incubação foi constatado ao final do experimento. Em matrizes com idade 

avançada ocorre aumento no peso do ovo reduzindo a eclodibilidade como 

visto, pois os embriões desenvolvidos nos ovos maiores são menos tolerantes 

ao excessivo calor metabólico produzido no final do período de incubação 

(LOURENS et al., 2006). Rosa et al. (2002), ao comparar o índice de 

mortalidade embrionária de ovos de matrizes Cobb 500 com idades de 39 e 63 

semanas de idade, observou-se as menores taxas de mortalidade para os ovos 

das matrizes com 39 semanas. 

Foram observados que os maiores índices de mortalidade embrionária 

ocorreram nas fases inicial e final para os ecotipos Peloco e Caneludo do 

Catolé. Resultados semelhantes foram encontrados por Furlan (2013), que ao 

trabalhar com períodos de estocagem de 5 e 10 dias e temperaturas de 

armazenamento de 17 e 20ºC, obteve altos índices de mortalidade nas fases 

inicial e final. Baracho et al. (2010), em pesquisa com as linhagens Cobb e 

Avian, também observaram maiores índices de mortalidade embrionária nas 

fases inicial e final, corroborando com nossos resultados.  

Campos (2000), afirma que altas temperaturas promovem aumento na 

mortalidade embrionária, no início ou no final do período de incubação. Sendo 

indicado manter a temperatura da sala de incubação de forma ideal no 

momento da transferência dos ovos da sala de armazenamento para as 

maquinas de incubação e durante a pesagem dos ovos aos 18 dias. 

Segundo Alda (1994) e Patrício (1994), elevados índice de mortalidade 

embrionária na fase inicial pode ocorrer pelo rápido resfriamento dos ovos logo 

após a postura, seguido de um longo período de armazenamento. De acordo 
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com Barbosa (2011) o embrião tem apenas entre 24 a 26 horas de 

desenvolvimento, sendo ainda muito sensível, podendo morrer na primeira fase 

de incubação. Isto porque no instante da postura, a maior parte dos embriões 

estão na fase de pré - gastrulação ou, no máximo, no estágio inicial de 

gastrulação. Butler (1991), explica que os embriões que se encontram no 

estágio de pré-gastrulação são, entretanto, menos resistentes ao estresse de 

armazenamento do que os embriões no estágio de gastrulação.  

Os percentuais de ovos inférteis (%) observados (Tabela 4), podem ter 

ocorrido, por fatores como infertilidade dos machos, idade avançada das aves, 

as quais tinham ate 92 semanas de idade, problemas nutricionais, que podem 

ter ocorrido em decorrência das altas temperaturas do período experimental, 

podendo assim explicar o alto índice de ovos inférteis. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se que as características de incubação e a qualidade dos pintos, 

podem ser consideradas satisfatórias, pois são aves que não sofreram nenhum 

melhoramento genético ate o momento, devendo-se manter pesquisas para 

assim alcançar o máximo potencial das raças.  
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NÍVEIS DE LISINA DIGESTÍVEL PARA AVES CAIPIRA ECOTIPO PELOCO 

DE 1 A 105 DIAS DE IDADE 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

 

Foi conduzido um experimento para determinar os níveis de lisina digestível 
para aves caipira ecotipo Peloco, machos e fêmeas durante as fases, inicial, 
crescimento e terminação. Foram utilizados 150 aves, alojados em 15 boxes 
num sistema de confinamento. Os níveis de lisina digestível avaliados foram: 
fase inicial níveis de 0,8560; 0,9780; 1,1000; 1,2230 e 1,3450% de lisina, fase 
crescimento 0,7050; 0,8060; 0,9060; 1,0070 e 1,1080% de lisina e fase 
terminação 0,6240; 0,7130; 0,8020; 0,8910; e 0,9800 % de lisina, perfazendo 5 
tratamentos com três repetições e 10 aves por repetição, distribuídas em um 
delineamento inteiramente casualizado. Avaliou-se os parâmetros de 
desempenho: consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Para 
características de carcaça foram avaliados: rendimento de carcaça, peito, coxa, 
sobrecoxa, asa, pescoço, dorso, pé, moela, fígado e coração. A qualidade da 
carne foi avaliada considerando pH, força de cisalhamento (kgf/g) e perda de 
peso por cozimento (%). Foram observados na fase inicial efeito quadrático 
(P<0,05) para as variáveis ganho de peso nível ótimo em 1,004% e conversão 
alimentar para 0,989% de lisina digestível. Na fase de crescimento os níveis 
influenciaram (P<0,01) linearmente o consumo de ração e o consumo de lisina, 
de forma quadrática (P<0,01) o ganho de peso sendo o nível calculado em 
0,970% e conversão alimentar (P<0,05) obtendo máxima resposta ao atingir o 
nível de 0,952%. Na fase final de criação o consumo de ração, ganho peso e a 
conversão alimentar responderam de forma quadrática (P<0,01), sendo os 
níveis calculados em 0,874; 0,800 e 0,757%, respectivamente. Resposta 
quadrática (P<0,05) foram observadas para rendimentos de carcaça (%) e 
peito, sendo os níveis calculados em 0,808 e 0,812% de lisina digestível. 
Recomenda-se níveis de lisina digestível na ração de 0,989% para fase inicial, 
0,952% na fase crescimento e para fase de terminação o nível de 0,757% de 
lisina digestível. 
 
Palavras-chave: aminoácido, aves caipira, proteína ideal, qualidade de 
carcaça. 
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LEVELS OF LISINE DIGESTIBLE FOR  ECOTYPO PELOCO FROM 1 TO 105 
DAYS OF AGE 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

An experiment was conducted to determine the levels of digestible lysine for 
free range system, ecotype Peloco, both males and females, during the initial, 
growth and termination phases. We used 150 birds, housed in 15 boxes in a 
confinement system. The levels evaluated were: initial phase levels of 0.856; 
0.978; 1.100; 1.223 and 1.345% digestible lysine, growth phase 0.705; 0.806; 
0.906; 1.007 and 1.108% digestible lysine and termination phase 0.624; 0.713; 
0.802; 0.891; and 0.980% of digestible lysine, comprising 5 treatments with 
three replicates and 10 birds per experimental unit, distributed in a completely 
randomized design. The parameters of zootechnical performance were 
evaluated: feed intake, weight gain and feed conversion. The carcass 
characteristics evaluated were carcass yield, chest, thigh, overcoat, wing, neck, 
back, foot, gizzard, liver and heart. The meat quality was evaluated considering 
pH, shear force (kgf /g) and weight loss by cooking (%).In the initial phase, the 
quadratic effect (P <0.05) was observed for the variables gain of optimum level 
in 1.004% and feed conversion to 0.989% of digestible lysine. In the growth 
phase the levels (P <0.01) influenced linearly the feed intake and the lysine 
consumption, in a quadratic form (P <0.01) the weight gain being the calculated 
level in 0.970% and feed conversion P <0.05) obtaining maximum response 
when reaching the level of 0.952%. In the final phase of breeding, feed intake, 
weight gain and feed conversion were quadratic (P <0.01), with the levels 
calculated as 0.874; 0.800 and 0.757%, respectively. Quadratic response (P 
<0.05) were observed for carcass (%) and breast yields, with the levels 
calculated as 0.808 and 0.812% digestible lysine. It is recommended digestible 
lysine levels in the ration of 0.989% for initial phase, 0.952% in the growth 
phase and for the termination phase the level of0.757% of digestible lysine. 
 
Key words: amino acid, poultry, ideal protein, carcass quality. 
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Introdução 

 

Dentre os segmentos no mercado avícola, existe um ramo diferenciado, 

formado por consumidores mais exigentes, que buscam por produtos mais 

saborosos, mais firmes e com sabor diferenciado (BASTIANELLI, 2001). 

Refere-se à produção de aves caipiras, uma atividade avícola alternativa, a 

qual utiliza-se aves com atributos próprios, sendo estes principalmente curvas 

e taxa de crescimento diferentes das linhagens de aves comerciais. 

Geralmente, são aves de crescimento mais lento, cujas exigências nutricionais 

tendem a diferir das exigências das linhagens comerciais (SANTOS et al. 2005; 

MENDONÇA et al., 2007)  

Para a criação destas aves, tem sido adotados os mesmos critérios de 

manejo e nutrição utilizados nas linhagens de crescimento rápido, a fim de 

maximizar a produtividade, o que vem sendo dispendioso no processo de 

criação, pois a utilização das exigências nutricionais relatadas nos manuais e 

tabelas de exigência nutricional das linhagens comerciais se diferem das aves 

de crescimento lento. 

Sabendo que a alimentação animal corresponde a cerca de 70% dos 

custos de produção, e os alimentos protéicos são responsáveis pela maior 

parte desse custo, ações para diminuir esses gastos podem significar lucro 

para o setor, pois os custos com a alimentação estão associados 

principalmente ao atendimento das exigências de aminoácidos. A tendência 

atual para diminuir custos das rações é a inclusão de aminoácidos sintéticos, 

facilmente encontrados no mercado. 

As rações são compostas basicamente por milho e farelo de soja como 

fontes de energia e proteína, respectivamente. Essa mistura de ingredientes 

resulta em dietas limitantes em alguns aminoácidos, dentre eles esta a lisina, 

sendo indispensável a suplementação por meio dos aminoácidos industriais, 

com a finalidade de atender as exigências nutricionais das aves  para que 

possam expressar seu máximo potencial produtivo (SILVA et al.,2014). 

A lisina é o aminoácido que participa diretamente do desenvolvimento 

das aves, pois além de ser um aminoácido essencial cujo papel fisiológico 

consiste principalmente na síntese de proteínas musculares, a sua deficiência 

pode ter efeitos diretos sobre o desenvolvimento muscular, influenciando o 
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desempenho, as características de carcaça e a composição corporal das aves 

(BERTECHINI, 2012). 

O conhecimento das reais necessidades da lisina permite evitar 

problemas como a redução no consumo de ração, aumento das perdas 

energéticas por incremento calórico e excreção excessiva de ácido úrico, pois 

diminui o excesso de aminoácidos circulantes no sangue.  

O objetivo do presente estudo foi determinar a exigência de lisina 

digestível para aves caipira ecotipo Peloco, nas fases inicial, crescimento e 

terminação.  

 

Material e Métodos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA 

/ UESB, registrado com o nº 139/2016.  

O experimento foi realizado no setor de Avicultura na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus Itapetinga, no período de 

março a junho de 2016, no município de Itapetinga, que apresenta as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude 15º 14‟ 56” S; Longitude 40º 14' 52" W e 

com altitude 279 m, possuindo uma área de 1615,4 Km2, pertencente à 

Mesorregião do Sudoeste Baiano e à Microrregião de Itapetinga.  

Foram utilizados 150 pintos caipiras ecotipo Caneludo do Catolé, 

nascidos no incubatório do Laboratório Experimental de Avicultura na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus Itapetinga. O 

lote foi composto por aves machos e fêmeas, com um dia de idade para 

determinar os níveis de lisina digestível nas fases inicial (1 a 30 dias), 

crescimento (30 a 75 dias) e terminação (75 a 105 dias), criados em sistema de 

confinamento.  

No dia 1 iniciou a inclusão da ração para fase inicial, seguindo ate o dia 

30, onde fez-se a suspensão do fornecimento da dieta inicial para dar-se o 

inicio da pesagem das aves e da ração fornecida. Aos 30 dias de idade, ao 

meio dia introduziu o inicio da ração para fase crescimento, a qual permaneceu 

até os 75 dias de idade das aves, realizou-se suspensão para pesagem e ao 

meio dia introduziu a dieta para terminação, a qual permaneceu ate os 105 dias 

de idade, seguindo para o abate.  
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As aves foram alojadas em box com 2 m2, equipado com campânula 

contendo lâmpadas incandescentes de 100W, um comedouro tubular e um 

bebedouro pendular. A cama utilizada foi de maravalha, com oito centímetros 

de espessura.   

As dietas utilizadas foram formuladas seguindo as recomendações 

sugeridas por Rostagno et al. (2011) para frangos de corte de desempenho 

médio, somente para o tratamento 4, nas demais rações experimentais 

manteve-se os níveis de todos os aminoácidos segundo Rostagno et al. (2011), 

modificando somente os níveis de lisina, alterando automaticamente a relação 

dos aminoácidos.   

O L-ácido glutâmico foi utilizado para tornar as rações isoproteicas. O 

nível dietético do óleo de soja e do inerte foi acrescido em substituição ao L-

ácido glutâmico, mantendo assim as rações isoproteicas e isoenergéticas. 

Utilizou cinco níveis de lisina para cada fase distinta de desenvolvimento 

do ecotipo Caneludos do Catolé, sendo na fase inicial níveis de 0,856; 0,978; 

1,100; 1,222 e 1,345% de lisina digestível (Tabela 1), fase de crescimento 

0,705; 0,806; 0,906; 1,007 e 1,108% de lisina digestível (Tabela 2) e fase de 

terminação 0,624; 0,713; 0,802; 0,891; e 0,980% de lisina digestível (Tabela 3), 

perfazendo cinco dietas experimentais com três repetições e dez aves por 

unidade experimental, distribuídas em um delineamento inteiramente 

casualizado.  

As rações foram fornecidas diariamente em dois horários, às 08:00 h e 

às 16:00 h, garantindo as aves consumo de alimento e água a vontade durante 

todo o período experimental. O programa de luz adotado foi o contínuo, com 24 

horas de luz nos primeiros 7 dias, seguido de 23 horas de luz do 8º ao 105º dia, 

controlado por um timer. As aves foram debicadas e vacinadas mantendo um 

calendário de vacinação para as principais doenças (Bouba, Marek, Gumboro, 

Bronquite infecciosa, New Castle, Tifo e Cólera), além de pulverizações 

quinzenais com amônia quaternária, diluído na concentração de 10 ml em 2 l 

de água como prevenção para doenças respiratórias. 
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Tabela 1. Composição percentual das rações experimentais na fase inicial (1 a 

30 dias) 

Ingrediente (%) 
Lisina Digestível, % 

0,856 0,978 1,100 1,223 1,345 

Farelo milho 65,80 65,80 65,80 65,80 65,80 
Farelo de soja 45% 28,25 28,25 28,25 28,25 28,25 
Calcário 0,974 0,974 0,974 0,974 0,974 
Fosfato bicálcico 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 
Sal 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 
DL-metionina 0,357 0,357 0,357 0,357 0,357 
L-treonina 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 
L-valina 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 
L-isoleucina 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 
L-triptofano 0,007 0,007 0,007 0,007    0,007 
Premix vitamínico 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Premix mineral* 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Etoxiquim 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
L-lisina HCl 0,000 0,156 0,312 0,469 0,625 
L-ácido glutâmico 1,028 0,771 0,514 0,257 0,000 
Óleo de soja 0,477 0,489 0,501 0,513 0,525 
Inerte (areia) 0,000 0,088 0,177 0,266 0,355 

Total 100 100 100 100 100 

Composição calculada 

Proteína bruta (%) 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 
Cálcio (%) 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 
Fósforo disponível (%) 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 
Energia metabolizável (kcal/kg) 2952,5   2952,5 2952,5 2952,5 2952,5 
Arginina digestível (%) 1,139 1,139 1,139    1,139 1,139 
Isoleucina digestível (%) 0,820 0,820 0,820    0,820 0,820 
Metionina digestível % 0,622 0,622 0,622    0,622 0,622 

  Metionina+cistina digestível (%) 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 
Treonina digestível (%) 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 
Triptofano digestível (%) 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 
Valina digestível (%) 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 
Leucina (%) 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 
Lisina digestível (%) 0,856 0,978 1,100 1,222 1,345 
Sódio (%) 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 
Cloro (%) 0,341 0,341 0,341 0,341 0,341 
Potássio (%) 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 

*Concentração/kg de produto: Mn, 60 g; Fe, 80 g; Zn, 50 g; Cu, 10 g; Co, 2 g; I, 
1 g. Concentração/kg de produto: vitamina A, 15 000 000 IU; vitamina D3, 1 500 
000 IU; vitamina E, 15 000 IU; vitamina B1, 2.0 g; vitamina B2, 4.0 g; vitamina 
B6, 3.0 g; vitamina B 12, 0.015 g; acido nicotínico, 25 g; ácido pantotênico, 10 g; 
vitamina K 3, 3.0 g; acido fólico, 1.0 g; Se, 250 mg. 
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Tabela 2. Composição percentual das rações experimentais para a fase 

crescimento (30 a 75 dias) 

 

Ingredientes % 
Lisina Digestível, % 

0,705 0,806 0,906 1,007 1,108 

Farelo milho 76,02 76,02 76,02 76,02 76,02 
Farelo de soja 45% 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 
Calcário 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 
Fosfato Bicálcico 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 
Sal 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 
DL- Metionina 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 
L- Treonina 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 
L- Valina 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 
L- Isoleucina 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 
L- Triptofano 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 
Premix vitamínico 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Premix mineral* 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Etoxiquim 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
L-Lisina HCl 0,000 0,156 0,312 0,469 0,598 
L- Ácido Glutâmico 0,851 0,638 0,425 0,212 0,000 
Óleo de Soja 0,485 0,495 0,505 0,515 0,525 
Inerte (areia) 0,000 0,046 0,093 0,139 0,213 

Total 100 100 100 100 100 

Composição calculada 

Proteína bruta (%)  17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 
Cálcio (%)  0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 
Fósforo Disponível (%)  0,313 0,313 0,313 0,313 0,313 
Energia Metabolizável kcal/kg 3075 3075 3075 3075 3075 
Arginina digestível (%) 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 
Isoleucina digestível (%) 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 
Metionina digestível (%) 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 
 Metionina+Cistina digestível(%) 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 
Treonina digestível (%) 0,655 0,655 0,655 0,655 0,655 
Triptofano digestível (%) 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 
Valina digestível (%) 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 
Leucina (%) 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 
Lisina digestível (%) 0,705 0,806 0,906 1,007 1,108 
Sódio (%) 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 
Cloro (%) 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 
Potássio (%) 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 

*Concentração/kg de produto: Mn, 60 g; Fe, 80 g; Zn, 50 g; Cu, 10 g; Co, 2 g; I, 
1 g. Concentração/kg de produto: vitamina A, 15 000 000 IU; vitamina D3, 1 500 
000 IU; vitamina E, 15 000 IU; vitamina B1, 2.0 g; vitamina B2, 4.0 g; vitamina 
B6, 3.0 g; vitamina B 12, 0.015 g; acido nicotínico, 25 g; ácido pantotênico, 10 g; 
vitamina K 3, 3.0 g; acido fólico, 1.0 g; Se, 250 mg. 
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Tabela 3. Composição percentual das rações experimentais para a fase 

terminação (75 a 105 dias) 

Ingredientes % 
Lisina Digestível, % 

0,624 0,713 0,802 0,891 0,980 

Farelo milho 76,43 76,43 76,43 76,43 76,43 
Farelo de soja 45% 18,27 18,27 18,27 18,27 18,27 
Calcário 0,769 0,769 0,7693 0,769 0,769 
Fosfato Bicálcico 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 
Sal 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 
DL- Metionina 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 
L- Treonina 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 
L- Valina 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 
L- Isoleucina 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
L- Triptofano 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Premix vitamínico 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Premix mineral* 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Etoxiquim 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
L-Lisina 0,000 0,114 0,228 0,342 0,456 
L- Ácido Glutâmico 0,751 0,563 0,375 0,187 0,000 
Óleo de Soja 1,614 1,623 1,632 1,641 1,649 
Inerte (areia) 0,000 0,065 0,129 0,194 0,259 

Total 100 100 100 100 100 

Composição calculada 

Proteína bruta (%) 16,74 16,74 16,74 16,74 16,74 
Cálcio (%) 0,582 0,5820 0,582 0,582 0,582 
Fósforo Disponível (%) 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 
Energia Metabolizável kcal/kg 3150 3150 3150 3150 3150 
Arginina digestível (%) 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 
Isoleucina digestível (%) 0,606 0,606 0,606 0,606 0,606 
Metionina digestível % 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 

  Metionina+Cistina digestível(%)  0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 
Treonina digestível (%) 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 
Triptofano digestível (%) 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 
Valina digestível (%) 0,695 0,695 0,695 0,695 0,695 
Leucina (%) 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 
Lisina digestível (%) 0,624 0,713 0,802 0,891 0,980 
Sódio (%) 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 
Cloro (%) 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 
Potássio (%) 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 

*Concentração/kg de produto: Mn, 60 g; Fe, 80 g; Zn, 50 g; Cu, 10 g; Co, 2 g; I, 
1 g; Concentração/kg de produto: vitamina A, 15 000 000 IU; vitamina D3, 1 500 
000 IU; vitamina E, 15 000 IU; vitamina B1, 2.0 g; vitamina B2, 4.0 g; vitamina 
B6, 3.0 g; vitamina B 12, 0.015 g; acido nicotínico, 25 g; ácido pantotênico, 10 g; 
vitamina K 3, 3.0 g; acido fólico, 1.0 g; Se, 250 mg. 
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As aves e a ração foram pesadas quinzenalmente durante todo o 

período experimental. Os parâmetros de desempenho zootécnico avaliados 

foram:  

Consumo ração diário – A avaliação do consumo de ração foi 

determinada pela diferença entre a ração fornecida e a sobra no final de cada 

período experimental, sendo corrigida para mortalidade, quando necessário. No 

caso de aves mortas durante o período, o consumo médio foi descontado e 

corrigido, obtendo-se o consumo médio verdadeiro para unidade experimental 

em questão.  

Ganho de peso diário - o peso final foi subtraído pelo peso inicial das 

aves e o resultado dividido pelo número de dias do período experimental. 

 Conversão alimentar- foi obtida pela divisão do consumo de ração diário 

pelo ganho de peso diário. 

Para características de carcaça foram avaliados o rendimento de 

carcaça, calculadas em relação ao peso corporal, sendo os rendimentos de 

cortes calculados em relação ao peso da carcaça depenada e eviscerada. 

Antes do abate, foi realizado jejum sólido de oito horas antes do abate, 

para que houvesse conteúdo no trato gastrointestinal, o que causaria 

contaminação na carcaça e jejum hídrico de 30 minutos. Foram sacrificadas 

quatro aves por unidade experimental por deslocamento cervical, em seguida 

procedeu-se a ruptura da veia jugular e evisceradas após sangria e depenação. 

Na sequencia foram realizados os cortes para avaliar o rendimento da carcaça, 

das partes (peito, coxa, sobrecoxa, asa, dorso, pés, pescoço e gordura 

abdominal) e dos órgãos internos (fígado, moela, coração).  

O rendimento de carcaça (%) foi obtido pela relação entre o peso da 

carcaça fria (sem cabeça) e o peso do frango em jejum. O rendimento de peito, 

coxa, sobrecoxa, asa e dorso (%) foram obtidos pela relação entre o peso 

dessas partes e o da carcaça fria. A proporção de pés, pescoço, fígado, moela 

e coração (%) foram obtidos pela relação entre o peso dessas partes e desses 

órgãos e o peso em jejum.  

Para avaliação da qualidade da carne foram coletadas amostras do peito 

das aves abatidas aos 105 dias de idade. 

As análises de qualidade de peito foram realizadas segundo metodologia 

descrita por Mendes (2001). Para determinação de pH utilizou-se um eletrodo 
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de penetração, diretamente no peito das aves 24 horas post mortem. Essa 

medida foi realizada em todas as aves amostradas. 

Para a determinação da perda de peso por cozimento e da força de 

cisalhamento foram utilizados os músculos peitorais de 4 aves por unidade 

experimental. Os músculos peitorais foram embalados em sacos plásticos e 

congelados. Para a determinação da perda de peso por cozimento, foi retirado 

o filé esquerdo de cada peito, que depois da pesagem foram embalados em 

papel alumínio e cozidos em uma chapa (com aquecimento elétrico nas duas 

faces) até atingir a temperatura interna de aproximadamente 82 a 85°C, em 

seguida, foi feito o resfriamento em temperatura ambiente sobre papel 

absorvente até atingir a temperatura de aproximadamente 20 a 25ºC; a 

temperatura interna da amostra foi realizada utilizando termômetro digital tipo 

vareta, posteriormente, uma nova pesagem foi realizada e a diferença entre o 

peso do filé in natura resfriado e o do filé cozido resultou na perda de peso por 

cozimento (Honikel, 1987).  

A análise de força de cisalhamento foi realizada com os mesmos filés 

utilizados na análise de determinação da perda de peso por cozimento. Para 

tanto, as amostras foram aparadas e cortadas para obtenção de três unidades 

(1,0 x 1,0 x 1,3 cm). A análise acima descrita foi realizada utilizando um 

texturômetro CT3 Texture Analyser Brookfield, com lâmina Warner Bratzler 

Shear Force – mecânico, com capacidade de 20 kg e velocidade do 

seccionador de 20 cm/minuto, fornecendo a medida da força de cisalhamento 

(FC) da amostra, em quilograma força (kgf.cm2). 

As análises estatísticas das variáveis avaliadas para estimar exigência 

de lisina foram realizadas de acordo com o programa SAEG - Sistema para 

Análises Estatísticas e Genéticas (UFV, 2005) mediante o uso dos modelos de 

regressão (linear e quadrático), utilizando níveis de significância de 1% e 5% 

de probabilidade. 

Modelo estatístico para análise de variância foi: 

Yij = μ + Ti + eij 

Onde: 

Yij = observação do tratamento i, na repetição j; 

μ = média geral 

Ti = efeito do tratamento i; 
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eij = erro aleatório associado a cada observação. 

 

Resultado e Discussão 

 

Verificou-se que os níveis de lisina digestível não influenciaram (P>0,05) 

o consumo de ração das aves ecotipo Peloco com idade de 1 a 30 dias (Tabela 

4), o consumo pode não ter diferido entre os tratamentos por serem dietas 

isoenergéticas, visto que as aves tendem a consumir ração para atender suas 

exigências energéticas primordialmente (Bertechini, 2006), entretanto o 

consumo de lisina sofreu efeito linear crescente (P<0,01) (Y= 0,1344x – 0,0161; 

r2= 0,99), este resultado corresponde unicamente ao aumento dos níveis de 

lisina digestível realizado nas rações, visto que não houve efeito significativo 

para o consumo de ração.  

Respostas similares as observadas no presente estudo, foram 

encontradas em pesquisas realizadas com aves de crescimento rápido, onde 

Siqueira et al. (2013), ao trabalharem com aves Cobb 500 de 8 a 22 dias de 

idade e níveis de lisina digestível entre 0,840 e 1,208%, não observaram efeito 

estatístico sobre o consumo de ração mas efeito linear crescente sobre o 

consumo de lisina.  

O ganho de peso e a conversão alimentar responderam de forma 

quadrática (p<0,05) quanto aos níveis de lisina digestível utilizadas nas rações 

(Figuras 1 e 2). Estes resultados demonstram que, anterior ao ponto de 

máximo, a dieta possivelmente possuía níveis insufientes de lisina digestível, 

uma vez que a adição de lisina resultou em maior síntese protéica e 

consequentemente no aumento do peso das aves. Em contra partida, a partir 

do ponto de máxima resposta, o nível de lisina foi excessivo, necessitando ser 

excretado, acarretando em maior gasto energético e menor ganho de peso e 

conversão alimentar. 

 Segundo Leclercq (1998), aminoácidos em excesso são catabolizados e 

excretados na forma de ácido úrico.  Visto que o custo metabólico para 

incorporar um aminoácido na cadeia protéica é estimado em 4 mol de ATP e 

que o custo para excretar um aminoácido é de 6 a 18 mol de ATP (valores 

variáveis conforme a quantidade de N do aminoácido), a eliminação desses 

aminoácidos tem alto custo energético para o frango pois a energia que poderia 
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ser  utilizada  para  deposição  de  tecidos  é  desviada  para excreção de 

nitrogênio. 

 
 

 
Figura 1. Ganho de peso (g/ave/dia) ave caipira ecotipo Peloco de 1 a 30 dias 

de idade. 

 

 

 

 

 
Figura 2. Conversão Alimentar (g/g) ave caipira ecotipo Peloco de 1 a 30 dias 
de idade. 
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Tabela 4. Desempenho aves caipira ecotipo Peloco, submetidos às dietas contendo diferentes níveis de lisina digestível no período 
de 1 a 105 dias de idade. 
 

Variáveis Fase inicial (1 a 30 dias) 

                                                           Níveis Lisina Digestível (%)  

 0,856 0,978 1,100 1,222 1,345  Linear Quadrático EPM 

Consumo ração (g/ave/dia) 11,84 11,38 12,06 12,16 12,26 0,2682 0,7481 0,5663 

Consumo lisina (g/ave/dia) 0,101 0,111 0,133 0,149 0,165 <0,0001 0,686 0,0061 

Ganho peso (g/ave/dia) 5,98 6,00 6,32 5,47 4,81 0,0027 0,0145 0,2831 

Conversão alimentar (g/g/ave) 1,99 1,90 1,92 2,23 2,55 0,0008 0,0131 0,1280 

 Fase crescimento (30 a 75 dias) 

 0,705 0,806 0,906 1,007 1,108 Linear Quadrático EPM 

Consumo ração (g/ave/dia) 53,00 53,18 53,72 54,73 54,87 0,002 0,8083 0,4817 

Consumo lisina (g/ave/dia) 0,374 0,428 0,485 0,567 0,604 <0,0001 0,521 0,0060 

Ganho de peso (g/ave/dia) 15,11 17,82 17,69 18,67 16,87 0,0028 0,0041 0,6174 

Conversão alimentar (g/g/ave) 3,52 3,14 2,99 2,99 3,18 0,0217 0,0055 0,1414 

 Fase terminação (75 a 105 dias) 

 0,624 0,713 0,802 0,891 0,980 Linear Quadrático EPM 

Consumo ração (g/ave/dia) 68,36 71,36 76,20 75,51 74,32 0,0033 0,0187 1,2068 

Consumo lisina (g/ave/dia) 0,426 0,509 0,611 0,673 0,728 <0,0001 0,5641 0,0126 

Ganho de peso (g/ave/dia) 17,64 20,82 20,30 19,84 17,95 0,6064 <0,0001 0,2622 

Conversão alimentar (g/g/ave) 3,87 3,42 3,75 3,80 4,14 0,0013 0,0003 0,0518 

                          EPM – Erro padrão da média    
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Na fase de crescimento das aves caipira ecotipo Peloco (Tabela 4), 

constatou-se, pelas análises estatísticas que houve efeito linear crescente 

(P>0,01) para consumo de ração (Y= 5,257x + 49,137; r2 = 0,93) e consumo de 

lisina (Y= 0,5954x – 0,048; r2= 0,98). Pode-se concluir que ração com ate 

1,108% de lisina digestível para aves caipira ecotipo Peloco, é bem tolerável 

pelas aves, pois a lisina em excesso tende a reduzir o consumo de ração, fato 

não observado no presente estudo (MELUZZI et al., 2001;NOVAK et al., 2004).  

O ganho de peso (P<0,01) e a conversão alimentar (P<0,05) 

responderam de forma quadrática (Figuras 3 e 4), obtendo os pontos de 

máximo ao atingirem os níveis de lisina digestível em 0,970% e 0,952% 

respectivamente. 

 A deficiência assim como o excesso de aminoácidos como a lisina é 

capaz de afetar negativamente o desempenho das aves. De acordo com 

Ishibahi e Yonemochi, 2002, o ganho de peso das aves aumenta à medida que 

aumenta o nível de lisina na dieta, até atingir um nível ótimo, a partir do qual 

ocorre redução no peso corporal das aves, fato observado nesse estudo.  A 

melhoria obtida na conversão alimentar das aves, foi equivale a um aumento 

de 23,56% no ganho de peso, demonstrando um melhor aproveitamento dos 

nutrientes pelas aves.  

 

 
 

Figura 3. Ganho de peso (g/ave/dia) ave caipira ecotipo Peloco de 30 a 75 
dias de idade. 
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Figura 4. Conversão Alimentar (g/g/ave) ave caipira ecotipo Peloco de 30 a 75 
dias de idade. 

 

Na fase de terminação das aves ecotipo Peloco de 75 a 105 dias de 

idade, os níveis de lisina influenciaram de forma quadrática o consumo de 

ração (P<0,05) e de forma linear crescente (P<0,01) o consumo de lisina (Y= 

0,8624 x – 0,1021; r2 = 0,98).  

Houve aumento do consumo de ração ate atingir o nível máximo de 

0,874% de lisina digestível (Figura 5), após este nível iniciou uma diminuição 

do consumo, isto pode estar ligado a um possível imbalanço aminoacídico, o 

qual está relacionado com o excesso de pelo menos um aminoácido, 

resultando no acúmulo desse nutriente nos fluidos corporais, diminuindo o 

consumo de ração, caracterizando assim o imbalanço aminoacídico (SKLAN e 

PLAVNIK, 2002). O aumento do consumo de lisina pode ser explicado pelo 

aumento da ingestão das dietas, as quais continham níveis crescentes de lisina 

em sua composição. 
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Figura 5. Consumo de ração (g/ave/dia) ave caipira ecotipo Peloco de 75 a 105 
dias de idade. 
 
 

O ganho de peso e a conversão alimentar (P<0,01), responderam de 

forma quadrático aos níveis de lisina digestível estudados (Figuras 6 e 7). A 

redução do ganho de peso esta relacionada com o catabolismo resultante do 

excesso de aminoácidos, o qual gera gasto energético, afetando 

negativamente o desempenho da ave, pois a energia que poderia ser utilizada 

para deposição de tecidos é desviada para excreção de nitrogênio 

prejudicando o ganho de peso e a conversão alimentar (LECLERCQ, 1998).   

 

 
Figura 6. Ganho de peso (g/ave/dia) ave caipira ecotipo Peloco de 75 a 105 
dias de idade. 
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Figura 7. Conversão Alimentar (g/g/ave) ave caipira ecotipo Peloco de 75 a 105 
dias de idade. 
 

Para os dados de rendimento de carcaça, foram observados efeito 

estatístico somente para carcaça (%) e peito (%), os quais responderam de 

forma quadrática (P<0,01), (Tabela 5).  

O aumento do rendimento da carcaça esta associado ao aumento 

observado no rendimento de peito das aves estudadas. O maior rendimento de 

carcaça foi obtido ao atingir o nível de 0,808% de lisina digestível (Figuras 8). 

Resultados similares foram observados por Nascimento et al.(2009), ao 

trabalharem com aves Isa Label com níveis de lisina digestível crescentes  

(0,624 a 1,00%), também observaram maior rendimento de carcaça até atingir 

o ponto ótimo estimado em 0,835%, obtendo decrescimento no rendimento de 

carcaça após este nível. 

 
Figura 8. Rendimento carcaça (%) das aves caipira ecotipo Peloco aos 105 
dias de idade. 
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Tabela 5. Dados médios do rendimento de carcaça de aves tipo caipira ecotipo Peloco, submetidos à dietas   contendo diferentes 
níveis de lisina digestível na fase de terminação aos 105 dias. 
 
 

Variável Lisina digestível (%) Valor de P EPM 

 0,624 0,713 0,802 0,891 0,980 Linear Quadrat.  

Peso carcaça (kg) 1185,8 1348,7 1253,3 1324,2 1279,2    

Carcaça (%) 74,17 74,95 76,05 75,61 74,13 0,9174 0,0229 1,5228 

Peito (%) 17,39 17,54 18,23 17,96 17,39 0,8941 0,0133 1,2490 

Coxa (%) 10,92 10,96 11,01 10,89 10,77 0,5590  0,5143 0,6519 

Sobrecoxa (%) 11,29 11,27 11,26 11,10 11,27 0,7461  0,7818 0,5789 

Asa (%) 9,36 9,33 9,30 9,32 9,33 0,8575  0,7741 0,3980 

Pescoço (%) 5,98 6,06 5,87 5,75 5,52 0,0917  0,5193 0,7408 

Dorso (%) 14,35 14,36 14,34 14,37 14,37 0,9179   0,9685 0,6628 

Pé (%) 4,45 4,39 4,43 4,47 4,57 0,5857   0,6139 0,5589 

Moela (%) 2,15 2,13 2,15 2,14 2,16 0,9378   0,6395 0,1000 

Fígado (%) 1,77 1,77 1,77 1,76 1,76 0,7473   0,9381 0,0778 

Coração (%) 0,36 0,36 0,35 0,37 0,38 0,3118   0,2273 0,0378 

                         EPM – Erro padrão da média             Quadrat. = Efeito quadrático 
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O aumento do rendimento de peito ocorreu ate atingir o nível de 0,812% 

de lisina digestível. Pesquisas realizadas por Leclercq (1998) indicam que a 

exigência de lisina para rendimento de peito é superior à exigência para ganho 

de peso, fato este observado no presente estudo (Figuras 9).  

 

 
Figura 9. Rendimento de peito (%) das aves caipira ecotipo Peloco aos 105 
dias de idade. 
 

Entre as características físico químicas avaliadas (Tabela 6), o pH não 

foi influenciado estatisticamente pelos níveis de lisina das dietas (P>0,05). De 

acordo ABREU et al. (2014), o pH final da carne de peito de frango após 24 

horas do abate, deve permanecer entre 5.6 e 5.9,  demonstrando assim que 

dietas com níveis de lisina digestível entre 0,624 a 0,980%, não interferem 

negativamente no pH da carne de aves caipira ecotipo Peloco com idade entre 

75 a 105 dias  

Tabela 6- Dados médios das características físico-químicas da carne de peito 
das aves caipira do ecotipo Peloco aos 105 dias de idade. 
 

Variáveis Lisina digestível % EPM Valor de P 

 0,624 0,713 0,802 0,891 0,980  Linear Quad. 

PH 5,73 5,71 5,72 5,72 5,71 0,1292 0,8403 0,9020 

Força Cisalhamento 

(kgf/g) 
1,64 1,63 1,56 1,66 1,70 0,0942 0,1815 0,0604 

Perda de peso por      
cozimento (%) 

23,79 23,77 23,66 24,61 24,35 0,8849 0,0837 0,6595 

EPM: erro padrão da media        Quad: efeito quadrático 
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Assim como pH, a força de cisalhamento e perda de peso por cozimento 

também não sofreram influencia dos níveis de lisina digestível estudados 

(P>0,05). De acordo com Osório et al. (2009) a maciez da carne é uma 

qualidade que está diretamente ligada com a capacidade de retenção de água, 

visto que uma carne com menor capacidade em reter água consequentemente 

resultará em uma carne mais seca.  

Segundo Braga et al. (2005) citaram que a produção de exsudato, 

promove decréscimo dos nutrientes da carne (proteínas, peptídeos, 

aminoácidos, ácido lático, purina, vitaminas do complexo B) resultando  numa 

carne mais seca, portanto, mais dura e não desejável.  

 

Conclusão 

 

Recomendam-se para aves ecotipo Peloco de ambos os sexos, níveis 

de lisina digestível na ração de 0,989% para fase inicial, 0,952% na fase de 

crescimento e 0,757% na fase de terminação. 

Pode-se concluir que o menor nível de lisina digestível utilizado para 

fase final de criação das aves caipira ecotipo Peloco, pode ser utilizado para 

promover carne de qualidade. 
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NÍVEIS DE LISINA DIGESTÍVEL PARA AVES CAIPIRA ECOTIPO 

CANELUDO DO CATOLÉ DE 1 A 105 DIAS DE IDADE 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

 

Foi conduzido um experimento para determinar os níveis de lisina digestível 
para aves caipira ecotipo Caneludo do Catolé, machos e fêmeas, durante as 
fases, inicial, crescimento e terminação. Foram utilizados 150 aves, alojados 
em 15 boxes em sistema de confinamento. Os níveis avaliados foram: fase 
inicial níveis de 0,856; 0,978; 1,100; 1,223 e 1,345% de lisina digestível, fase 
crescimento 0,705; 0,806; 0,906; 1,007 e 1,108% de lisina digestível e fase 
terminação 0,624; 0,713; 0,802; 0,891; e 0,980 % de lisina digestível, 
perfazendo 5 tratamentos com três repetições e 10 aves por unidade 
experimental, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado. 
Avaliou-se os parâmetros de desempenho zootécnico: consumo de ração, 
ganho de peso e conversão alimentar. As características de carcaça avaliadas 
foram: rendimento de carcaça, peito, coxa, sobrecoxa, asa, pescoço, dorso, pé, 
moela, fígado e coração. A qualidade da carne foi avaliada considerando pH, 
força de cisalhamento (kgf/g) e perda de peso por cozimento (%). Foram 
observados na fase inicial efeito quadrático (P<0,01) para as variáveis ganho 
de peso e conversão alimentar obtendo os níveis ótimos, respectivamente, de 
1,225% e 1,175%. Na fase de crescimento os níveis de lisina digestível 
influenciaram de forma linear crescente o consumo de ração (P<0,05) e ganho 
de peso (P<0,01) e linear decrescente (P<0,01) para conversão alimentar. Na 
fase final de criação o consumo de ração aumentou linearmente (P<0,05), o 
ganho de peso e conversão alimentar responderam de forma quadrática 
(P<0,01), sendo os níveis calculados em 0,757 e 0,713%, respectivamente. 
Respostas lineares crescentes foram observadas para rendimentos de carcaça 
(%) e peito (P<0,05) e para sobrecoxa (P<0,01). O pH do peito apresentou 
efeito linear crescente (P<0,01), a força de cisalhamento e a perda de peso por 
cozimento apresentaram efeito linear decrescente (P<0,01) com o aumento dos 
níveis de lisina digestível. Recomenda-se níveis de lisina digestível na ração de 
1,175% para fase inicial, 1,108% fase de crescimento e 0,713% de lisina 
digestível na fase de terminação. 
 
Palavras-chave: aminoácidos, desempenho zootécnico, exigência nutricional, 
qualidade de carne, rendimento de carcaça. 
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LEVELS OF LISINE DIGESTIBLE FOR  ECOTYPO CANELUDO CATOLÉ 
FROM 1 TO 105 DAYS OF AGE 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

 
An experiment was conducted to determine the levels of digestible lysine for 
free range system, ecotype Caneludo do Catolé, both males and females, 
during the initial, growth and termination phases. We used 150 birds, housed in 
15 boxes in a confinement system. The levels evaluated were: initial phase 
levels of 0.856; 0.978; 1,100; 1.223 and 1.345% digestible lysine, growth phase 
0.705; 0.806; 0.906; 1.007 and 1.108% digestible lysine and termination phase 
0.624; 0.713; 0.802; 0.891; and 0.980% of digestible lysine, comprising 5 
treatments with three replicates and 10 birds per experimental unit, distributed 
in a completely randomized design. The parameters of zootechnical 
performance were evaluated: feed intake, weight gain and feed conversion. The 
carcass characteristics evaluated were carcass yield, chest, thigh, overcoat, 
wing, neck, back, foot, gizzard, liver and heart. The meat quality was evaluated 
considering pH, shear force (kgf /g) and weight loss by cooking (%). Quadratic 
effect (P<0.01) was observed in the initial phase for the variables weight gain 
and feed conversion, obtaining the optimal levels, respectively, of 1.225% and 
1.175%. In the growth phase the levels of digestible lysine influenced linearly 
the feed intake (P<0.05) and weight gain (P<0.01) and linear decrease (P 
<0.01) for feed conversion. In the final phase of breeding, feed intake increased 
linearly (P<0.05), weight gain and feed conversion were quadratic (P<0.01), 
with levels calculated as 0.757 and 0.713%, respectively. Increasing linear 
responses were observed for carcass (%) and breast (P<0.05) and for overcoat 
(P<0.01). The pH of the breasts showed a linear increasing effect (P<0.01), the 
shear force and the weight loss by cooking had a linear decreasing effect (P 
<0.01) with the increase of digestible lysine levels. It is recommended digestible 
lysine levels in the ration of 1.175% for initial phase, 1.108% growth phase and 
0.713% digestible lysine in the termination phase. 
 
Keywords: Amino acids, zootechnical performance, nutritional requirement, 
meat quality, carcass yield. 
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Introdução 

 

As aves de crescimento lento possuem exigências nutricionais diferentes 

das exigências das aves comerciais, sendo assim, estas aves tendem a 

responder de forma diferente aos níveis nutricionais das dietas. A exigência 

nutricional de aminoácidos encontradas na literatura são em sua maioria 

direcionadas as aves comerciais, necessitando de pesquisas para se chegar a 

estimativa dos níveis aminoácidos mais adequados para aves de crescimento 

lento. 

Para se adequar às exigências aminoacídicas das aves de crescimento 

lento, e reduzir os efeitos negativos do excesso de aminoácidos na ração sobre 

o desempenho produtivo, reprodutivo e o meio ambiente, tem sido adotado a 

utilização de aminoácidos sintéticos na ração.  

Outra grande vantagem do uso de aminoácidos sintéticos é a 

possibilidade de se estabelecer uma relação ideal entre todos os aminoácidos 

na dieta, pelo conceito de proteína ideal, o qual é definido como a adequação 

do balanço aminoacídico de forma a atender as exigências dos aminoácidos 

essenciais bem como dos não essenciais, e para isso utiliza-se a lisina como 

sendo o aminoácido referência nas formulações das rações (Cuarón, 2000), e a 

relação entre os outros aminoácidos é definido dividindo o valor de exigência 

encontrada para os diferentes aminoácidos pelo valor de exigência de lisina 

(TEJEDOR, 2002). 

A lisina é classificada como referência nutricional por ser um aminoácido 

estritamente essencial, ou seja, sua produção endógena ocorre em 

quantidades insuficientes para manter o balanço de nitrogênio adequado para 

uma ótima taxa de crescimento animal, tornando-se imprescindível seu 

fornecido na ração. As técnicas para a determinação laboratorial dos seus 

níveis nas matérias-primas, rações e tecidos corporais são precisas, além de 

se ter aprofundado conhecimento quanto as suas exigências nutricionais para 

todas as fases de produção das aves (BERTECHINI,2012).   

Dietas deficientes em lisina podem ter efeitos negativos sobre a 

deposição de proteína corporal afetando diretamente o desempenho, as 

características de carcaça, a composição corporal das aves, a composição dos 

ovos além do teor de sólidos totais, (NOVAK et al., 2004).  
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O excesso segundo Kidd e Kerr (1998), promove sintomas de deficiência 

de arginina, um aminoácido estruturalmente relacionado com a lisina, isto 

acontece em decorrência da competição pelos sítios de absorção intestinal e 

pelo antagonismo da lisina com a arginina no organismo, pois aminoácidos 

semelhantes interagem de modo que o excesso de um eleva a exigência do 

outro. 

O objetivo do presente estudo foi determinar os níveis de lisina digestível 

para aves caipira ecotipo Caneludo do Catolé, nas fases, inicial (1 a 30 dias), 

crescimento( 30 a 75 dias) e terminação (75 a 105 dias).  

 

Material e Métodos 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA 

/ UESB, registrado com o nº 139/2016.  

O experimento foi realizado no setor de Avicultura na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus Itapetinga, no período de 

março a junho de 2016, no município de Itapetinga, que apresenta as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude 15º 14‟ 56” S; Longitude 40º 14' 52" W e 

com altitude 279 m, possuindo uma área de 1615,4 Km2, pertencente à 

Mesorregião do Sudoeste Baiano e à Microrregião de Itapetinga.  

Foram utilizados 150 pintos caipiras ecotipo Caneludo do Catolé, 

nascidos no incubatório do Laboratório Experimental de Avicultura na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Campus Itapetinga. O 

lote foi composto por aves machos e fêmeas, com um dia de idade para 

determinar os níveis de lisina digestível nas fases inicial (1 a 30 dias), 

crescimento (30 a 75 dias) e terminação (75 a 105 dias), criados em sistema de 

confinamento.  

No dia 1 iniciou a inclusão da ração para fase inicial, seguindo ate o dia 

30, onde fez-se a suspensão do fornecimento da dieta inicial para dar-se o 

inicio da pesagem das aves e da ração fornecida. Aos 30 dias de idade, ao 

meio dia introduziu o inicio da ração para fase crescimento, a qual permaneceu 

até os 75 dias de idade das aves, realizou-se suspensão para pesagem e ao 

meio dia introduziu a dieta para terminação, a qual permaneceu ate os 105 dias 

de idade, seguindo para o abate.  
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As aves foram alojadas em box com 2 m2, equipado com campânula 

contendo lâmpadas incandescentes de 100W, um comedouro tubular e um 

bebedouro pendular. A cama utilizada foi de maravalha, com oito centímetros 

de espessura.   

As dietas utilizadas foram formuladas seguindo as recomendações 

sugeridas por Rostagno et al. (2011) para frangos de corte de desempenho 

médio, somente para o tratamento 4, nas demais rações experimentais 

manteve-se os níveis de todos os aminoácidos segundo Rostagno et al. (2011), 

modificando somente os níveis de lisina, alterando automaticamente a relação 

dos aminoácidos.   

O L-ácido glutâmico foi utilizado para tornar as rações isoproteicas. O 

nível dietético do óleo de soja e do inerte foi acrescido em substituição ao L-

ácido glutâmico, mantendo assim as rações isoproteicas e isoenergéticas. 

Utilizou cinco níveis de lisina para cada fase distinta de desenvolvimento 

do ecotipo Caneludos do Catolé, sendo na fase inicial níveis de 0,856; 0,978; 

1,100; 1,222 e 1,345% de lisina digestível (Tabela 1), fase de crescimento 

0,705; 0,806; 0,906; 1,007 e 1,108% de lisina digestível (Tabela 2) e fase de 

terminação 0,624; 0,713; 0,802; 0,891; e 0,980% de lisina digestível (Tabela 3), 

perfazendo cinco dietas experimentais com três repetições e dez aves por 

unidade experimental, distribuídas em um delineamento inteiramente 

casualizado.  

As rações foram fornecidas diariamente em dois horários, às 08:00 h e 

às 16:00 h, garantindo as aves consumo de alimento e água a vontade durante 

todo o período experimental. O programa de luz adotado foi o contínuo, com 24 

horas de luz nos primeiros 7 dias, seguido de 23 horas de luz do 8º ao 105º dia, 

controlado por um timer. As aves foram debicadas e vacinadas mantendo um 

calendário de vacinação para as principais doenças (Bouba, Marek, Gumboro, 

Bronquite infecciosa, New Castle, Tifo e Cólera), além de pulverizações 

quinzenais com amônia quaternária, diluído na concentração de 10 ml em 2 l 

de água como prevenção para doenças respiratórias. 
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Tabela 1. Composição percentual das rações experimentais na fase inicial (1 a 

30 dias) 

Ingrediente (%) 
Lisina Digestível, % 

0,856 0,978 1,100 1,223 1,345 

Farelo milho 65,80 65,80 65,80 65,80 65,80 
Farelo de soja 45% 28,25 28,25 28,25 28,25 28,25 
Calcário 0,974 0,974 0,974 0,974 0,974 
Fosfato bicálcico 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 
Sal 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 
DL-metionina 0,357 0,357 0,357 0,357 0,357 
L-treonina 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 
L-valina 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 
L-isoleucina 0,105 0,105 0,105 0,105 0,105 
L-triptofano 0,007 0,007 0,007 0,007    0,007 
Premix vitamínico 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Premix mineral* 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Etoxiquim 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
L-lisina HCl 0,000 0,156 0,312 0,469 0,625 
L-ácido glutâmico 1,028 0,771 0,514 0,257 0,000 
Óleo de soja 0,477 0,489 0,501 0,513 0,525 
Inerte (areia) 0,000 0,088 0,177 0,266 0,355 

Total 100 100 100 100 100 

Composição calculada 

Proteína bruta (%) 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 
Cálcio (%) 0,890 0,890 0,890 0,890 0,890 
Fósforo disponível (%) 0,427 0,427 0,427 0,427 0,427 
Energia metabolizável (kcal/kg) 2952,50   2952,50 2952,50 2952,50 2952,50 
Arginina digestível (%) 1,139 1,139 1,139    1,139 1,139 
Isoleucina digestível (%) 0,820 0,820 0,820    0,820 0,820 
Metionina digestível % 0,622 0,622 0,622    0,622 0,622 

  Metionina+cistina digestível (%) 0,881 0,881 0,881 0,881 0,881 
Treonina digestível (%) 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 
Triptofano digestível (%) 0,208 0,208 0,208 0,208 0,208 
Valina digestível (%) 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 
Leucina (%) 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 
Lisina digestível (%) 0,856 0,978 1,100 1,222 1,345 
Sódio (%) 0,215 0,215 0,215 0,215 0,215 
Cloro (%) 0,341 0,341 0,341 0,341 0,341 
Potássio (%) 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 

*Concentração/kg de produto: Mn, 60 g; Fe, 80 g; Zn, 50 g; Cu, 10 g; Co, 2 g; I, 
1 g. Concentração/kg de produto: vitamina A, 15 000 000 IU; vitamina D3, 1 500 
000 IU; vitamina E, 15 000 IU; vitamina B1, 2.0 g; vitamina B2, 4.0 g; vitamina 
B6, 3.0 g; vitamina B 12, 0.015 g; acido nicotínico, 25 g; ácido pantotênico, 10 g; 
vitamina K 3, 3.0 g; acido fólico, 1.0 g; Se, 250 mg. 
 

  



80 
 

Tabela 2. Composição percentual das rações experimentais para a fase 

crescimento (30 a 75 dias) 

Ingredientes % 
Lisina Digestível, % 

0,705 0,806 0,906 1,007 1,108 

Farelo milho 76,02 76,02 76,02 76,02 76,02 
Farelo de soja 45% 18,97 18,97 18,97 18,97 18,97 
Calcário 0,893 0,893 0,893 0,893 0,893 
Fosfato Bicálcico 1,178 1,178 1,178 1,178 1,178 
Sal 0,450 0,450 0,450 0,450 0,450 
DL- Metionina 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 
L- Treonina 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 
L- Valina 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 
L- Isoleucina 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 
L- Triptofano 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 
Premix vitamínico 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Premix mineral* 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Etoxiquim 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
L-Lisina HCl 0,000 0,156 0,312 0,469 0,598 
L- Ácido Glutâmico 0,851 0,638 0,425 0,212 0,000 
Óleo de Soja 0,485 0,495 0,505 0,515 0,525 
Inerte (areia) 0,000 0,046 0,093 0,139 0,213 

Total 100 100 100 100 100 

Composição calculada 

Proteína bruta (%)  17,78 17,78 17,78 17,78 17,78 
Cálcio (%)  0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 
Fósforo Disponível (%)  0,313 0,313 0,313 0,313 0,313 
Energia Metabolizável kcal/kg 3075,00 3075,00 3075,00 3075,00 3075,00 
Arginina digestível (%) 1,088 1,088 1,088 1,088 1,088 
Isoleucina digestível (%) 0,685 0,685 0,685 0,685 0,685 
Metionina digestível (%) 0,508 0,508 0,508 0,508 0,508 

  Metionina+Cistina digestível (%) 0,735 0,735 0,735 0,735 0,735 
Treonina digestível (%) 0,655 0,655 0,655 0,655 0,655 
Triptofano digestível (%) 0,181 0,181 0,181 0,181 0,181 
Valina digestível (%) 0,786 0,786 0,786 0,786 0,786 
Leucina (%) 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 
Lisina digestível (%) 0,705 0,806 0,906 1,007 1,108 
Sódio (%) 0,198 0,198 0,198 0,198 0,198 
Cloro (%) 0,316 0,316 0,316 0,316 0,316 
Potássio (%) 0,613 0,613 0,613 0,613 0,613 

*Concentração/kg de produto: Mn, 60 g; Fe, 80 g; Zn, 50 g; Cu, 10 g; Co, 2 g; I, 
1 g. Concentração/kg de produto: vitamina A, 15 000 000 IU; vitamina D3, 1 500 
000 IU; vitamina E, 15 000 IU; vitamina B1, 2.0 g; vitamina B2, 4.0 g; vitamina 
B6, 3.0 g; vitamina B 12, 0.015 g; acido nicotínico, 25 g; ácido pantotênico, 10 g; 
vitamina K 3, 3.0 g; acido fólico, 1.0 g; Se, 250 mg. 
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Tabela 3. Composição percentual das rações experimentais para a fase 

terminação (75 a 105 dias) 

Ingredientes % 
Lisina Digestível, % 

0,624 0,713 0,802 0,891 0,980 

Farelo milho 76,43 76,43 76,43 76,43 76,43 
Farelo de soja 45% 18,27 18,27 18,27 18,27 18,27 
Calcário 0,769 0,769 0,7693 0,769 0,769 
Fosfato Bicálcico 0,897 0,897 0,897 0,897 0,897 
Sal 0,430 0,430 0,430 0,430 0,430 
DL- Metionina 0,201 0,201 0,201 0,201 0,201 
L- Treonina 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 
L- Valina 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 
L- Isoleucina 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 
L- Triptofano 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Premix vitamínico 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Premix mineral* 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 
Etoxiquim 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
L-Lisina 0,000 0,114 0,228 0,342 0,456 
L- Ácido Glutâmico 0,751 0,563 0,375 0,187 0,000 
Óleo de Soja 1,614 1,623 1,632 1,641 1,649 
Inerte (areia) 0,000 0,065 0,129 0,194 0,259 

Total 100 100 100 100 100 

Composição calculada 

Proteína bruta (%) 16,74 16,74 16,74 16,74 16,74 
Cálcio (%) 0,582 0,5820 0,582 0,582 0,582 
Fósforo Disponível (%) 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 
Energia Metabolizável kcal/kg 3150 3150 3150 3150 3150 
Arginina digestível (%) 0,962 0,962 0,962 0,962 0,962 
Isoleucina digestível (%) 0,606 0,606 0,606 0,606 0,606 
Metionina digestível % 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 

  Metionina+Cistina digestível(%)  0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 
Treonina digestível (%) 0,579 0,579 0,579 0,579 0,579 
Triptofano digestível (%) 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 
Valina digestível (%) 0,695 0,695 0,695 0,695 0,695 
Leucina (%) 1,332 1,332 1,332 1,332 1,332 
Lisina digestível (%) 0,624 0,713 0,802 0,891 0,980 
Sódio (%) 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 
Cloro (%) 0,304 0,304 0,304 0,304 0,304 
Potássio (%) 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 

*Concentração/kg de produto: Mn, 60 g; Fe, 80 g; Zn, 50 g; Cu, 10 g; Co, 2 g; I, 
1 g; Concentração/kg de produto: vitamina A, 15 000 000 IU; vitamina D3, 1 500 
000 IU; vitamina E, 15 000 IU; vitamina B1, 2.0 g; vitamina B2, 4.0 g; vitamina 
B6, 3.0 g; vitamina B 12, 0.015 g; acido nicotínico, 25 g; ácido pantotênico, 10 g; 
vitamina K 3, 3.0 g; acido fólico, 1.0 g; Se, 250 mg. 
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As aves e a ração foram pesadas quinzenalmente durante todo o 

período experimental. Os parâmetros de desempenho zootécnico avaliados 

foram:  

Consumo ração diário – A avaliação do consumo de ração foi 

determinada pela diferença entre a ração fornecida e a sobra no final de cada 

período experimental, sendo corrigida para mortalidade, quando necessário. No 

caso de aves mortas durante o período, o consumo médio foi descontado e 

corrigido, obtendo-se o consumo médio verdadeiro para unidade experimental 

em questão.  

Ganho de peso diário - o peso final foi subtraído pelo peso inicial das 

aves e o resultado dividido pelo número de dias do período experimental. 

 Conversão alimentar- foi obtida pela divisão do consumo de ração diário 

pelo ganho de peso diário. 

Para características de carcaça foram avaliados o rendimento de 

carcaça, calculadas em relação ao peso corporal, sendo os rendimentos de 

cortes calculados em relação ao peso da carcaça depenada e eviscerada. 

Antes do abate, foi realizado jejum sólido de oito horas antes do abate, 

para que houvesse conteúdo no trato gastrointestinal, o que causaria 

contaminação na carcaça e jejum hídrico de 30 minutos. Foram sacrificadas 

quatro aves por unidade experimental por deslocamento cervical, em seguida 

procedeu-se a ruptura da veia jugular e evisceradas após sangria e depenação. 

Na sequencia foram realizados os cortes para avaliar o rendimento da carcaça, 

das partes (peito, coxa, sobrecoxa, asa, dorso, pés, pescoço e gordura 

abdominal) e dos órgãos internos (fígado, moela, coração).  

O rendimento de carcaça (%) foi obtido pela relação entre o peso da 

carcaça fria (sem cabeça) e o peso do frango em jejum. O rendimento de peito, 

coxa, sobrecoxa, asa e dorso (%) foram obtidos pela relação entre o peso 

dessas partes e o da carcaça fria. A proporção de pés, pescoço, fígado, moela 

e coração (%) foram obtidos pela relação entre o peso dessas partes e desses 

órgãos e o peso em jejum.  

Para avaliação da qualidade da carne foram coletadas amostras do peito 

das aves abatidas aos 105 dias de idade. 

As análises de qualidade de peito foram realizadas segundo metodologia 

descrita por Mendes (2001). Para determinação de pH utilizou-se um eletrodo 
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de penetração, diretamente no peito das aves 24 horas post mortem. Essa 

medida foi realizada em todas as aves amostradas. 

Para a determinação da perda de peso por cozimento e da força de 

cisalhamento foram utilizados os músculos peitorais de 4 aves por unidade 

experimental. Os músculos peitorais foram embalados em sacos plásticos e 

congelados. Para a determinação da perda de peso por cozimento, foi retirado 

o filé esquerdo de cada peito, que depois da pesagem foram embalados em 

papel alumínio e cozidos em uma chapa (com aquecimento elétrico nas duas 

faces) até atingir a temperatura interna de aproximadamente 82 a 85°C, Em 

seguida, foi feito o resfriamento em temperatura ambiente sobre papel 

absorvente até atingir a temperatura de aproximadamente 20 a 25ºC; a 

temperatura interna das amostra foi realizada utilizando termômetro digital tipo 

vareta, posteriormente, uma nova pesagem foi realizada e a diferença entre o 

peso do filé in natura resfriado e o do filé cozido resultou na perda de peso por 

cozimento (Honikel, 1987).  

A análise de força de cisalhamento foi realizada com os mesmos filés 

utilizados na análise de determinação da perda de peso por cozimento. Para 

tanto, as amostras foram aparadas e cortadas para obtenção de três unidades 

(1,0 x 1,0 x 1,3 cm). A análise acima descrita foi realizada utilizando um 

texturômetro CT3 Texture Analyser Brookfield, com lâmina Warner Bratzler 

Shear Force – mecânico, com capacidade de 20 kg e velocidade do 

seccionador de 20 cm/minuto, fornecendo a medida da força de cisalhamento 

(FC) da amostra, em quilograma força (kgf.cm2). 

As análises estatísticas das variáveis avaliadas para estimar exigência 

de lisina foram realizadas de acordo com o programa SAEG - Sistema para 

Análises Estatísticas e Genéticas (UFV, 2005) mediante o uso dos modelos de 

regressão (linear e quadrático), utilizando níveis de significância de 1% e 5% 

de probabilidade. 

Modelo estatístico para análise de variância foi: 

Yij = μ + Ti + eij 

Onde: 

Yij = observação do tratamento i, na repetição j; 

μ = média geral 

Ti = efeito do tratamento i; 
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eij = erro aleatório associado a cada observação. 

 

Resultado e Discussão 

 

Os níveis de lisina digestível não influenciaram (P>0,05) o consumo de 

ração na fase inicial das aves ecotipo Caneludo do Catolé, que pode ser 

explicado devido a utilização de dietas isoenergéticas, haja vista que 

normalmente as aves consomem ração para satisfazer primariamente as 

exigências energéticas (Bertechini, 2006), entretanto houve efeito linear 

crescente (P<0,01) para consumo de lisina (Ŷ = 1423x – 0,014; r2 = 0,98) 

(Tabela 4). A falta de efeito significativo sobre o consumo de ração já foi 

relatado com aves de crescimento rápido por Bernal et al. (2014) ao avaliarem 

cinco níveis de lisina (1,06 a 1,30%) para frangos de corte Cobb 500 de 10 a 22 

dias, além disso, Dias (2015) avaliou quatro níveis de lisina digestível entre 

1,016 a 1,265%, para frangos de corte Cobb 500 no período de 8 a 21 dias de 

idade, não observou efeito sobre o consumo de ração, corroborando com o 

presente estudo. 

 Foi observado efeito quadrático (P<0,01) para ganho de peso (Figura 1) 

e conversão alimentar (Tabela 4), (Figuras 1 e 2). O excesso assim como a 

deficiência de alguns aminoácidos como a lisina pode prejudicar o desempenho 

das aves, aumentando a excreção de nitrogênio e ou resultando no 

catabolismo de outros aminoácidos (COSTA et al. 2015). 

Visto que manteve-se os níveis de todos os aminoácidos exceto para a 

lisina, a qual foi utilizada em níveis crescentes, alterando com isso a relação 

aminoacídica das dietas O peso corporal das aves aumentou à medida que os 

níveis de lisina na dieta aumentavam até atingir um nível ótimo seguido de 

queda, respondendo de igual forma a conversão alimentar. 
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Figura 1. Ganho de peso (g/ave/dia) ave caipira ecotipo Caneludo do Catolé de 
1 a 30 dias de idade. 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Conversão Alimentar (g/g) ave caipira ecotipo Caneludo do Catolé de 
1 a 30 dias de idade. 
 
 
 

 

 

 

 

Y = -12,065x2 + 29,564x - 11,194 
R² = 0,99 

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

0,856 0,978 1,100 1,223 1,345

G
a

n
h

o
 P

e
s
o

 (
g
) 

Lisina digestivel (%) 

1,225% 

Y = 5,3585x2 - 12,596x + 9,3277 
R² = 0,8923 

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0,856 0,978 1,100 1,223 1,345C
o
n

v
e

rs
ã
o

 A
lim

e
n

ta
r 

(g
/g

) 

Lisina Digestivel % 

1,175% 



86 
 

Tabela 4. Desempenho de aves tipo caipira ecotipo Caneludos do Catolé, submetidos às dietas contendo diferentes níveis de lisina 
digestível no período de 1 a 105 dias de idade. 
 

Variáveis Fase inicial (1 a 30 dias) 

                                                           Níveis Lisina Digestível (%)  

 0,856 0,978 1,100 1,222 1,345  Linear Quadrático EPM 

Consumo ração (g/ave/dia) 13,62 13,32 13,17 13,30 13,12 0,6931 0,8610 0,2412 

Consumo lisina (g/ave/dia) 0,111 0,125 0,136 0,161 0,180 <0,0001 0,2875 0,026 

Ganho peso (g/ave/dia) 5,27 6,19 6,71 6,93 6,74 0,0003 0,0119 0,1922 

Conversão alimentar (g/g) 2,44 2,18 2,01 1,82 2,13 0,0079 0,0094 0,0435 

 Fase crescimento (30 a 75 dias) 

 0,705 0,806 0,906 1,007 1,108 Linear Quadrático EPM 

Consumo ração (g/ave/dia) 51,20 52,57 53,94 55,32 56,69 0,0224 0,0547 0,4112 

Consumo lisina (g/ave/dia) 0,354 0,414 0,517 0,572 0,602 <0,0001 0,095 0,0181 

Ganho de peso (g/ave/dia) 15,81 17,97 18,61 20,76 21,12 0,001 0,6955 0,2716 

Conversão alimentar (g/g) 3,17 2,98 3,11 2,82 2,62 0,0001 0,0449 0,0560 

 Fase terminação (75 a 105 dias) 

 0,624 0,713 0,802 0,891 0,980 Linear Quadrático EPM 

Consumo ração (g/ave/dia) 72,50 78,23 79,04 83,96 84,33 0,0114 0,5698 0,4449 

Consumo lisina (g/ave/dia) 0,452 0,558 0,634 0,748 0,826 <0,0001 0,8742 0,0311 

Ganho de peso (g/ave/dia) 17,19 21,09 19,57 16,33 15,11 <0,0001 <0,0001 0,1752 

Conversão alimentar (g/g) 4,24 3,64 4,15 5,04 5,61 <0,0001 0,0028 0,1243 

                     EPM – Erro padrão da média                
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Na fase de crescimento a qual correspondeu ao período de 30 a 75 dias 

de idade (Tabela 4), os níveis de lisina digestível utilizados influenciaram 

(P<0,05) de forma linear crescente o consumo de ração (Y= 13,657x + 41,563; 

r2=0,99), linear crescente (P<0,01) o consumo de lisina (Y= 0,6493x - 0,0967; 

r2= 0,97) e ganho de peso (Y= 13,318x + 6,7829; r2= 0,95) e linear decrescente 

(P < 0,01) para conversão alimentar (Y= - 1,2751x + 4,0974; r2= 0,81).  

Esses resultados podem ser justificados, pela possibilidade das aves 

caipira ecotipo Caneludo do Catolé serem mais eficientes em utilizar a lisina da 

dieta para ganhar peso, visto que na fase de crescimento ocorre a 

intensificação do desenvolvimento dos músculos, necessitando consumir 

quantidade cada vez maior desse aminoácido, especialmente porque a lisina, 

no metabolismo das aves, é quase que totalmente utilizada para o incremento 

de proteína muscular (Friesen et al., 1996; Lawrence e Fowler, 1997), com 

isso, as aves aumentaram a ingestão de ração, com consequente aumento na 

ingestão do aminoácido lisina,  promovendo um maior desenvolvimento da 

estrutura muscular, com elevação do peso corporal, melhorando sua eficiência 

alimentar.  

A melhoria na conversão alimentar corresponde à variação de 33,5% no 

ganho de peso, coincidindo com o aumento da eficiência de utilização dos 

nutrientes pelas aves caipiras ecotipo Caneludo do Catolé.  

Na fase final de criação (Tabela 4), o consumo de ração aumentou de 

forma linear crescente (P<0,05) com o aumento dos níveis de lisina digestível 

nas rações de acordo com a equação Y= 32,785x + 53,2; r2= 0,90,sendo 

constatado um aumento de 16,3% no consumo de alimentos, assim como 

observou-se o aumento linear crescente (P<0,01) do consumo de lisina 

digestível (Y= 1,0544x – 0,2019; r2= 0,99), resultado que corresponde de forma 

coerente ao aumento na ingestão de ração, e aos níveis crescentes estudados. 

Esse fato pode ter ocorrido devido a um possível desbalanço nutricional 

nas dietas, pois as rações utilizadas apesar de isoenergéticas e isoproteicas, 

possuíam relações distintas entre os aminoácidos com a lisina, e as aves 

tendem a regular o consumo de alimento conforme suas necessidades 

nutricionais.  
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O ganho de peso (Figura 3) e a conversão alimentar (Figura 4) 

responderam de forma quadrática (P<0,01) quanto aos níveis de lisina 

digestível utilizados (Figuras 3 e 4).  

Nesse contexto, dietas nutricionalmente superiores a 0,713% de lisina 

digestível seria desnecessário para a obtenção de adequada conversão 

alimentar para aves caipira ecotipo Caneludo do Catolé com idade entre 70 a 

105 dias, pois somente oneraria custos com alimentação sem o aproveitamento 

adequado dos nutrientes pelo animal. 

 Estes resultados podem ser explicados devido ao possível excesso de 

aminoácido, o qual pode limitar o desempenho das aves, em decorrência do 

catabolismo aminoacídico, o qual requer gasto extra de energia para excreção 

de nitrogênio na forma de ácido úrico (Jordão Filho et al., 2006), diminuindo a 

disponibilidade desta energia que deveria ser utilizada para o adequado 

desenvolvimento animal. 

 

 

 
 
Figura 3. Ganho de peso (g/ave/dia) ave caipira ecotipo Caneludo do Catolé de 
75 a 105 dias de idade 
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Figura 4. Conversão Alimentar (g/g) ave caipira ecotipo Caneludo do Catolé de 

75 a 105 dias de idade. 

 

Respostas lineares crescentes foram observadas para rendimento de 

carcaça % (Y= 5,8539x + 70,437; r2= 0,78) e peito % (Y= 2,9213x + 15,015; r2= 

0,92) (P<0,05) e sobrecoxa % (P<0,01) (Y= 2,8315x + 8,9032; r2= 0,63), 

(Tabela 5).  

Pode-se inferir que o aumento do peso da carcaça observado neste 

estudo, está diretamente relacionado com o aumento do rendimento de peito e 

da sobrecoxa. Esses resultados confirmam o direcionamento da lisina 

digestível de forma prioritária aos processos de síntese protéica para 

constituição principalmente da massa muscular (LAWRENCE e FOWLER, 

1997). 

O rendimento das vísceras (moela, fígado e coração) não apresentaram 

diferenças estatísticas (P>0,05), indicando que a deficiência e ou o excesso de 

lisina não afeta o desenvolvimento das vísceras (Tabela 5).  

Não foi observada deposição de gordura abdominal nas aves estudadas, 

isso pode ter ocorrido por não terem atingido a maturidade sexual, pois 

segundo Kessler et al. (2000) à medida que as aves atingem a maturidade, 

depositam mais gordura corporal.  
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Tabela 5. Medias de rendimento de carcaça de aves tipo caipira ecotipo Caneludo do Catolé, submetidos à dietas contendo 
diferentes níveis de lisina digestível aos 105 dias de idade. 
 

Variável Lisina digestível % Valor de P EPM 

 0,624 0,713 0,802 0,891 0,980 Linear Quadrático  

Peso carcaça (kg) 1536,2 1671,2 1704,6 1723,7 1660,8    

Carcaça (%) 73,95 75,07 75,03 75,04 76,57 0,0237 0,7422 1,8040 

Peito (%) 16,72 17,13 17,54 17,63 17,77 0,0393 0,3301 1,0909 

Coxa (%) 10,85 10,91 10,76 10,65 10,88 0,4447 0,2257 0,8133 

Sobre coxa (%) 10,52 11,29 11,12 11,03 11,91 0,0006 0,6649 0,7122 

Asa (%) 9,33 9,66 9,47 9,33 9,56 0,7311 0,7833 0,4587 

Pescoço (%) 6,16 6,17 6,14 6,17 6,14 0,9215 0,9464 0,3610 

Dorso (%) 14,66 14,37 14,71 14,61 14,67 0,7918 0,8342 1,0397 

Pé (%) 4,54 4,77 4,04 4,25 4,54 0,3462 0,1122 0,5770 

Moela (%) 2,29 2,28 2,30 2,28 2,30 0,0612 0,0801 0,1474 

Fígado (%) 1,75 1,74 1,73 1,75 1,73 0,8138 0,9517 0,1019 

Coração (%) 0,37 0,37 0,35 0,36 0,37 0,7897 0,3062 0,0340 

            EPM – Erro padrão da média                 
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O pH do peito de frango 24 horas post mortem apresentou efeito linear 

crescente (P<0,01), de acordo com a equação (Y= 0,3004x + 5,5281; r2 = 0,89). 

Segundo VENTURINI et al. (2007), a carne de peito de frango deve apresentar 

pH final (após 24 horas) entre 5,6 e 5,9. Dessa forma, os valores obtidos para 

pH final da carne do peito das aves caipira ecotipo Caneludo do Catolé  se 

mostraram aceitáveis com valores que se enquadram na faixa de pH estipulada 

para carne de peito de frango (Tabela 6). 

 
Tabela 6- Dados médios das características físico-químicas da carne de peito 
das aves caipira do ecotipo Caneludo do Catolé submetidos a dietas contendo 
diferentes níveis de lisina digestível na fase de terminação (75 a 105 dias) 
 

Variáveis Lisina digestível % EPM Valor de P 

 0,624 0,713 0,802 0,891 0,980  Linear Quad. 

PH 5,73 5,73 5,75 5,80 5,83 0,0749 0,0005 0,3073 

  Força Cisalhamento 

(kgf/g) 
2,62 2,14 2,00 1,61 1,37 0,4568 <0,0001 0,6947 

Perda de peso por      
cozimento (%) 

24,84 23,99 23,48 23,06 22,48 1,7928 0,0021 0,7535 

EPM – Erro padrão da média     Quad. Efeito quadrático 

 
 

O pH intervém diretamente quanto as perdas de água na carne do peito 

de frango. Com a perda das reservas de glicogênio no músculo diminui 

consequentemente o acúmulo de ácido láctico no músculo post mortem. Dessa 

forma, o pH final da carne tende a permanecer elevado, ficando bastante acima 

do ponto isoelétrico das principais proteínas musculares, e nessas condições, a 

capacidade dessas proteínas em reter água tende a ser alta, reduzindo as 

perdas de água durante o processamento (DRANSFIELD e SOSNICKI, 1999). 

Este fato pode ser observado nesta pesquisa, onde a perda de peso por 

cozimento sofreu efeito linear decrescente (P<0,01), equação (Y= - 6,3483x + 

28,661; r2 = 0,98), e como consequência menos perda de água por cozimento. 

A suculência da carne afeta diretamente a força de cisalhamento de 

acordo BROSSI et al. (2009). Segundo Anadón (2002), quanto maior a 

quantidade de água presente no músculo, maior a maciez da carne. Fato este 

que pode ser comprovado neste estudo, visto que a força de cisalhamento 
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sofreu efeito linear decrescente (P<0,01) equação (Y= -3,4045X + 4,6784; r2 = 

0,98), isto é, quanto menor a perda de água da carne, maior é a maciez. 

 

Conclusão 

 

Para melhor eficiência, as rações para aves ecotipo Caneludo do Catolé 

devem ser formuladas com níveis de lisina digestível de 1,175% fase inicial (1 a 

30 dias de idade), 1,108% fase crescimento (30 a 75 dias de idade) e 0,713% 

fase terminação (75 a 105 dias de idade).  

Para uma melhor qualidade da carne, conclui-se que o nível de 0,624% 

de lisina digestível pode ser utilizado, visto que manteve o pH dentro do padrão 

desejado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Existem diferenças entre as linhagens caipiras existentes, relacionada a 

alguns parâmetros como incubação, exigência nutricional, qualidade e 

rendimento de carcaça, e em decorrência disso o produtor deve avaliar as 

linhagens para que serão trabalhadas para que sua produção venha suprir o 

interesse do mercado consumidor. 

Para manter a qualidade produtivo de acordo a demanda cada vez 

crescente, o uso de incubatório para realização do processo de incubação de 

ovos cresce progressivamente, pois, é possível manter uma grande quantidade 

de ovos armazenados durante diferentes períodos antes do processo de 

incubação, e para isso os embriões precisam ser mantidos em ótimas 

condições, para reduzir efeitos danosos na eclodibilidade e qualidade do 

pintinho. 

Os resultados observados neste estudo ao avaliar-se parâmetros de 

incubabilidade e qualidade dos pintos das galinhas caipiras dos ecotipos 

Peloco e Caneludo do Catolé, por período de até 15 dias consecutivos de 

armazenamento dos ovos, demonstraram manter a qualidade necessária para 

obtenção de pintos de qualidade, pois estes ecotipos, são de aves que não 

sofreram nenhum melhoramento genético ate o momento, devendo ser 

considerado manter pesquisas para assim alcançar o máximo potencial destas 

raças. 

Após a eclosão dos pintos, deve-se manter uma alimentação de 

qualidade, para que as aves possa expressar seu máximo potencial produtivo. 

E para isso, vem-se utilizando a formulação de ração com base na proteína 

ideal. 

Proteína ideal é definida como o balanço exato de aminoácidos que é 

capaz de prover sem excesso ou deficiência, os requerimentos de todos os 

aminoácidos necessários para a manutenção animal e máxima deposição 

protéica. O conceito de proteína ideal foi primeiramente definido por Michell 

(1964) como sendo uma mistura de aminoácidos ou proteína, cuja composição 

atende às exigências dos animais para os processos de mantença e 

crescimento. 
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Para formular a ração mantendo a base da proteína ideal, utiliza-se o 

aminoácido lisina. 

O aminoácido lisina foi determinado como sendo o segundo aminoácido 

limitante para aves, depois da metionina, em rações a base de milho e farelo 

de soja (Rostagno et al., 2011), trata-se de um aminoácido estritamente 

essencial, pois não ocorre síntese endógena, é utilizado quase que totalmente 

para síntese proteica, participando em menor proporção de outras rotas 

metabólicas (Garcia et al., 2006), sua determinação analítica é simples e existe 

um grande numero de informações na literatura sobre a digestibilidade, 

portanto mesmo sendo o segundo aminoácido limitante a lisina é utilizada 

como aminoácido referencia para dietas formuladas tendo como base a 

proteína ideal (DOZIER e PAYNE, 2012; FAKHRAEI et al., 2010). 

Pois dietas com altas concentrações de nutrientes interferem não 

somente no desempenho, mas também propiciam aumento na excreção de 

nutrientes, acarretando em prejuízos ambientais e econômicos.  

Dessa forma, foram avaliados cinco níveis de lisina digestível sendo,fase 

inicial níveis de 0,856; 0,978; 1,100; 1,223 e 1,345% de lisina digestível, fase 

crescimento 0,705; 0,806; 0,906; 1,007 e 1,108% de lisina digestível e fase 

terminação 0,624; 0,713; 0,802; 0,891; e 0,980 % de lisina digestível, para 

estimar a exigência deste aminoácido nas aves caipira ecotipo Peloco e 

Caneludo do Catolé, utilizando parâmetros de desempenho zootécnico: 

consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. As características de 

carcaça avaliadas foram: rendimento de carcaça, peito, coxa, sobrecoxa, asa, 

pescoço, dorso, pé, moela, fígado e coração. A qualidade da carne foi avaliada 

considerando pH, força de cisalhamento (kgf/g) e perda de peso por cozimento 

(%). 

Os resultados obtidos demonstraram diferença das exigência em ambos 

as raças, quando comparado com as recomendações nutricionais de lisina para 

aves comercial, encontradas nas tabelas brasileiras de composição de 

alimentos e exigências nutricionais (Rostagno et al., 2011), as quais são 

consideradas como a principal referencia brasileira de recomendações 

nutricionais para aves e suínos. 

 

 


