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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi de avaliar diferentes níveis de lisina e treonina 
digestível para poedeiras comerciais Lohmann LSL, entre 25 a 44 semanas de 
idade sobre o desempenho, qualidade de ovos e balanço de nitrogênio. 
Utilizou-se 360 poedeiras que foram submetidas a diferentes níveis de lisina 
digestível (0, 700; 0,800 e 0,900%) combinadas com os de treonina digestível 
(0,500; 0,550 e 0,600%) em ração com 16% de PB, formuladas de acordo com 
as exigências. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso em 
esquema fatorial 3x3 (três níveis de lisina e três de treonina) totalizando nove 
tratamentos, com cinco repetições de oito aves cada. Após análise de variância 
pelo programa SAS, a análise de regressão polinomial foi adotada. Não houve 
efeito de regressão (P>0,05) para nenhuma das variáveis estudadas. Do 
mesmo modo, não foi verifica da interação entre os níveis de lisina e treonina 
na ração (P>0,05) para as variáveis, exceto para conversão alimentar. Os 
diferentes níveis de lisina e treonina não influenciaram o desempenho das 
aves, a qualidade dos ovos e o balanço de nitrogênio. Sendo assim, conclui-se 
que o nível dietético recomendado para otimizar a conversão alimentar (kg/kg) 
foi de 0,800% e 0,550% de lisina e treonina digestível, respectivamente, em 
dietas de poedeiras leves.  



 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Com os avanços genéticos, as poedeiras comerciais estão se tornando 

cada vez mais precoces e com maiores picos de produção, o que indica que suas 

exigências nutricionais devem ser revistas, para garantir o máximo de 

desempenho (GOULART, 1996). 

Por outro lado, a disponibilidade de aminoácidos sintéticos, possibilitou 

ao nutricionista uma nova perspectiva quanto ao uso da proteína. As dietas podem 

ser formuladas com base nos níveis de aminoácidos e dessa maneira oferecer 

rações mais ajustadas com relação às exigências das aves (PENZ Jr., 1996). 

Os aminoácidos desempenham várias funções no organismo animal, 

dentre elas a síntese protéica. Para que a proteína animal seja sintetizada é 

necessário, entre outros fatores, que todos os aminoácidos essenciais estejam 

presentes na dieta, em quantidades adequadas. Já que na falta de um único 

aminoácido a síntese protéica é cessada e os aminoácidos em excesso 

desaminados e oxidados, para fornecimento de energia (NUNES, 1998). 

Do mesmo modo, o excesso de aminoácidos provenientes da dieta não 

é simplesmente excretado, mas sim convertido em metabólitos comuns, que são 

precursores da glicose, dos ácidos graxos e dos corpos cetônicos sendo, portanto, 

“combustíveis” metabólicos. Sendo a degradação oxidativa de aminoácidos 

responsável por 10 a 15% da energia metabólica gerada pelos animais (VOET et 

al., 2000). Assim, rações para poedeiras formuladas com base em aminoácidos 

proporcionam melhoria nas condições nutricionais da dieta, contribuindo para 

maximizar o desempenho das aves (NUNES, 1998), principalmente em poedeiras 

criadas em ambientes com temperatura elevada (ANDRADE, 2004).  

Por outro lado, rações vegetais formuladas com milho e farelo de soja 

são deficientes principalmente em lisina e treonina (SUIDA, 2001). GOULART 

(1996), PROCHASKA et al. (1996) e SOHAIL et al. (2002) encontraram resultados 



positivos quando aumentaram os níveis de lisina total na dieta. Alguns estudos, 

com níveis de treonina total em rações de poedeiras, avaliando o desempenho 

produtivo na fase de postura não verificaram melhor desempenho com a 

suplementação da treonina na dieta (VALÉRIO, 1996 e ISHIBASHI et al., 1998). 

Entretanto, FARIA et al. (2002) mostraram que o acréscimo de treonina na ração 

proporcionou aumento na massa e produção de ovos em poedeiras leves. 

Nos últimos anos, na avicultura industrial, tem se observado um maior 

interesse a respeito de dietas formuladas com base no conceito de aminoácidos 

digestíveis, sendo que esse procedimento representa um avanço em relação aos 

aminoácidos totais (SILVA et al., 2000). No entanto, poucas pesquisas têm sido 

conduzidas com poedeiras comerciais leves, utilizando dietas formuladas com 

base em aminoácidos digestíveis havendo a necessidade em promover estudos 

para determinar as exigências de poedeiras e as relações entre aminoácidos 

digestíveis. 



2 OBJETIVO GERAL 
 

Verificar a influência da suplementação de lisina e treonina digestível na 

ração de poedeira comercial sobre o desempenho de poedeiras comerciais, 

qualidade dos ovos e balanço de nitrogênio. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Determinar o nível de treonina digestível combinado com o da lisina 

digestível, para desempenho de poedeiras comerciais na fase de produção (25 a 

44 semanas de idade). 

Identificar o nível de treonina digestível combinado como o da lisina 

digestível, para qualidade de ovos. 

Determinar o balanço de nitrogênio das rações com diferentes níveis de 

lisina e treonina digestível em poedeiras comerciais. 



3 REVISÃO DE LITERATURA 
 
3.1 Exigência de lisina total e digestível 

 

A lisina é um aminoácido essencial sintetizado naturalmente por plantas 

e microrganismos a partir do aspartato (LEHNINGER, 1990). Já a produção de 

lisina industrial é realizada utilizando bactérias mutantes selecionadas 

superprodutoras de lisina a partir de glicose (NUNES, 1998). 

A lisina possui uma função específica no organismo do animal, de 

deposição de proteína, além da função de formação de glicose para o organismo e 

de fornecer átomos de carbono para a formação de acetil-Coa, no ciclo do ácido 

cítrico (LEHNINGER, 1990). 

De acordo com PARSONS & BACKER (1994), a lisina é o segundo 

aminoácido limitante, depois dos sulfurados, na maioria das dietas de aves. A 

análise da lisina é simples e direta, existindo muitas informações sobre sua 

concentração e digestibilidade nos alimentos. 

Existe na literatura grande número de publicações sobre as exigências 

das aves com relação aos níveis de lisina total e a sua influência na composição 

corporal, desempenho e qualidade de ovos. BERTECHINI et al. (1995) sugeriram 

que a necessidade diária de lisina total, com base na produção de ovos e 

conversão alimentar, na fase de pico de postura, foi de 789 mg/ave. Para 

GOULART (1996), a exigência de lisina em poedeiras depende de vários fatores, 

principalmente da variável de desempenho utilizada para a determinação do seu 

requerimento. Se o índice utilizado for à produção de ovos, o nível de lisina será 

menor do que para o peso do ovo. 

PROCHASKA et al. (1996) realizaram dois experimentos com diferentes 

níveis de lisina para poedeiras da linhagem Hy-Line. No primeiro experimento as 

poedeiras tinham 42 semanas de idade e a ração continha 13,6% de proteína 

bruta e níveis de 0,700%; 1,130% e 1,580% de lisina total. Os autores não 

encontraram diferença significativa entre os níveis estudados para o consumo de 

ração, produção de ovos, sólidos totais e proteína bruta do ovo inteiro e da gema. 



No entanto, os resultados do segundo experimento, quando as aves possuíam 23 

semanas de idade e alimentadas com rações contendo 0,720%; 0,890%; 1,150% 

e 1,370% de lisina total, (15% de PB), mostraram que o aumento da ingestão de 

lisina provocou um acréscimo na produção de ovos, além do peso da gema, 

sólidos totais e proteína bruta do albume. Os autores justificaram que a 

contradição entre os resultados dos dois experimentos, da influência dos níveis de 

lisina sobre a produção de ovos, foi devido às variações experimentais como: a 

idade e condição fisiológica das aves e temperatura ambiente. 

O NRC (1994) recomenda 0,690% de lisina total na ração ou o 

consumo diário de 690 mg de lisina/ ave para poedeiras, enquanto o ROSTAGNO 

et al. (2000) sugeriram para poedeiras leves 0,793% de lisina total na ração e 

recentemente este valor foi preconizado para 0,894% de lisina total (ROSTAGNO 

et al., 2005). 

Em experimento com galinhas no início de produção, 21 semanas de 

idade, e com a suplementação dos aminoácidos lisina, isoleucina, treonina e 

triptofano (LITT) e aminoácidos sulfurosos totais (AAST) na dieta, SOHAIL et al. 

(2002) relataram que as dietas dos tratamentos LITT não proporcionaram 

melhoras em peso, produção e massa de ovos, enquanto que as aves dos 

tratamentos com AAST responderam positivamente a suplementação dos 

aminoácidos para peso corporal, produção e massa de ovos, somente da primeira 

para a segunda semana experimental. 

LINDOLFO DA SILVA et al. (2003) avaliaram a suplementação de lisina 

total sobre a redução de proteína na ração de poedeiras, no pico de produção e 

mostraram que a ração de 14% de proteína bruta piorou a produção e massa de 

ovos e a conversão alimentar. Os autores concluíram que a suplementação de 

lisina, com esse nível protéico, provocou um desequilíbrio de aminoácidos na dieta 

afetando assim o desempenho das aves. 

NOVAC et al. (2004) formularam rações com 17,7% de proteína bruta 

combinando dois níveis de lisina total (0,800 e 0,900%) com aminoácidos 

sulfurosos totais (0,570%; 0,650%; 0,730% e 0,810%), para poedeiras Dekalb 

Delta, com 20 a 43 (fase I) e 44 a 63 (fase II) semanas de idade. Os autores 



observaram aumento do peso do ovo e na porcentagem de albume com 

acréscimo do consumo de lisina, na fase II. 

RIZZO et al. (2004a), estudando o efeito dos níveis de lisina total 

(0,482%; 0,682%; 0,882% e 1,082%) na ração de poedeiras da linhagem 

comercial Hisex, observaram acréscimo dos sólidos totais, do albume e da gema, 

à medida que aumentaram os níveis de lisina na ração. 

CARVALHO et al. (2004), avaliando níveis de lisina total (0,541%; 

0,621%; 0,701%; 0,781% e 0,861%) na ração basal com 15% de proteína bruta, 

observaram que a taxa de postura, a massa de ovos e o consumo de ração 

aumentaram linearmente com os níveis de lisina total na ração. Os autores 

sugerem a exigência de 0,861% de lisina total na ração ou consumo diário de 786 

mg de lisina/ave para poedeiras comerciais. 

Estudo com poedeiras, após pico de produção, com suplementação de 

lisina total nos níveis de 0,850% e 1,000% e redução de proteína na ração, 

mostrou que os níveis de lisina não influenciaram o desempenho produtivo das 

aves, porém 0,850% deste aminoácido na ração melhorou os sólidos totais da 

gema do ovo (ROMBOLA et al., 2004). 

A formulação de rações com base em aminoácidos digestíveis é uma 

tendência na avicultura nos últimos anos, em virtude de proporcionar maior 

segurança nas substituições de alimentos convencionais e mais eficiência na 

deposição de proteína a custo baixo (SILVA et al., 1999). Para PENZ Jr. (1993), o 

conceito de aminoácidos digestíveis se baseia na diferença entre a quantidade de 

aminoácidos ingeridos pela excretada. 

Em experimento com poedeiras, GOULART (1996) sugeriu que 89% de 

lisina total correspondem à lisina digestível, recomendando o nível de 0,710% de 

lisina digestível na ração de poedeiras. ROSTAGNO et al. (2000) relatam que 

88,5% da lisina total da ração correspondem à lisina digestível e recomendam os 

níveis de 0,702 g/ave/dia de lisina digestível para poedeiras leves. Enquanto que a 

recomendação atualizada foi de 89% em média para a exigência de lisina total 

calculada considerando a digestibilidade verdadeira da lisina e sugerindo valores 

de 0,796% para lisina digestível (ROSTAGNO et al., 2005). 



SCHUTTE & SMINK (1998), em experimento com poedeiras leves 

alimentadas com ração à base de milho e farelo de soja, com 16,4% de proteína 

bruta, variando os níveis de lisina digestível (0,490%; 0,530%; 0,570%; 0,610%; 

0,650%; 0,690%; 0,730% e 0,770%), recomendaram o nível de 0,530% de lisina 

na ração, ou seja, uma ingestão diária de aproximadamente 750 mg/ave/dia de 

lisina digestível, para minimizar o índice de conversão alimentar e maximizar a 

massa de ovo. 

Em outro estudo com poedeiras, avaliando rações com 16,7% de PB e 

aminoácidos de alta digestibilidade (milho e farelo de soja) e baixa digestibilidade 

(mistura de subprodutos e sorgo de baixo tanino), com a suplementação de L-

Lisina HCL e L-Metionina, SILVA et al. (2000) não observaram melhora no 

desempenho e na qualidade interna dos ovos entre as aves que receberam dietas 

com ingredientes de aminoácidos de alta ou baixa digestibilidade. 

JARDIM FILHO et al. (2004b) observaram, em estudo com poedeiras 

de 24 a 28 semanas de vida recebendo ração com 16% de PB com diferentes 

níveis de lisina digestível (0,600%; 0,700%; 0,800% e 0,900%), que o nível de 

0,900% de lisina digestível na dieta melhorou a conversão alimentar. Entretanto, 

JARDIM FILHO et al. (2004a) e SILVA et al. (2004), ao avaliarem níveis 

crescentes de lisina digestível (0,600%; 0,700%; 0,800% e 0,900%), observaram 

que os níveis de lisina digestível não influenciaram a qualidade interna dos ovos. 

Pesquisa realizada por SANTOS et al. (2004), com diferentes níveis de 

lisina digestível (0,600%; 0,750% e 0,900%) e combinados com níveis metionina 

digestível (0,350% e 0,450%), em rações de 16% de proteína bruta para poedeiras 

comerciais da linhagem Hy-Line W36, mostraram interação significativa entre os 

níveis de metionina e lisina. O maior nível de suplementação de lisina digestível 

(0,900%) combinado com o maior nível de metionina digestível (0,450%) 

estudado, propiciou aumento no peso do ovo e melhor valor para Unidade Haugh. 

Em estudo avaliando a exigência de lisina digestível (0,584%; 0,634%; 

0,684%; 0,734% e 0,784%) na ração de poedeiras comerciais, com 34 a 50 

semanas de idade, SÁ et al. (2004b) observaram que o nível de 0,782% de lisina 

foi suficiente para proporcionar um bom índice de conversão alimentar e melhorar 



a produção e massa de ovos das aves. Os autores sugeriram um consumo de 893 

mg/ave/dia de lisina digestível. 

Pesquisa realizada com Hy-Line Brown, na qual foram estudados 

diferentes níveis de lisina digestível (0,700%; 0,750%; 0,800%; 0,850% e 0,900%) 

com rações de 18% de PB, mostraram que o nível de 0,750%, ou seja, 750 mg de 

lisina digestível/ave/dia proporcionou melhor desempenho na fase de postura, no 

entanto, para qualidade de ovos o acréscimo de lisina na ração melhorou somente 

a altura de albume (SANTOS et al., 2005a; SANTOS et al., 2005b). 

JARDIM FILHO et al. (2005), trabalhando com poedeiras da linhagem 

Lohmann alimentadas com rações contendo 0,600%, 0,700%, 0,800% e 0,900% 

de lisina digestível, encontraram efeito quadrático positivo para produção e massa 

de ovos. Os autores recomendaram o nível 0,700% de lisina digestível na ração 

ou uma ingestão de 698 ou de 695 mg de lisina por ave/dia, para otimizar a 

produção e massa de ovos, respectivamente. 
 

3.2 Exigência de treonina total e digestível 
 

A treonina é um aminoácido essencial que é sintetizado a partir do 

aspartato (LEHNINGER, 1990). É um dos aminoácidos de menor peso molecular, 

que contém dois átomos de carbono assimétricos, em conseqüência, existem 

quatro estéreo-isômeros ópticos possíveis: L e D treonina e L e D alotreonina. Na 

natureza somente é encontrado o isômero L- treonina, as formas D não tem 

atividade metabólica em animais domésticos, pois os animais não dispõem de 

uma isomerase capaz de transformar D em L-treonina (BLAS & MATEOS, 1991). 

A síntese química de treonina gera uma mistura de 50:50 de isômeros D e L, com 

baixo valor nutritivo. Assim, a treonina industrial é produzida através de 

fermentação microbiana, onde os microrganismos especializados utilizam os 

açúcares dos ingredientes como beterraba, cana de açúcar e amidos hidrolisados 

de cereais com substrato (SUIDA, 2001) e gera unicamente o isômero L-treonina 

(BLAS & MATEOS, 1991). 



A treonina é freqüentemente o terceiro aminoácido limitante depois da 

lisina e metionina, em dietas de suínos e aves formuladas com cevada, trigo e 

mandioca, entretanto a treonina é um dos aminoácidos mais caros, tanto na 

proteína quanto na forma cristalina (BLAS & MATEOS, 1991). 

A treonina encontra-se em concentrações próximas a 4,7% da proteína 

do ovo e parece ser um dos principais constituintes das globulinas no plasma, o 

que indica que as necessidades de treonina para uma resposta imune máxima 

podem ser maior que para obter um crescimento ótimo (CUARON et al., 1984). É 

um aminoácido exigido para formação e manutenção da proteína corporal, bem 

como para a formação do colágeno e elastina, além de atuar na produção de 

anticorpos (SÁ et al., 2004a). 

A digestão da treonina é relativamente lenta, como conseqüência da 

baixa velocidade de hidrólise, que pode estar relacionada com a especificidade 

das proteases e peptidases, sendo o seu ritmo de absorção lento 

(BURACZEWSKA, 1979). Sua digestibilidade é inferior à média da proteína e 

bastante variável, de forma similar ao da lisina, assim a utilização de unidades 

brutas em vez de digestível pode implicar em erros de valores (BLAS et al.,2000). 

A disponibilidade da treonina absorvida é também baixa e assim como 

a digestibilidade é variável entre os alimentos. A disponibilidade de um aminoácido 

é a proporção do conteúdo da dieta que é digerido, absorvido como tal no intestino 

delgado, por último, utilizado para a síntese de proteína. A treonina pode ser 

catabolizada por duas vias: treonina-desidratasa e treonina-desihidrogenasa, no 

primeiro caso o produto final é a glicose e no segundo é a glicina e a acetil-CoA. A 

glicina é um aminoácido não essencial que é utilizada na síntese de proteína, 

creatina, serina, ácido úrico e sais biliares. Nesse sentido, um déficit de glicina 

provocaria um incremento das necessidades de treonina (BLAS & MATEOS, 

1991). 

Normalmente, a exigência de treonina é calculada para as 

necessidades de mantença e da formação do ovo. De acordo com 

HUYGHEBAERT & BUTLER (1991), a exigência de treonina total é de 8,7 mg 

para cada grama de ovo produzido mais 43 a 49 mg/kg de peso vivo. Enquanto 



que BLAS & MATEOS, (1991) observaram que o ovo e a composição corporal da 

ave possuem em média 296 e 245 mg de treonina, respectivamente. 

O NRC (1994) cita exigências de 470 mg de treonina total/ave/dia 

(0,470%) e 590 mg de treonina total/ave/dia (0,472%), para aves com consumo de 

100 e 80 g/ave/dia, respectivamente, enquanto, ROSTAGNO et al. (2000) 

recomendaram para poedeiras leves 514,9 mg/ave/dia (0,572%) e 515,0 

mg/ave/dia (0,515%) de treonina total, com base em consumo de 90 e 100 

g/ave/dia, respectivamente. Já ROSTAGNO et al. (2005) sugeriram 0,608% de 

treonina total na ração de poedeiras. 

VALÉRIO (1996) alimentou poedeiras leves com rações de 14,2% de 

proteína bruta contendo níveis crescentes de treonina total (0,510%; 0,535%; 

0,560%; 0,585%; 0,610% e 0,635%) e não verificou efeito dos níveis de treonina 

sobre produção de ovos, conversão alimentar, ganho de peso e qualidade interna 

dos ovos. O autor sugeriu o nível de 0,510% de treonina total na ração, para 

atender as exigências das aves, para manter um bom desempenho e a qualidade 

interna dos ovos. 

Em dois estudos com rações contendo 16% de proteína bruta que 

foram realizados para determinar a exigência de treonina total (E1: 0,310%; 

0,390%; 0,460%; 0,540% e 0,610%, e E2: 0,310%; 0,360%; 0,410%; 0,460% e 

0,510%) em poedeiras leves, ISHIBASHI et al. (1998) não encontraram diferenças 

significativas entre os tratamentos para massa de ovos, consumo de ração e 

concentração de treonina no plasma. Os níveis de treonina total recomendado 

pelos autores, baseado no consumo de ração de 106,6 g/ave/dia, foram de 

0,425% e 0,428% para otimizar a massa de ovos e a conversão alimentar, 

respectivamente. 

Experimento realizado por CAMPS (2001), avaliando a suplementação 

ou não de treonina total na dieta de poedeiras comerciais com 14% de proteína 

bruta e níveis de 0,490% e 0,590% de treonina total, mostrou que ração a base de 

trigo e o farelo de soja proporcionaram uma melhora na produção de ovos quando 

houve um acréscimo de 10% de treonina sintética na dieta de postura. 



FARIA et al. (2002), em experimentos com níveis de treonina total (E1: 

0,530; 0,500; 0,480; 0,450; 0,420; 0,400; 0,370 e 0,350 e E2: 0,580; 0,530; 0,500; 

0,480; 0,450; 0,420 e 0,400%) em poedeiras comerciais, encontraram aumento na 

produção e peso de ovos para rações com nível de 0,530% e ingestão de treonina 

de 462,1 mg/ave/dia no primeiro experimento. A ingestão de treonina 

recomendada para o segundo ensaio foi de 447,1 mg/ave/dia com acréscimo na 

produção de ovos no nível de 0,580%. Os autores concluíram que baixos níveis de 

treonina na ração reduzem a produção e o peso dos ovos de poedeiras leves. 

A relação existente entre aminoácido digestível e total da ração 

sugerida por VALÉRIO (1996), ROSTAGNO et al. (2000) e ROSTAGNO et al. 

(2005) é de aproximadamente 83%, 85% e 86,3% de treonina digestível, 

respectivamente. No entanto, AMMERMAN et al. (1995) mostraram que a 

digestibilidade da treonina em aves varia com o ingrediente na ração, onde 

observaram uma variação de aproximadamente 29% entre os alimentos, com 71% 

para alfafa a 89% para farelo de soja, 84% para milho, 81% para o sorgo e 100 % 

para L-treonina. 

ROSTAGNO et al. (2000) sugeriram o nível de 0,438% de treonina 

digestível na ração de poedeiras, enquanto que a versão mais atualizada 

ROSTAGNO et al. (2005) recomendaram um maior nível de treonina digestível, de 

0,500% na ração. 

Experimento realizado por SÁ et al. (2004a), com níveis crescentes de 

treonina digestível (0,410%; 0,445%; 0,480%; 0,515% e 0,550%) e 16% de 

proteína bruta para poedeiras comerciais leves de 34 a 50 semanas de idade, 

mostrou que a exigência é de 0,510% de treonina digestível ou um consumo diário 

de 583 mg de treonina digestível/ave. 

TEIXEIRA et al. (2005), avaliando níveis de treonina digestível (0,370%; 

0,430%; 0,490%; 0,550%; 0,610%; 0,670%; 0,730% e 0,790%) em rações de 

poedeiras leves, encontraram efeito quadrático para conversão alimentar (kg/dz) 

sugerindo nível de 0,530% de treonina na ração ou consumo de 653 mg/ave/dia e 

verificaram também que os níveis mais elevados de treonina digestível 

melhoraram a gravidade especifica dos ovos. 



STRINGHINI et al. (2000) não constataram queda no desempenho de 

poedeiras leves alimentadas com rações contendo 14,5% PB suplementada com 

de lisina, treonina e triptofano em relação aves alimentadas com rações de 18% 

proteína bruta ou 16% proteína bruta sem suplementação. Os autores observaram 

redução no consumo de ração (g/dia) e conseqüentemente uma melhora na 

conversão alimentar (kg/kg) para os tratamentos com suplementação de 

aminoácidos. Esse experimento foi conduzido nos meses de verão e os resultados 

indicaram que a suplementação com aminoácidos melhorou o desempenho das 

aves criadas em clima quente. 

Em experimento com poedeiras comerciais reduzindo os níveis de PB 

na ração e suplementadas ou não com aminoácidos lisina, metionina, treonina e 

triptofano total, ANDRADE (2004) observou que a redução da proteína bruta de 

17% para 16% não afetou a produção de ovos e conversão alimentar, quando a 

ração foi suplementada com os aminoácidos. Entretanto, em períodos de alta 

temperatura, a redução da proteína bruta da ração com a suplementação de 

aminoácidos totais (metionina, lisina, treonina e triptofano) melhoraram a produção 

de ovos. 

Todos os fatores que modificam a relação de gastos para mantença ou para 

produção como idade, temperatura e linhagem, afetam tanto as necessidades 

totais de treonina como a sua necessidade relativa com respeito a outros 

aminoácidos essenciais e em particular com a lisina (BLAS & MATEOS, 1991). 



4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido no Aviário Experimental do Departamento de 

Produção Animal da Escola de Veterinária - UFG (Goiânia - Go), no período de 

janeiro a junho de 2005. 

 

4.1 Instalações e manejo das aves 
 

Foram alojadas 360 frangas leves da linhagem comercial Lohmann LSL, 

com 20 semanas de idade, em galpão de postura coberto com telhas de barro 

com quatro fileiras de gaiolas com dimensões de 25x40x45 cm3 separadas por um 

corredor central de dois metros. As aves foram mantidas em condições 

semelhantes até 20ª semana de vida, quando se realizou a pesagem e a 

redistribuição das poedeiras nas gaiolas de acordo com os tratamentos. Em 

seguida, as aves foram submetidas a um período de adaptação, iniciando o 

experimento quando as aves completaram 25 semanas de idade com uma 

produção de ovos de 93,3%. 

O programa de luz, com estímulo crescente, iniciou a partir da 18ª semana 

de idade, quando as poedeiras receberam luz artificial, durante o anoitecer, até 

atingir uma iluminação diária de 16h, a partir do pico de produção. O desempenho 

das poedeiras foi observado durante cinco períodos de 28 dias cada, finalizando o 

experimento quando as aves completaram 44 semanas de idade. 

Durante o período experimental, as aves receberam ração ad libitum 

distribuída manualmente duas vezes ao dia (8h e 16h), para evitar desperdício. A 

água estava disponível em bebedouros tipo nipple (um nipple/ quatro aves). 

Os ovos foram colhidos duas vezes ao dia, sendo anotado o número de 

ovos, diariamente de cada parcela. A temperatura e umidade relativa foram 

registradas com um termôhigrometro diariamente. 

Foram estudados três níveis de lisina digestível, combinados com três 

níveis de treonina digestível, na ração de postura: 

 

 



T1 – ração com 0,700% de lisina e 0,500% de treonina 

T2 - ração com 0,700% de lisina e 0,550% de treonina 

T3 - ração com 0,700% de lisina e 0,600% de treonina 

T4 - ração com 0,800% de lisina e 0,500% de treonina 

T5 - ração com 0,800% de lisina e 0,550% de treonina 

T6 - ração com 0,800% de lisina e 0,600% de treonina 

T7 - ração com 0,900% de lisina e 0,500% de treonina 

T8 - ração com 0,900% de lisina e 0,550% de treonina 

T9 - ração com 0,900% de lisina e 0,600% de treonina 

 

4.2 Delineamento experimental 
 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 3x3 (três níveis de lisina digestível e três níveis de treonina 

digestível), com nove tratamentos e cinco repetições, sendo as unidades 

experimentais compostas de oito aves. 

 

Análise de Variância  
Fontes de Variação GL 
Lisina (Lys) 2 
Treonina (Thr) 2 
Lys x Thr 4 
Resíduo 36 
Total 44 
 
4.3 Rações experimentais 

 

As rações experimentais eram fareladas e foram obtidas a partir de uma 

ração basal que foi formulada para atender recomendações nutricionais propostas 

por (ROSTAGNO et al., 2000), ou seja, 16% de proteína bruta, 0,700% de lisina 

digestível, 0,500% de treonina digestível e 2.800 kcal de energia metabolizável 

(Tabela 1). Assim, a partir da ração basal foi adicionado L-Lisina HCL e L-Treonina 

em substituição ao amido para atingir os níveis de 0,800% e 0,900% de lisina 



digestível e 0,550% e 0,600% de treonina digestível de acordo como os 

tratamentos propostos. 

 

TABELA 1 – Composição nutricional da ração basal 
Ingredientes (kg) 
Milho  64,670 
Farelo de Trigo 5,510 
Farelo de Soja 9,750 
Calcário Calcítico 9,020 
Glutenose 5,500 
Farinha de Carne e Ossos 4,030 
Sal 0,390 
Suplemento Vitamínico/Mineral* 0,120 
DL-Metionina 99 0,164 
L-Triptofano 0,073 
L-Lisina HCl 0,178 
Amido 0,600 
Total 100 
Composição Nutricional  (%) 
Proteína Bruta 16,00 
Energia Metabolizável (kcal/kg) 2.800 
Cálcio  4,020 
Fósforo disponível 0,380 
Sódio 0,200 
Lisina digestível 0,700 
Treonina digestível 0,500 
Metionina +  Cistina digestível. 0,660 
Metionina digestível 0,420 

* (composição/kg do produto): Vitaminas: A - 2.500.000 UI, D3 - 625.000 UI, E - 3750 mg, K3 - 500 
mg, B1 - 500 mg, B2 - 1000 mg, B6 - 1000 mg, B12 - 3750 mcg, Niacina - 7500 mg, Ac. Pantoténico - 
4000 mg, Biotina - 15 mg, Ac. Fólico - 125 mg, Colina - 75000 mg, Selênio - 45 mg, Iodo - 175 mg, 
Ferro - 12525 mg, Cobre - 2500 mg, Manganês - 19500 mg, Zinco - 13750 mg, Avilamicina - 20000 
mg. 

 

4.4 Variáveis de desempenho 
 

As variáveis de desempenho estudadas foram: viabilidade, consumo de 

ração, produção, peso e massa de ovos e índice de conversão alimentar (kg/dz e 

kg/kg) e foram calculadas considerando o período de produção de 28 dias e o 

período total foi a média dos cinco períodos estudados. 

 

 



4.4.1 Viabilidade 
A viabilidade foi calculada para cada período e para o período total de 

produção em relação ao de número de aves vivas e mortas. 

 

4.4.2 Consumo de ração 
O consumo de ração (g/ave/dia) foi calculado ao final de cada período de 

28 dias e para o período total de produção, pela diferença entre a ração fornecida 

e a sobra. 

 

4.4.3 Produção de Ovos 
Os ovos foram colhidos diariamente e contabilizados durante todo o período 

experimental e obtida a percentagem de postura para cada período estudado e 

para o período total de produção por tratamento. 

 
4.4.4 Peso dos Ovos 

Os ovos dos três últimos dias de cada período foram pesados em balança 

digital da marca Chyo Petit Balance modelo MK 500 C (com precisão de 0,01g). 

 

4.4.5 Massa de ovos 
A massa de ovo foi obtida pelo produto entre o número de ovos postos da 

parcela e o peso médio dos mesmos, dividido pelo número de aves da repetição, 

dentro de cada período de 28 dias e para o período total. 

 

4.4.6 Índice de conversão alimentar (kg/dz) 
A conversão alimentar, kg de ração por dúzia de ovos, foi calculada 

dividindo-se o consumo de ração pelo total de dúzias produzidas em cada período 

de 28 dias e no período total de produção. 

 
 
 
 



4.4.7.Índice de conversão alimentar (kg/kg) 
Foi considerado para a conversão alimentar (kg de ração/kg de ovos) a 

relação entre o consumo de ração e a massa de ovos da parcela em cada período 

de 28 dias e no período total de produção. 

 

4.5 Qualidade interna e externa de ovos 
 

A qualidade interna e externa do ovo foi avaliada por meio das medições de 

três ovos por repetição, nos últimos três dias de cada período, totalizando 15 ovos 

por tratamento para cada período estudado. 

 
4.5.1 Percentagem de casca dos ovos 

A percentagem da casca dos ovos foi determinada pela relação entre o 

peso da casca do ovo e do peso do ovo, expresso em percentagem. 

 

4.5.2 Percentagem de gema e do albume dos ovos 
A percentagem da gema e do albume dos ovos foi determinada pela 

relação entre o peso da gema ou do albume do ovo e peso do ovo inteiro, 

expresso em percentagem. 

 
4.5.3 Gravidade específica dos ovos 

Para a gravidade específica foram utilizados quatro ovos por repetição 

realizada nos dois últimos dias de cada período de 28 dias com os ovos frescos, 

do dia, com a imersão dos ovos em baldes com diferentes soluções salinas 

(NaCl), com densidades variando de 1,065 a 1,100 e intervalos de 0,005. As 

concentrações das soluções salinas foram ajustadas com a utilização de um 

densímetro para líquidos e calibradas, antes de cada teste. Os ovos foram 

submersos nestes baldes da menor para a maior concentração. Quando flutuavam 

em uma determinada solução, os ovos eram retirados e o valor anotado e 

expresso em g/mL.. 

 



4.5.4 Unidade Haugh 
Nos três últimos dias de cada período, foram quebrados três ovos de cada 

parcela, sobre uma superfície lisa onde mediu a altura de albume, para o cálculo 

da Unidade Haugh. A fórmula utilizada foi a seguinte, de acordo com CARBÓ 

(1987), UH = 100 log (h - 1,7 x w 0,37 + 7,57), onde: UH é Unidade Haugh; h é a 

altura do albume, em milímetro e w é o peso do ovo, em grama. 

 
4.5.5 Sólido total da gema  

Para a variável de sólido total em percentagem realizada no último dia de 

cada período, utilizou-se um ovo por repetição. A gema foi submetida à estufa 

65ºC pelo método da matéria seca proposto por SILVA (2002). 

 

4.6 Balanço de Nitrogênio 
 

Três ensaios de digestibilidade foram realizados para determinar o balanço 

de nitrogênio de poedeiras comerciais da Linhagem Lohmann LSL alimentadas 

com rações experimentais com diferentes níveis de lisina e treonina digestível. 

Inicialmente as aves foram alojadas em um galpão de alvenaria com telhas 

de barro numa densidade de duas aves/gaiola (25x40x45 cm3) até atingirem a 

idade estabelecida para cada ensaio metabólico. Foram conduzidos em três 

períodos, com 35, 44 e 50 semanas de idade. 

Em cada ensaio foram utilizadas 72 aves da linhagem Lohmann LSL 

distribuídos ao acaso, em nove tratamentos e quatro repetições de duas aves por 

parcela, sendo as mesmas aves para os três ensaios. As rações experimentais 

utilizadas estavam de acordo com os tratamentos níveis de lisina digestível 

(0,700%; 0,800% e 0,900%) combinados com níveis de treonina digestível 

(0,500%, 0,550% e 0,600%). 

As aves utilizadas para digestibilidade já faziam parte do experimento de 

desempenho e qualidade de ovos. Quando estas atingiram a idade para o ensaio 

metabólico foram separadas das demais para controle da produção de ovos e 

ingestão de rações por parcela. 



A colheita de excretas obedeceu ao método da colheita total (ALBINO, 

1991), sendo efetuado duas vezes ao dia durante o período experimental. O 

material colhido foi misturado e homogeneizado para garantir que todas as 

parcelas tenham a mesma chance de serem retiradas para a análise. Cada ensaio 

metabólico compreendeu quatro dias de coleta, sendo que não houve período de 

adaptação, já que as aves utilizadas no ensaio recebiam as rações experimentas 

desde o início do experimento. 

Para a coleta das excretas foram instaladas bandejas de alumínio, embaixo 

das gaiolas, previamente revestidas com plástico para evitar perdas. O início e o 

término do ensaio metabólico foram estabelecidos por um período de jejum, das 

aves, de cinco horas antes da primeira e da última coleta. 

As coletas de excretas foram realizadas duas vezes ao dia, no início da 

manhã e no final da tarde. Uma vez coletadas, as excretas foram acondicionadas 

em sacos plásticos, identificadas por repetição e congeladas. No final do ensaio 

experimental, foram determinadas a quantidade de ração consumida e a 

quantidade total de excreta produzida. Após o descongelamento, à temperatura 

ambiente, as excretas de cada repetição foram homogeneizadas para a retirada 

de uma amostra que foi seca em estufa de ventilação forçada a 55°C por 72h. Em 

seguida, as amostras foram moídas em moinho tipo faca com peneira de 16 

“mash” com crivos de um mm e levadas ao laboratório junto com amostras das 

rações experimentais para a determinação da matéria seca e nitrogênio. 

A determinação da matéria seca e do nitrogênio foi conduzida segundo a 

metodologia descrita por SILVA (2002). Com base nos resultados laboratoriais 

obtidos calculou-se os valores do balanço de nitrogênio utilizando a equação: BN 

= (N ing - N exc) / N ing.x 100, onde BN é igual ao balanço de nitrogênio, N ing é o 

nitrogênio ingerido e N exc é o nitrogênio excretado. As variáveis avaliadas foram: 

balanço de nitrogênio em gramas e percentagem, ingestão e excreção de 

nitrogênio. 

 

 

 



4.7 Análise estatística 
 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e de 

regressão polinomial para níveis de lisina digestível e de treonina, com auxílio do 

sistema de análises estatísticas – SAS (2001) e quando necessário às médias de 

lisina e treonina foram comparadas pelo teste Tukey (5% de probabilidade). 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Desempenho das aves 
 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores de temperatura e umidade 

relativa do ar, máxima e mínima, de todos os períodos de produção estudados. 

 

TABELA 2 – Valores médios de temperatura e umidade relativa (UR), máxima e 
mínima, dos períodos de produção estudados 

Períodos Temp. Max. 
(°C) 

Temp. Min. 
(°C) 

UR Max. 
(%) 

UR Min. 
(%) 

1o 30,77 21,49 87,78 51,96 
2o 31,66 22,13 86,52 51,42 
3o 30,66 21,98 89,14 56,50 
4o 31,17 19,98 87,57 50,54 
5o 29,02 17,43 87,44 47,96 

Total 30,66 20,60 87,70 51,71 
 

Os resultados de consumo de ração e ingestão de nutrientes das poedeiras 

Lohmann LSL, alimentadas com rações contendo diferentes níveis de lisina e 

treonina digestível estão apresentados nas Tabelas 3, 4 e 5. Pode-se observar 

que não houve interação entre os fatores lisina e treonina digestível (P>0,05), para 

todo o consumo de ração, ingestão de lisina e de treonina. Do mesmo modo, não 

foi verificado efeito de regressão para os níveis de lisina e de treonina digestível 

na dieta sobre o consumo de ração e ingestão de treonina (P>0,05). 

Pesquisas com níveis de lisina na ração de poedeiras mostram resultados 

semelhantes aos encontrados neste estudo, nos quais os níveis de lisina não 

influenciaram no consumo alimentar das aves (BERTECHINI, 1995; GOULART, 

1996; SÁ et al., 2004b). Por outro lado, JARDIM FILHO et al. (2004b) encontraram 

efeito quadrático positivo da suplementação de lisina digestível para consumo de 

ração, quando estudaram os níveis de 0,600%; 0,700%; 0,800% e 0,900%, na 

ração de poedeiras leves, com um menor consumo de ração para o nível de 

0,900% de lisina digestível. 



TABELA 3 – Valores médios de consumo de ração (g/ave/dia) de poedeiras com 
25 a 44 semanas de idade, alimentadas com rações contendo 
diferentes níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Consumo de ração (g/ave/dia) 
700 92,21 108,74 89,47 102,60 90,14 96,63 
800 90,06 103,43 87,25 104,99 94,46 96,04 
900 90,85 107,71 87,69 104,19 89,00 95,89 

Níveis Thr 
(mg/kg) 

 

500 91,27 108,37 87,11 104,24 90,46 96,21 
550 90,43 105,59 87,46 101,83 90,87 95,32 
600 91,41 105,91 89,85 105,71 92,27 97,03 

 Valor de P 
Lys 0,4666 0,1645 0,4643 0,4376 0,1975 0,7599 
Thr 0,8308 0,5802 0,2957 0,1246 0,8322 0,2834 
LysxThr 0,5565 0,4860 0,7096 0,6881 0,7205 0,6683 
CV(%) 5,24 7,42 5,84 4,91 9,37 3,02 

 

Para os níveis de treonina, os dados deste experimento corroboram com os 

resultados encontrados por SÁ et al. (2004a), onde não encontraram influências 

dos níveis de treonina da ração de postura sobre a ingestão de alimento. Por outro 

lado, anteriormente VALÉRIO (1996), estudando níveis de treonina total na ração, 

observou que houve uma variação significativa no consumo de ração, quando 

comparou rações com 0,535% com as de 0,510% de treonina, sendo que as 

poedeiras submetidas ao tratamento com maior nível de treonina tiveram um 

menor consumo de ração. No entanto, FARIA et al. (2002) verificaram que 

poedeiras consumindo rações com de 0,530% ou 0,500% de treonina total na 

ração não apresentaram diferença significativa para o consumo da ração; mas 

dietas deficientes em treonina (0,400%; 0,370% e 0,350% de treonina total) 

proporcionaram menor consumo de ração em relação à dieta contendo 0,530% de 

treonina total. 

Em relação à ingestão de lisina (Tabela 4) e treonina digestível (Tabela 5) 

não houve interação significativa entre os fatores lisina e treonina (P>0,05), ou 

seja, os níveis de treonina da ração não influênciaram a ingestão de lisina e os 

níveis de lisina na ração não aferam a ingestão de treonina (P>0,05). Foi 



verificado efeito linear positivo dos níveis de lisina digestível da ração (P<0,05) 

sobre a ingestão da lisina em todos os período de produção estudados. O 

aumento da ingestão de lisina pelas aves, durante todo o período experimental 

está relacionado com o acréscimo desse aminoácido na ração, mostrando que o 

consumo de ração não foi influênciado com a suplementação de lisina digestível, 

quando os valores variaram de 0,700% a 0,900% e a proteína bruta da ração foi 

mantida em 16%. 

 

TABELA 4 – Valores médios de ingestão de lisina digestível (mg/ave/dia) oferecido 
a poedeiras com 25 a 44 semanas de idade, alimentada com rações 
contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Ingestão de lisina digestível (mg/ave/dia) 
700 645,45c1 761,16c2 547,50c3 718,24c4 631,01c5 676,44c6 
800 720,46b 827,43b 620,87b 839,89b 755,67b 768,29b 
900 817,65a 969,37a 697,93a 937,72a 801,05a 863,00a 
Níveis Thr 

(mg/kg)  

500 728,65 865,42 612,43 834,49 724,04 769,27 
550 723,83 843,67 618,98 815,45 727,92 762,40 
600 731,09 848,87 634,88 845,91 735,77 776,06 

 Valor de P 
Lys <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Thr 0,8584 0,6114 0,5815 0,1472 0,8942 0,2634 
LysxThr 0,4762 0,5065 0,8323 0,7263 0,7329 0,6187 
CV(%) 5,02 7,31 9,69 5,04 9,48 2,92 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
1 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de lisina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
lisina no primeiro período de produção y = 39,05 + 0,86X (R2 = 0,80; P = < 0,0001) 
2 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de lisina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
lisina no segundo período de produção y = 19,84 + 1,04X (R2 = 0,65; P = < 0,0001) 
3 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de lisina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
lisina no terceiro período de produção y = 20,36 + 0,75X (R2 = 0,55; P = < 0,0001) 
4 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de lisina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
lisina no quarto período de produção y = - 45,99 + 1,09X (R2 = 0,83; P = < 0,0001) 
5 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de lisina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
lisina no quinto período de produção y = 49,06 + 0,85X (R2 = 0,52; P = < 0,0001) 
6 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de lisina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
lisina no período total de produção y = - 150,59 + 1,32X (R2 = 0,50; P = < 0,0001) 

 



Esses resultados concordam aos encontrados por GOULART (1996) e 

JARDIM FILHO et al. (2005), onde se aumentando os níveis de lisina na ração, de 

poedeiras leves, observaram uma elevação na ingestão desse aminoácido. 

 

TABELA 5 – Valores médios de ingestão de treonina digestível (mg/ave/dia) 
oferecida a poedeiras com 25 a 44 semanas de idade, alimentada 
com rações contendo diferentes níveis de lisina e treonina 
digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Ingestão de treonina digestível (mg/ave/dia) 
700 507,03 597,15 430,75 564,91 496,64 531,61 
800 494,92 568,30 427,62 577,20 520,10 528,25 
900 500,25 592,83 426,63 573,44 489,02 527,63 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 456,38c1 545,61c2 382,20c3 521,19c4 452,32c5 481,06c6 
550 497,36b 577,19b 426,64b 560,08b 499,80b 524,24b 
600 548,46a 635,47a 476,17a 634,28a 553,63a 582,19a 

 Valor de P 
Lys 0,4506 0,2166 0,9625 0,4950 0,2170 0,7701 
Thr <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
LysxThr 0,5776 0,5862 0,8404 0,7710 0,6973 0,6996 
CV(%) 8,14 9,95 9,95 5,04 9,89 3,05 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
1 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de treonina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
treonina no primeiro período de produção y = - 5,68 + 0,92X (R2 = 0,70; P = < 0,0001) 
2 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de treonina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
treonina no segundo período de produção y = 91,84 + 0,90X (R2 = 0,34; P = < 0,0001) 
3 Efeito de regressão linear negativa para ingestão de treonina digestível (mg/ave/dia) nos níveis 
de treonina no terceiro período de produção y = - 88,50 - 0,94X (R2 = 0,70; P = < 0,0001) 
4 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de treonina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
treonina no quarto período de produção y = - 50,12 + 1,13X (R2 = 0,73; P = < 0,0001) 
5 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de treonina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
treonina no quinto período de produção y = - 55,30 + 1,01X (R2 = 0,43; P = < 0,0001) 
6 Efeito de regressão linear positiva para ingestão de treonina digestível (mg/ave/dia) nos níveis de 
treonina no período total de produção y = - 26,76 + 1,01X (R2 = 0,88; P = < 0,0001) 

 

Para os níveis de treonina digestível na ração houve efeito de regressão 

linear positiva nos níveis de treonina estudados em todos os períodos de produção 

estudados (P<0,05), e quando as médias foram comparadas pelo teste de Tukey 

(5% de probabilidade) pode se observar que a ingestão de treonina aumentou com 

os níveis crescentes nas rações. Este resultado foi semelhante ao observado com 



a suplementação de lisina, ou seja, o acréscimo de treonina digestível na ração, 

variando de 0,500 a 0,600%, não interferiu no consumo de ração. Do mesmo 

modo, FARIA et al. (2002) relataram que a ingestão diária de treonina aumentou 

com a adição de treonina sintética na dieta, embora, esses autores tenham 

trabalhado com níveis abaixo do recomendado. ANDRADE (2004) suplementou a 

ração de postura com aminoácidos sintéticos (treonina e triptofano total) e 

observou que o consumo de treonina variou conforme o teor de aminoácidos da 

dieta, ou seja, os tratamentos com maiores níveis resultaram em maiores 

consumos de treonina. 

Os resultados de desempenho zootécnico das poedeiras, alimentadas com 

rações contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestível, estão 

apresentados nas Tabelas 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pode-se observar que não houve 

interação entre os fatores lisina e treonina digestível (P>0,05), para todas as 

variáveis estudadas, exceto para conversão alimentar (kg/kg) no período total de 

produção. 

A produção de ovos (%) das poedeiras, durante os cinco períodos 

estudados (Tabela 6) não foi diferente (P>0,05) entre os tratamentos, inclusive no 

período total de produção. Portanto, a lisina digestível não proporcionou melhora 

na produção de ovos, quando foi suplementada na ração de postura, após o pico 

de produção. Pode-se observar que o menor valor de lisina digestível na ração 

deste experimento, 0,700% ou ingestão diária de 676 mg/ave, foi suficiente para 

manter a produção de ovos das poedeiras comerciais leves e está de acordo com 

os níveis propostos por SÁ et al. (2004b) de 0,706% de lisina digestível na ração. 

JARDIM FILHO et al. (2005) sugeriram o nível de 0,700% de lisina digestível na 

ração para poedeiras leves da linhagem Lohmann, após o pico de produção. 

Convertendo o menor nível de lisina digestível, 0,700% na ração, para o 

nível de lisina total correspondente, 0,793%, verifica-se que este valor também 

concorda com os níveis encontrados por BERTECHINI et al. (1995) que 

verificaram o consumo de 789 mg de lisina total/ave/dia melhorou a produção de 

ovos no pico de produção. GOULART (1996) encontrou efeito quadrático positivo 

para produção de ovos, recomendando um nível de 0,795% de lisina total na 



ração de poedeiras leves. O NRC (1994) recomenda valores inferiores (0,690%) 

de lisina total na ração de postura de poedeiras comerciais e ROSTAGNO et al. 

(2005) valores superiores (0,894%) de lisina total. No presente estudo, os níveis 

estudados proporcionou um bom desempenho mostrando que a suplementação 

de lisina não estabeleceu ganho para a produção de ovos. 

 

TABELA 6 – Valores médios de produção de ovos (%) de poedeiras, com 25 a 44 
semanas de idade, alimentadas com rações contendo diferentes 
níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Produção de ovos (%) 
700 90,46 89,63 88,58 87,65 87,25 88,71 
800 88,72 89,91 89,45 90,35 89,69 89,62 
900 90,06 89,15 89,41 90,59 88,84 89,61 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 88,97 88,09 87,331 89,44 88,45 88,61 
550 90,37 90,37 89,30 88,40 88,37 89,22 
600 89,89 90,21 90,80 90,73 88,97 90,12 

 Valor de P 
Lys 0,5065 0,8725 0,8164 0,1086 0,1005 0,6534 
Thr 0,6611 0,2308 0,0896 0,3088 0,8439 0,4044 
LysxThr 0,8583 0,8331 0,1347 0,3722 0,0834 0,1566 
CV(%) 4,24 4,52 4,71 4,11 3,46 3,44 
1 Efeito de regressão linear positiva para produção de ovos (%) nos níveis de treonina no terceiro 
período de produção y = 70,03 + 0,03X (R2 = 0,10; P =  0,0303) 

 

Para os níveis de treonina foi observada regressão linear positiva, no 

terceiro período para a produção de ovos, no entanto o coeficiente de 

determinação (R2) foi de 0,10. E os níveis estudados de suplementação de 

treonina digestível na ração de poedeiras leves para os outros períodos estudados 

e o período total não proporcionaram melhoras (P>0,05) na produção de ovos, 

sendo assim, recomenda-se o nível de 0,500% de treonina digestível, ou um 

consumo diário de 531 mg/ave/dia. Resultados semelhantes foram observados por 

SÁ et al. (2004a), que estudaram rações formuladas com treonina digestível para 

poedeiras leves e observaram que o nível de 0,499% na ração, ou consumo diário 

de 570 mg de treonina digestível/ave/dia, proporcionou maior produção de ovos. 



Recentemente ROSTAGNO et al. (2005) recomendam 0,500% de treonina 

digestível que sendo mesmo nível preconizado neste estudo. 

Por outro lado, convertendo o nível de treonina digestível para total, 0,588% 

e considerando a ingestão desse aminoácido (Tabela 5), pode-se observar que 

todos os tratamentos estão acima dos níveis da exigência para a fase de postura 

recomendada pelo NRC (1994) que sugeriu 0,470%, ROSTAGNO et al. (2000) 

preconizou 0,515% e FARIA et al. (2002) encontraram para melhor produção de 

ovos o nível de 0,530% de treonina total na ração. Embora, ROSTAGNO et al. 

(2005) recomendaram níveis de 0,608% de treonina total na ração de poedeiras. 

O fato de não encontrar influência dos níveis de treonina estudados neste 

experimento, sobre a produção de ovos, pode estar relacionado com a pequena 

variação entre os tratamentos. O acréscimo em percentagem de treonina 

digestível foi de apenas 10% ou 20% entre os tratamentos. Já FARIA et al. (2002) 

encontraram resultados significativos para produção de ovos, quando aumentaram 

a treonina de uma ração deficiente de treonina (0,350% de treonina total) em 40% 

(0,530% de treonina total), porém quando o aumento foi de 20%, os autores não 

verificaram melhoras na produção de ovos. Do mesmo modo, HUYGHEBAERT & 

BUTLER (1991) notaram que poedeiras alimentadas com rações contendo 

0,510% de treonina total, com consumo médio 125 g de ração (637 mg de 

treonina/ave/dia), apresentaram melhores resultados de desempenho que aves 

alimentadas com rações contendo 0,370% de treonina, que consumiram em 

média, 111 g de ração/ave/dia e 410 mg de treonina ave/dia. 

Em pesquisas com poedeiras leves criadas em temperatura mais 

elevadas, STRINGHINI et al. (2000) reduziram os níveis de proteína na ração com 

ou sem a suplementação de lisina, treonina e triptofano total e observaram 

redução no consumo de ração e melhora na conversão alimentar (kg/kg) para os 

tratamentos com a suplementação de aminoácidos, indicando que a 

suplementação com aminoácidos melhora o desempenho das aves criadas em 

clima quente. Do mesmo modo, ANDRADE (2004) verificou que a suplementação 

de treonina total na ração de postura com 16% de proteína bruta, somente 

melhorou a produção de ovos de poedeiras leves, quando as aves foram 



submetidas a temperatura elevada. No entanto, neste experimento não foi 

observado nenhum período que caracterizasse um estresse térmico e as 

temperaturas médias apresentaram pequenas variações entre os diferentes 

períodos de produção estudados (Tabela 2). 

Na Tabela 7 estão apresentados os resultados de massa de ovos dos 

diferentes tratamentos, durante os cinco períodos estudados. Pode-se observar 

que houve efeito de regressão linear positiva (P>0,05) no quarto período de 

produção com R2 igual a 0,15. Quando as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey (5% de probabilidade) não houve diferença significativa entre os 

tratamentos em todos os períodos estudados, exceto para o quarto período de 

produção, onde o aumento do nível de lisina na ração proporcionou maior massa 

de ovos (P<0,05). 

 

TABELA 7 – Valores médios de massa de ovos (g) por poedeira alimentada com 
rações contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total* 

Massa de ovos (g) 
700 1.352 1.430 1.432 1.380b1 1.462 7.058 
800 1.323 1.445 1.459 1.457ab 1.508 7.195 
900 1.358 1.431 1.467 1.468a 1.514 7.240 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 1.355 1.436 1.452 1.461 1.515 7.230 
550 1.344 1.429 1.441 1.409 1.467 7.080 
600 1.334 1.442 1.465 1.436 1.502 7.182 

 Valor de P 
Lys 0,2860 0,8432 0,4254 0,0194 0,1147 0,1571 
Thr 0,6811 0,8959 0,6798 0,2917 0,1766 0,2946 
LysxThr 0,5056 0,6434 0,2578 0,8416 0,1223 0,2385 
CV(%) 4,69 5,37 5,18 6,18 4,83 3,67 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
* somatória de todos os períodos 
1 Efeito de regressão linear positiva para massa de ovos (g) nos níveis de lisina no quarto período 
de produção y = 1082,71 + 0,44X (R2 = 0,15; P = 0,0081) 

 

Assim como, para produção de ovos pode-se recomendar o nível de 

0,700% de lisina digestível na ração para a massa de ovos, já que maiores níveis 



de lisina não resultaram em maior produção de massa de ovos no período total de 

produção. SÁ et al. (2004b), estabeleceram a exigência de lisina digestível para 

poedeiras comerciais leves com base na produção de massa de ovos e 

recomendaram o nível de 0,735% de lisina ou um consumo de 893 mg de 

lisina/ave/dia. 

Do mesmo modo, os níveis de treonina digestível na ração não 

influenciaram a massa dos ovos de poedeiras comerciais leves (P>0,05). Sendo 

assim, o valor proposto para treonina digestível na ração é de 0,500%, valores 

semelhantes foram encontrados por SÁ et al. (2004a), que sugeriram 0,501% de 

treonina digestível ou consumo diário de 573 mg de treonina por ave dia. 

Pesquisas com o objetivo de determinar a exigência de poedeiras leves 

com relação a treonina total, mostram valores inferiores ao encontrado neste 

trabalho, de 0,500% de treonina digestível correspondendo 0,588% de treonina 

total. ISHIBASHI et al. (1998) estimaram o máximo de massa de ovo para aves 

alimentadas com 0,425% de treonina total e FARIA et al. (2002) encontraram 

valores de 0,500% de treonina total na ração de poedeiras comerciais, com base 

em massa de ovos. 

Com relação ao peso de ovos (Tabela 8), verifica-se que não houve 

influência (P>0,05) dos níveis de lisina digestível, assim como não houve efeito de 

regressão (P>0,05) ou interação entre os fatores de lisina e treonina (P>0,05). 

Esses resultados concordam com os obtidos por SILVA et al. (2004), que ao 

adicionarem diferentes teores de lisina digestível na ração de poedeiras, não 

observaram diferenças no peso dos ovos e discordam dos dados de SÁ et al. 

(2004b), que mostraram aumento do peso do ovo à medida que a ração foi 

suplementada com aminoácido sintético L-Lisina. Por outro lado, JARDIM FILHO 

et al. (2004a) demonstraram ao trabalhar com níveis de 0,600% 0,700%; 0,800% e 

0,900% de lisina digestível na ração de poedeiras, com 28 semanas, que o peso 

do ovo diminuiu com o aumento da suplementação da lisina. 

Estudando níveis de lisina total na dieta BERTECHINI et al. (1995) 

encontraram resultados similares a este estudo, onde não verificaram influência 

dos níveis de lisina sobre o peso de ovos de poedeiras comerciais (0,680% a 



0,830% de lisina total). Por outro lado, GOULART (1996) encontraram efeito 

quadrático para níveis de lisina sobre peso de ovos das aves alimentadas com 

rações suplementadas com lisina sintética. Recomendando níveis de 0,776% de 

lisina total e consumo médio de 811 mg de lisina/ave/dia na ração de postura. 

 

TABELA 8 – Valores médios de peso de ovos (g) de poedeiras com 25 a 44 
semanas de idade, alimentadas com rações contendo diferentes 
níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Peso de ovos (g) 
700 55,42 57,02 57,80 57,19 59,85 57,46 
800 55,62 57,44 58,29 58,52 60,07 57,99 
900 55,90 57,38 58,62 58,79 60,87 58,31 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 56,43 58,24a1 59,42a2 59,233 61,20a4 58,89a5 
550 55,13 56,48b 57,64b 57,85 59,28b 57,29b 
600 55,37 57,12ab 57,65b 57,42 60,30ab 57,57b 

 Valor de P 
Lys 0,6831 0,7342 0,4897 0,1179 0,3263 0,2040 
Thr 0,0562 0,0145 0,0177 0,0764 0,0344 0,0040 
LysxThr 0,4284 0,7294 0,8359 0,5318 0,9007 0,9899 
CV(%) 2,72 2,75 3,20 3,78 3,20 2,24 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
1 Efeito de regressão quadrática negativa para peso dos ovos (g) no nível de treonina para o 
segundo período de produção y = 208,08 – 0,54X + 0,00048X2 (R2 = 0,20; P = 0,0160) 
2 Efeito de regressão linear negativa para peso dos ovos (g) no nível de treonina para o terceiro 
período de produção y = 67,97 – 0,02X (R2 = 0,14; P = 0,0111) 
3 Efeito de regressão linear negativa para peso dos ovos (g) no nível de treonina para o quarto 
período de produção y = 68,09 – 0,018X (R2 = 0,10; P = 0,0319) 
4 Efeito de regressão quadrática negativa para peso dos ovos (g) no nível de treonina para o quinto 
período de produção y = 241,71 – 0,65X + 0,00058 X2 (R2 = 0,16; P = 0,0171) 
5 Efeito de regressão quadrática negativa para peso dos ovos (g) no nível de treonina para o 
período total de produção y = 178,14 – 0,43X + 0,00037 X2 (R2 = 0,24; P = 0,0234) 

 

Com relação aos efeitos dos níveis de treonina digestível na ração sobre o 

peso dos ovos, houve efeito linear negativo (P<0,05) no terceiro e quarto período 

de produção e regressão quadrática negativa no segundo, quarto e período total 

de produção. Quando as médias são comparadas pelo teste de Tukey (5% de 

probabilidade) observa-se redução do peso dos ovos com acréscimo de treonina 

digestível na ração. FARIA et al. (2002) encontraram maior peso dos ovos para o 



nível de 0,500% de treonina total, no entanto esses autores trabalharam com 

níveis deficientes desse aminoácido. Enquanto que outras pesquisas não mostram 

influência dos níveis de treonina total ou digestível sobre o peso dos ovos 

(VALÉRIO, 1996; ISHIBASHI et al., 1998 e SÁ et al., 2004a).  

Os resultados de conversão alimentar kg/dz, de poedeiras nos cinco 

períodos e do período total de produção estudado estão apresentados na Tabela 

9. Pode-se observar que não houve efeito de regressão (P>0,05) para esta 

variável para os níveis de lisina e treonina digestível. Do mesmo modo, não foi 

verificada interação nos níveis de aminoácidos estudados. 

 

TABELA 9 – Valores médios de conversão alimentar (kg/dz) de poedeiras com 25 
a 44 semanas de idade, alimentadas com rações contendo 
diferentes níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Conversão alimentar (kg/dz) 
700 1,223 1,459 1,215 1,431 1,240 1,314 
800 1,227 1,382 1,174 1,416 1,265 1,293 
900 1,212 1,453 1,181 1,402 1,202 1,289 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 1,232 1,479 1,199 1,421 1,228 1,308 
550 1,202 1,404 1,179 1,407 1,234 1,288 
600 1,229 1,411 1,192 1,421 1,245 1,299 
 Valor de P 
Lys 0,7149 0,1283 0,4768 0,4905 0,3063 0,3504 
Thr 0,2154 0,1475 0,8442 0,8079 0,9165 0,5665 
LysxThr 0,3537 0,2371 0,1743 0,2723 0,5520 0,0690 
CV(%) 4,17 7,88 8,20 4,72 9,05 3,79 

 

SÁ et al. (2004a) encontraram que as rações com os menores níveis de 

treonina digestível prejudicaram a conversão alimentar (kg/dz), sendo que a 

recomendação dos autores foi de 0,510% de treonina digestível correspondendo a 

um consumo diário de 583 mg de treonina na ração de poedeiras. Enquanto que, 

TEIXEIRA et al. (2005), suplementaram rações de poedeiras com treonina 

digestível e verificaram efeito quadrático na conversão alimentar recomendando o 

nível de 0,530% na ração. 



Os valores de conversão alimentar (kg/kg) foram melhores para as rações 

com níveis maiores de lisina digestível, com diferença significativa (P<0,05) entre 

os tratamentos no quarto período de produção (Tabela 10) sendo que o aumento 

dos níveis de lisina melhorou o índice de conversão alimentar. Não foi observado 

efeito de regressão para conversão alimentar (kg/kg), exceto no quarto e no 

período total de produção com regressão linear negativa com R2 igual a 0,14 e 

0,13, respectivamente. 

 

TABELA 10 – Valores médios de conversão alimentar (kg/kg) de poedeiras com 
25 a 44 semanas de idade, alimentadas com rações contendo 
diferentes níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Conversão alimentar (kg/kg) 
700 1,841 2,135 1,751 2,089a1 1,728 1,9092 
800 1,838 2,004 1,679 2,017ab 1,759 1,859 
900 1,808 2,112 1,679 1,989b 1,645 1,847 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 1,819 2,117 1,683 2,001 1,673 1,854 
550 1,817 2,077 1,705 2,029 1,738 1,878 
600 1,850 2,058 1,722 2,065 1,722 1,883 
 Valor de P 
Lys 0,4344 0,1105 0,2648 0,0273 0,1740 0,0286 
Thr 0,4287 0,6534 0,7398 0,2255 0,5513 0,4212 
LysxThr 0,1177 0,1879 0,1581 0,2366 0,6274 0,0422 
CV(%) 4,20 8,51 8,01 4,93 9,84 3,44 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
1 Efeito de regressão linear negativa para conversão alimentar (kg/kg) no nível de lisina para o 
quarto período de produção y = 2, 43 – 0,00049X (R2 = 0,14; P = 0,0110) 
2 Efeito de regressão linear negativa para conversão alimentar (kg/kg) no nível de lisina para o 
período total de produção y = 2, 12 – 0,00031X (R2 = 0,13; P = 0,0187) 

 

Para o período total de produção houve interação significativa entre os 

fatores lisina e treonina digestível na ração (Tabela 11). A conversão alimentar foi 

melhor para o nível de treonina digestível de 550 mg/ave/dia quando associado 

com o de 800 mg/ave/dia de lisina digestível. Este resultado sugere que para se 

otimizar o índice de conversão alimentar (kg/kg), os níveis de lisina e treonina são 

de 800 e 550 mg/kg de ração, respectivamente, portanto são maiores em relação 



aos níveis determinados neste experimento quando se considerou a produção de 

ovos. Os acréscimos desse aminoácido, nas rações de postura, podem provocar 

aumento no custo da ração, dependendo do valor de mercado dos aminoácidos 

sintéticos, portanto é necessário realizar uma análise de custo e benefício, 

considerando o preço da ração, tamanho e preço dos ovos. 

No entanto, SÁ et al. (2004b) estimaram o valor da exigência de lisina 

digestível, para poedeiras leves, de 0,704% ou consumo diário de 859 mg de 

lisina/ave/dia, considerando o índice de conversão alimentar (kg/kg). Enquanto 

que JARDIM FILHO et al. (2004b), avaliando níveis de lisina digestível na ração 

(0,600%; 0,700%; 0,800% e 0,900%) em poedeiras Hy-Line W36, encontraram 

efeito linear negativo para a conversão alimentar (kg/kg), recomendando o nível de 

0,900% de lisina. 

 
TABELA 11 – Desdobramento da interação entre os níveis de lisina e treonina 

digestível na ração de poedeiras para conversão alimentar (kg/kg) 
no período total de produção 

Níveis Lys (mg/kg) Níveis Thr (mg/kg) 
500 550 600 

700 1,861aA 1,974aA 1,892aA 
800 1,865aA 1,815aB 1,898aA 
900 1,834aA 1,844aAB 1,861aA 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (5% de probabilidade) 
 

ISHIBASHI et al. (1998) sugeriram que essas variações nas exigências das 

poedeiras, na fase de postura, podem estar relacionadas com as diferenças de 

peso e idade das aves, produção de ovos, níveis de proteína bruta, métodos de 

avaliação e quantidade de aminoácidos na ração e também as diferentes 

linhagens utilizadas nos experimentos, variações climáticas e as constantes 

alterações de desempenho com melhoramento genético ocorrido nas poedeiras. 

Com relação ao efeito da treonina digestível na ração sobre a conversão 

alimentar, o resultado deste trabalho concorda com os obtidos por SÁ et al. 

(2004a) que recomendaram o nível de 510 mg de treonina digestível na ração, 

para se obter melhor conversão alimentar, em poedeiras leves. 



Os resultados de uniformidade e coeficiente de variação das poedeiras, no 

final do experimento, estão apresentados na Tabela 12. Pode-se observar que não 

houve interação entre os fatores lisina e treonina digestível (P>0,05), para todas 

as variáveis estudadas. Do mesmo modo, não foi verificado efeito de regressão 

para os níveis de lisina e de treonina digestível (P>0,05) para essas variáveis, ou 

seja os menores níveis de lisina e treonina estudados, não prejudicaram a 

condição corporal das aves. Para viabilidade foram observados valores de 

98,88%; 99,44%; 98,87%; 99,71%; 99,42% e 96,38% no primeiro, segundo, 

terceiro, quarto, quinto e período total de produção, respectivamente. 

 

TABELA 12 – Valores médios de uniformidade final e coeficiente de variação final 
de poedeiras, com 25 a 44 semanas de idade, alimentadas com 
rações contendo níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys (mg/kg) Uniformidade (%) Coeficiente de variação (%)
700 84,04 7,48 
800 82,73 7,64 
900 73,10 8,46 

Níveis Thr (mg/kg)  
500 81,08 8,31 
550 77,73 7,70 
600 81,06 7,60 

 Valor de P 
Lys 0,1452 0,4625 
Thr 0,8102 0,6447 
LysxThr 0,4583 0,4655 
CV (%) 20,28 29,27 
 

5.2 Qualidade interna e externa de ovos 
 

As Tabelas de 13 a 22 mostram os resultados de qualidade de ovos das 

poedeiras comerciais alimentadas com rações contendo diferentes níveis de lisina 

e treonina digestível. Para os dados de sólidos totais da gema do ovo (Tabela 13) 

não houve efeito de regressão para os níveis de lisina e treonina digestível. 

Também não foi verificada interação nos níveis de aminoácidos estudos na ração. 

Considerando-se este resultado pode-se inferir que não houve influência dos 

níveis de lisina e treonina digestível da ração sobre os sólidos totais da gema do 



ovo. Do mesmo modo PROCHASKA et al. (1996) não encontraram aumento dos 

sólidos totais da gema de ovos em poedeiras alimentadas com maiores níveis de 

lisina total na ração. 

 

TABELA 13 – Valores médios de sólidos totais (%) da gema de ovos de poedeiras, 
com 25 a 44 semanas de idade, alimentadas com rações contendo 
diferentes níveis de lisina e treonina digestíveis 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Sólidos totais da gema (%)  
700 50,62 49,92 50,86 50,57 50,85 50,56 
800 50,46 50,24 51,94 50,50 50,43 50,71 
900 50,75 50,24 50,26 48,62 50,51 50,08 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 50,86 50,13 50,73 50,66 50,73 50,61 
550 50,80 49,91 51,23 48,68 50,26 50,19 
600 50,18 50,35 51,10 50,34 50,80 50,56 

 Valor de P 
Lys 0,9306 0,6428 0,0848 0,3252 0,2511 0,2536 
Thr 0,6243 0,5288 0,7810 0,3537 0,0900 0,5054 
LysxThr 0,8577 0,3521 0,1809 0,2018 0,3987 0,1642 
CV(%) 4,18 2,13 3,96 7,97 1,43 2,13 

 

Os valores médios de percentagem de gema de ovos de poedeiras 

alimentadas com rações contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestível 

estão na Tabela 14, onde não foi verificada interação nos níveis de lisina e 

treonina digestível na ração e também não foi observado efeito de regressão 

(P>0,05) para os níveis de lisina digestível . Resultados semelhantes foram 

obtidos por JARDIM FILHO et al. (2004a), os quais constataram que poedeiras 

alimentadas com rações contendo níveis crescentes de lisina digestível não 

apresentaram aumento na percentagem de gema dos ovos. 

Com respeito a treonina, observa-se efeito quadrático positivo (P<0,05) 

para percentagem de gema, no segundo período de produção, no entanto o R2 foi 

de 0,27. A inclusão de aminoácidos digestíveis (lisina e treonina) na ração de 

poedeiras comerciais não interfere na qualidade dos ovos, especificamente na 

percentagem de gema como observado neste experimento. 



TABELA 14 – Valores médios de percentagem de gema (%) de ovos de poedeiras 

com 25 a 44 semanas de idade, alimentadas com rações contendo 

diferentes níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Percentagem de gema (%) 
700 25,40 25,90 26,22 26,10 26,47 26,02 
800 25,50 26,09 26,05 26,45 26,33 26,08 
900 25,44 25,82 26,15 26,64 26,09 26,03 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 25,39 25,59a1 25,97 26,16 26,29 25,88 
550 25,49 26,59b 26,15 26,85 26,70 26,35 
600 25,39 25,64a 26,29 26,18 25,90 25,89 

 Valor de P 
Lys 0,8769 0,6755 0,8330 0,3606 0,7060 0,6188 
Thr 0,8661 0,0028 0,5053 0,1346 0,2301 0,0890 
LysxThr 0,6294 0,9077 0,3708 0,2441 0,7058 0,2074 
CV(%) 2,14 3,22 2,89 3,96 4,79 3,69 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
1 Efeito de regressão quadrática positiva para percentagem de gema (%) no nível de treonina no 
segundo período de produção y = - 92,70 + 0,43X – 0,00039 X2 (R2 = 0,27; P = 0,0003) 

 

Valores médios de percentagem de albume de ovos de poedeiras 

comerciais estão apresentados na Tabela 15. Não foi observado, nessa variável, 

efeito de regressão em relação aos níveis de lisina digestível. Assim pode-se 

concluir que a suplementação com lisina digestível na ração não afetou a 

percentagem de albume dos ovos, estes dados corroboram com os relatos de 

JARDIM FILHO et al. (2004a) e SILVA et al. (2004). 

Enquanto que, para os níveis de treonina digestível na ração foi verificado 

efeito de regressão linear negativa no quarto, quinto e período total de produção 

com R2 de 0,14; 0,16 e 0,17. A suplementação com treonina digestível na ração 

reduziu a percentagem de albume (P<0,05), no quarto, quinto e período total de 

produção. ANDRADE (2004), avaliando a suplementação de lisina, metionina, 

treonina e triptofano total na ração de poedeiras comerciais, não verificou 

influência da suplementação desses aminoácidos sobre a percentagem de albume 

dos ovos. 



TABELA 15 – Valores médios de percentagem de albume (%) de ovos de 
poedeiras com 25 a 44 semanas de idade, alimentadas com 
rações contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestíveis 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Percentagem de albume (%) 
700 65,42 65,37 64,32 62,86 62,44 64,08 
800 65,27 64,04 64,34 63,90 62,66 64,04 
900 65,24 64,99 64,29 63,67 62,89 64,21 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 65,40 64,10 64,48 64,13a1 63,98a2 64,61a3 
550 65,39 65,07 64,36 63,52ab 62,97ab 64,07ab 
600 65,13 65,23 64,11 62,78b 61,04b 63,66b 

 Valor de P 
Lys 0,7365 0,1121 0,9901 0,0903 0,9238 0,8820 
Thr 0,4819 0,1742 0,4854 0,0277 0,0375 0,0403 
LysxThr 0,1753 0,7011 0,3437 0,1221 0,8596 0,7408 
CV(%) 1,05 2,69 1,33 2,07 4,86 1,54 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
1 Efeito de regressão linear negativa para percentagem de gema (%) no nível de treonina no quarto 
período de produção y = 70,89 - 0,01X (R2 = 0,14; P = 0,0116) 
2 Efeito de regressão linear negativa para percentagem de gema (%) no nível de treonina no quinto 
período de produção y = 78,83 - 0,03X (R2 = 0,16; P = 0,0072) 
3 Efeito de regressão linear negativa para percentagem de gema (%) no nível de treonina no 
período total de produção y = 69,38 – 0,0095X (R2 = 0,17; P = 0,0059) 

 

Os valores médios de unidade Haugh de ovos de poedeiras alimentadas 

com rações contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestível estão 

apresentados na Tabela 16. Houve efeito de regressão para os níveis de lisina 

digestível na ração sobre a unidade Haugh no segundo e terceiro períodos de 

produção com R2 igual a 0,14 e 0,19, respectivamente. Foi verificada diferença 

(P>0,05) dos níveis de lisina digestível na ração de postura sobre esta variável no 

segundo, terceiro e período total de produção, sendo que o aumenta dos níveis de 

lisina piorou a unidade Haugh dos ovos. Enquanto que BERTECHINI et al. (1995) 

e GOULART (1996), que trabalharam com níveis crescentes de lisina total na 

ração não encontraram melhora nos valores de unidade Haugh, quando 

suplementaram este aminoácido sintético na ração. Com relação à lisina 

digestível, dados apresentados na literatura mostram que a suplementação de 



lisina digestível não melhorou o valor da unidade Haugh de ovos de poedeiras 

comerciais leves (JARDIM FILHO et al., 2004a e SILVA et al., 2004). 

 

TABELA 16– Valores médios de unidade Haugh de ovos de poedeiras com 25 a 
44 semanas de idade, alimentadas com rações contendo diferentes 
níveis de lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Unidade Haugh 
700 108,67 102,92a1 103,14a2 101,20 99,05 102,99a 
800 107,68 102,22ab 101,72b 100,47 98,55 102,13ab 
900 107,61 101,50b 101,43b 100,12 97,94 101,72b 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 107,42 102,27 101,86 100,72 98,11 102,12 
550 108,69 101,68 102,07 100,12 99,16 102,30 
600 107,86 102,67 102,36 100,94 98,26 102,42 

 Valor de P 
Lys 0,3468 0,0389 0,0069 0,1655 0,3107 0,0075 
Thr 0,2929 0,1795 0,6598 0,3309 0,2974 0,7375 
LysxThr 0,4806 0,4983 0,5910 0,4227 0,7300 0,6902 
CV(%) 2,04 1,42 1,45 1,53 1,99 1,04 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
1 Efeito de regressão linear negativa para unidade Haugh no nível de lisina no segundo período de 
produção y = 107,88 – 0,00071X (R2 = 0,14; P = 0,0108) 
2 Efeito de regressão linear negativa para unidade Haugh no nível de lisina no terceiro período de 
produção y = 108,94 – 0,0086X (R2 = 0,19; P = 0,0025) 
 

Para os níveis de treonina digestível não foi verificado efeito de regressão 

(P>0,05) para unidade Haugh. Do mesmo modo, não foi verificada interação nos 

tratamentos para essa variável. Observa-se resultado semelhante obtido por 

VALÉRIO (1996), que quando utilizou níveis crescentes de treonina na ração não 

constatou melhora da unidade Haugh dos ovos. 

No entanto, SÁ et al. (2004a) observaram um efeito quadrático positivo com 

o aumento da treonina digestível na ração para a unidade Haugh de ovos de 

poedeiras comerciais, sugerindo o nível de 0,478% de treonina digestível. Esses 

autores não verificaram diferenças significativas para a unidade Haugh, entre os 

níveis de 0,515 e 0,550 % de treonina digestível na ração. 



Pode-se observar que não houve interação entre os fatores lisina e treonina 

digestível (P<0,05), para percentagem de casca (Tabela 17), exceto para o quarto 

período de produção. Não houve efeito de regressão (P>0,05) entre os níveis de 

lisina e treonina digestível para essa variável. Para os níveis de lisina não foi 

observada diferença (P>0,05) entre os níveis estudados para a percentagem de 

casca. Enquanto que para os níveis de treonina verificou diferença significativa 

(P<0,05) no primeiro e no segundo período de produção, sendo que o acréscimo 

de treonina na ração melhorou a percentagem de casca. 

 

TABELA 17 – Valores médios de percentagem de casca (%) de ovos de poedeiras 
com 25 a 44 semanas de idade, alimentadas com rações contendo 
diferentes níveis de lisina e treonina digestíveis 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Percentagem de casca (%) 
700 9,17 8,72 9,46 9,55 9,60 9,30 
800 9,22 8,82 9,61 9,65 9,79 9,42 
900 9,32 9,11 9,56 9,69 9,54 9,32 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 9,20ab 8,82ab 9,55 9,71 9,73 9,39 
550 9,11b 8,68b 9,48 9,63 9,59 9,18 
600 9,40a 9,13a 9,59 9,55 9,62 9,46 

 Valor de P 
Lys 0,3820 0,0700 0,2683 0,2683 0,2843 0,2843 
Thr 0,0319 0,0246 0,4901 0,4901 0,6665 0,6665 
LysxThr 0,0566 0,3299 0,5031 0,5031 0,6916 0,6916 
CV(%) 3,16 4,83 2,62 2,62 4,67 4,67 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 

 

A Tabela 18 apresenta a interação entre os aminoácidos lisina e treonina 

digestível para percentagem de casca, do quarto período estudado. O nível de 700 

mg de lisina associado ao de 500 mg de treonina digestível foram os que 

apresentaram maior percentagem de casca, no entanto, esse resultado não foi 

observado nos outros períodos estudados. 

 



TABELA 18 – Desdobramento da interação entre os níveis de lisina e treonina 
digestível na ração de poedeiras para percentagem de casca (%) 
no quarto período de produção 

Níveis Lys (mg/kg) Níveis Thr (mg/kg) 
500 550 600 

700 9,89aA 9,52abA 9,26bA 
800 9,70aA 9,66aA 9,59aA 
900 9,54aA 9,72aA 9,81aA 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (5% de probabilidade) 
 

Os valores médios de gravidade específica de ovos de poedeiras 

alimentadas com rações contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestível 

estão apresentados na Tabela 19. Não foi observadas diferença significativa 

(P>0,05) para os níveis de lisina e treonina digestível. Não foi verificado efeito de 

regressão linear positiva para os níveis de lisina e treonina digestível (P>0,05), 

exceto no segundo período para os níveis de lisina com R2 de 0,11. 

 

TABELA 19 – Valores médios de gravidade específica (g/mL) de ovos de 
poedeiras com 25 a 44 semanas de idade, alimentadas com 
rações contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestíveis 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Períodos de Produção 
1o 2o 3o 4o 5o Total 

Gravidade específica (g/mL) 
700 1,090 1,0881 1,091 1,091 1,093 1,090 
800 1,091 1,089 1,092 1,092 1,093 1,091 
900 1,091 1,091 1,091 1,091 1,092 1,091 
Níveis Thr 

(mg/kg) 
 

500 1,091 1,089 1,091 1,092 1,093 1,091 
550 1,090 1,089 1,091 1,092 1,092 1,091 
600 1,092 1,090 1,092 1,092 1,093 1,092 

 Valor de P 
Lys 0,4046 0,0795 0,5662 0,2204 0,2950 0,2449 
Thr 0,0295 0,6422 0,2806 0,6012 0,3921 0,0831 
LysxThr 0,0003 0,4830 0,0145 0,4009 0,8401 0,0048 
CV(%) 0,20 0,30 0,16 0,19 0,21 0,11 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
1 Efeito de regressão linear positiva para gravidade específica (g/mL) no nível de lisina no segundo 
período de produção y = 1,08 + 0,000014X (R2 = 0,11; P = 0,0203) 

 



Ocorreu interação entre os fatores lisina e treonina, no primeiro, terceiro e 

período total de produção para gravidade específica dos ovos (Tabelas 20, 21 e 

22). Observa-se que no início da produção de ovos o nível de 600 mg de treonina 

combinado com 900 mg de lisina digestível foram os que apresentaram melhor 

gravidade especifica (Tabela 20). Enquanto que para a fase de pico de postura, 

terceiro período, pode-se recomendar menor teor de treonina digestível (550 

mg/ave/dia) associado com 900 mg de lisina digestível na ração de poedeiras. Já 

no período total de produção, os níveis recomendados são semelhantes aos da 

fase de pico de postura (550 mg de treonina e 900 mg de lisina digestível na 

ração). ANDRADE (2004) alimentou poedeiras comerciais com rações 

suplementadas com lisina, metionina, treonina e triptofano total na ração e não 

encontrou influência do acréscimo dos aminoácidos sobre a gravidade especifica 

dos ovos. 

 

TABELA 20 – Desdobramento da interação entre os níveis de lisina e treonina 
digestível na ração de poedeiras para gravidade específica (g/mL) 
no primeiro período de produção 

Níveis Lys (mg/kg) Níveis Thr (mg/kg) 
500 550 600 

700 1,092aA 1,089aA 1,091aB 
800 1,092aA 1,092aA 1,090aB 
900 1,089bA 1,089bA 1,096aA 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (5% de probabilidade) 
 

TABELA 21 – Desdobramento da interação entre os níveis de lisina e treonina 
digestível na ração de poedeiras para gravidade especifica (g/mL) 
no terceiro período de produção 

Níveis Lys (mg/kg) Níveis Thr (mg/kg) 
500 550 600 

700 1,092aA 1,090aA 1,091aA 
800 1,092aA 1,092aA 1,091aA 
900 1,089bA 1,092abA 1,093aA 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (5% de probabilidade) 
 

O resultado apresentado neste estudo para gravidade especifica 

concordam com os observados por TEIXEIRA et al. (2005) que verificaram 



melhora da qualidade externa do ovo (gravidade especifica) quando 

suplementaram as rações de poedeiras com treonina digestível. 

 

TABELA 22 – Desdobramento da interação entre os níveis de lisina e treonina 
digestível na ração de poedeiras para gravidade específica (g/mL) 
no período total de produção 

Níveis Lys (mg/kg) Níveis Thr (mg/kg) 
500 550 600 

700 1,091aA 1,090aA 1,091aA 
800 1,092aA 1,092aA 1,091aA 
900 1,090bA 1,091abA 1,093aA 
Médias seguidas da mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (5% de probabilidade) 
 

Existe uma variação com relação aos níveis de exigência de lisina e 

treonina para poederias comerciais, em parte estas diferenças se explicam pelas 

condições experimentais nas quais os trabalhos foram realizados, com variações 

de linhagem, idade das aves, nível de proteína bruta e de aminoácidos nas dietas, 

temperatura ambiente e outros. Por outro lado, pela variável de desempenho 

escolhida para definir essa exigência (massa de ovos, conversão alimentar, 

produção de ovos) ou pelo método utilizado para determinar a exigência (modelos 

polinomiais ou linha quebrada). 

 

5.3 Balanço de nitrogênio 
 

O balanço de nitrogênio (BN) é o resultado da diferença entre o nitrogênio 

(N) ingerido da dieta e o nitrogênio excretado nas fezes e urina. Assim, essa 

diferença expressa o metabolismo do nitrogênio no organismo das aves. Esse 

balanço de nitrogênio pode ser positivo, quando o nitrogênio ingerido fica retido no 

organismo ou poderá ser negativo, quando a perda de nitrogênio é maior que o 

nitrogênio ingerido. De acordo com PATRICK & SCHAIBLE (1980), o balanço de 

nitrogênio é um método que estabelece a qualidade da proteína, ou seja, quando 

a ave excreta nitrogênio demonstra que está ocorrendo, no organismo, oxidação 

da proteína bruta e dos aminoácidos. Assim, a proteína de baixa qualidade, 

apresenta maior excreção de nitrogênio, pois os aminoácidos sofrem uma 



desaminação e o nitrogênio é convertido em ácido úrico para excreção e a cadeia 

de carbono é convertida para ácidos graxos ou carbohidratos e usados 

imediatamente como energia, com um custo energético maior para os animais. 

Nas Tabelas 23, 24 e 25 estão apresentados os resultados de balanço de 

nitrogênio (BN), ingestão e excreção de nitrogênio das poedeiras alimentadas com 

rações contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestível, em diferentes 

idades: 35, 44 e 50 semanas de vida, respectivamente. Pode-se observar que não 

houve interação entre os fatores lisina e treonina digestível (P>0,05) para todas as 

variáveis e nos três períodos estudados. Do mesmo modo, não foi verificado efeito 

de regressão dos níveis de lisina e de treonina digestível para o balanço de 

nitrogênio (em grama ou percentagem), ingestão e excreção de nitrogênio 

(P>0,05), exceto para o balanço de nitrogênio realizado com 35 semanas de 

idade. As variáveis que apresentaram efeito de regressão (P>0,05) foram balanço 

de nitrogênio (gramas e percentagem) e ingestão de N (gramas), com valores de 

R2 igual a 0,32; 0,23 e 0,22, respectivamente. 

Os dados deste experimento corroboram com os obtidos por RIZZO et al. 

(2004b), que avaliaram a utilização e a excreção de nitrogênio em poedeiras 

alimentadas com rações contendo diferentes níveis de lisina total (0,850% e 

1,000%) com redução da proteína bruta na ração de postura (12%, 14%, 16% e 

18%) e constataram que os níveis de lisina não influenciaram a ingestão, a 

excreção e o balanço de nitrogênio das poedeiras, em nenhum dos níveis de 

proteína bruta. 

Os resultados apresentados neste estudo mostram que o balanço de 

nitrogênio de poedeiras alimentadas com rações contendo 16 % de PB e com 

diferentes níveis de lisina e treonina digestível foi positivo, ou seja, a quantidade 

de N exigido, pelo organismo para a manutenção e produção de ovos, foi ingerido 

pelas aves em todos os grupos experimentais. Assim como, a suplementação de 

lisina e treonina digestíveis na ração não provocou um desequilíbrio dos 

aminoácidos da proteína, já que não ocorreu maior excreção de nitrogênio, 

mostrando que não houve uma maior desaminação dos aminoácidos das rações 

com maiores níveis de lisina e treonina digestíveis. 



TABELA 23 – Valores médios de balanço de nitrogênio (gramas e percentagem), 
ingestão e excreção de nitrogênio de poedeiras, com 35 semanas 
de idade, alimentadas com rações contendo diferentes níveis de 
lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Balanço de Nitrogênio 
BN 
(g) 

BN 
(%) 

Ingestão N 
(g) 

Excreção N 
(g) 

700 8,37 46,71 17,74 9,37 
800 7,93 47,41 16,51 8,58 
900 8,37 49,30 16,93 8,56 

Níveis Thr 
(mg/kg) 

 

500 9,45 a1 51,36 a2 18,33 a3 8,87 
550 6,70b 42,36b 15,70b 9,00 
600 8,51a 49,70b 17,15ab 8,64 

 Valor de P 
Lys 0,7891 0,7129 0,3592 0,3745 
Thr 0,0028 0,0224 0,0177 0,8522 
LysxThr 0,4358 0,8362 0,3814 0,8082 
CV (%) 21,75 16,57 12,32 18,06 
Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(5% probabilidade) 
1 Efeito de regressão quadrática negativa para balanço de nitrogênio (g) no nível de treonina para 
35 semanas de idade y = 288,44 – 1,01X + 0,00091 X2 (R2 = 0,32; P = 0,0008; CV = 21,21) 
2 Efeito de regressão quadrática negativa para balanço de nitrogênio (%) no nível de treonina para 
35 semanas de idade y = 1039,96 – 3,61X + 0,0033 X2 (R2 = 0,23; P = 0,0039; CV = 15,56) 
3 Efeito de regressão quadrática negativa para ingestão de nitrogênio (g) no nível de treonina para 
35 semanas de idade y = 268,86 – 0,91X + 0,00081 X2 (R2 = 0,22; P = 0,0102; CV = 12,41) 

 

Observa-se diferença estatística para os níveis de treonina digestível na 

ração de poedeiras para as variáveis de ingestão e balanço de nitrogênio 

(P<0,05), na Tabela 23. Pode-se verificar que o balanço de nitrogênio (%) reduziu 

à medida que foi incrementado a treonina digestível na ração de poedeiras leves 

no início de postura. Esta diferença no balanço de nitrogênio pode ser explicada 

pelo baixo consumo de nitrogênio observado nas poedeiras submetidas às rações 

com maiores níveis de treonina, no ensaio com 35 semanas, contudo este 

resultado não se repetiu nos demais estudos realizados para o BN. 

Os valores de balanço de nitrogênio (BN), ingestão e excreção de 

nitrogênio de poedeiras, com 44 e 50 semanas de idade, alimentadas com rações 

contendo diferentes níveis de lisina e treonina digestível, estão apresentados na 

Tabela 24 e 25, respectivamente. 



TABELA 24 – Valores médios de balanço de nitrogênio (gramas e percentagem), 
ingestão e excreção de nitrogênio de poedeiras, com 44 semanas 
de idade, alimentadas com rações contendo diferentes níveis de 
lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Balanço de Nitrogênio 
BN 
(g) 

BN 
(%) 

Ingestão N 
(g) 

Excreção N 
(g) 

700 6,61 48,24 13,53 6,91 
800 6,08 44,59 13,54 7,46 
900 6,21 46,60 13,39 7,17 

Níveis Thr 
(mg/kg) 

 

500 6,43 46,94 13,68 7,25 
550 5,95 45,12 13,04 7,09 
600 6,50 47,25 13,74 7,23 

 Valor de P 
Lys 0,5429 0,4406 0,9457 0,3570 
Thr 0,4551 0,6953 0,3318 0,9118 
LysxThr 0,2599 0,4176 0,1423 0,4333 
CV (%) 18,77 14,56 9,21 12,39 
 

TABELA 25 – Valores médios de balanço de nitrogênio (gramas e percentagem), 
ingestão e excreção de nitrogênio de poedeiras, com 50 semanas 
de idade, alimentadas com rações contendo diferentes níveis de 
lisina e treonina digestível 

Níveis Lys 
(mg/kg) 

Balanço de Nitrogênio 
BN 
(g) 

BN 
(%) 

Ingestão N 
(g) 

Excreção N 
(g) 

700 6,76 43,88 15,42 8,66 
800 7,76 46,35 16,53 8,77 
900 7,02 43,85 15,94 8,92 

Níveis Thr 
(mg/kg) 

 

500 6,57 42,47 15,34 8,77 
550 7,68 46,86 16,39 8,71 
600 7,09 44,19 15,95 8,86 

 Valor de P 
Lys 0,2543 0,6274 0,1283 0,7371 
Thr 0,1739 0,2900 0,1431 0,9111 
LysxThr 0,6796 0,8933 0,0734 0,2998 
CV (%) 18,31 14,00 7,23 9,53 
 

As rações experimentais mostraram através do balanço de nitrogênio, que 

os aminoácidos estavam em equilíbrio na ração e em quantidades que atenderam 



a exigência das poedeiras na fase de pico de postura e que não houve excesso de 

lisina ou de treonina digestível, nos intervalos de 0,700% a 0,900% e 0,500% a 

0,600%, respectivamente. E principalmente para estes intervalos não houve 

interação entre os níveis de treonina e lisina, mostrando que as relações entre 

treonina e lisina estudada neste experimento, que variaram de 55,5% a 85,7% 

(Tabela 26) não afetaram o balanço de nitrogênio, desempenho ou qualidade do 

ovo, discordando em parte das relações propostas por ROSTAGNO et al. (2000) e 

ROSTAGNO et al. (2005) que sugeriram valores fixos de 62% e 66% de lisina e 

treonina, respectivamente. 

 

TABELA 26 – Relação entre lisina e treonina digestível utilizada nas rações 
experimentais 

Níveis Lys (mg/kg) Níveis Thr (mg/kg) 
500 550 600 

700 71,4 78,5 85,7 
800 62,5 68,7 75,0 
900 55,5 61,1 66,6 



6 CONCLUSÃO 
 

Para a produção e massa e qualidade dos ovos, os níveis recomendados 

são de 0,700% e 0,500% de lisina e treonina digestível na ração, respectivamente. 

Para otimizar a conversão alimentar (kg/kg) recomenda-se os níveis de 

0,800% e 0,550% de lisina e treonina digestível na ração, respectivamente. 

Os níveis de lisina e treonina digestível na ração não alteraram o balanço 

de nitrogênio das aves. 

O acréscimo de aminoácidos sintéticos na ração de poedeiras aumenta o 

custo de produção, não ocorrendo melhora significativa no desempenho e 

qualidade de ovos e sem alterações no balanço de nitrogênio para os maiores 

níveis de aminoácidos. 

Sugere-se novas pesquisas com aminoácidos digestíveis nas rações de 

poedeiras comerciais. 
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