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CAPITULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 

1. Apresentação: 
 

Conceitualmente, uma tese de doutorado é um trabalho de conclusão 

que apresenta como resultado um estudo científico ou uma pesquisa experimental 

sobre um tema específico e bem delimitado. O texto deve basear-se em uma 

investigação inédita, original e constituir-se em uma real contribuição para a 

especialidade. 

Estes foram os princípios básicos que possibilitaram o desenvolvimento 

de todos os experimentos contidos neste trabalho de conclusão, a originalidade e 

a possibilidade de uma real contribuição para as mais diferentes entidades e 

empresas da área de exploração zootécnica. 

O homem tem uma longa e complexa história na relação com os 

animais. Essa relação aprofunda suas raízes na domesticação inicial dos animais 

de estimação e de exploração, tendo evoluído até a sociedade atual nas mais 

variadas formas. 

Tanto os animais de companhia (ex.: cães e gatos) como os animais de 

exploração zootécnica (aves, bovinos, suínos, etc...) foram originalmente 

domesticados para cumprir um certo número de funções úteis, sendo cada uma 

destas funções fundamentais para o aprimoramento dos sistemas de produção 

adotados nos dias atuais. 

Nos últimos anos o estudo científico das interações homem-animal tem 

demonstrado o potencial extraordinário para diversos campos da ciência, tanto 

médica quanto veterinária. Aprofundando os comentários na linha veterinária 

pode-se destacar os grandes avanços obtidos na área da genética, sanidade, 

manejo e nutrição dos animais. 

Há muito se especula sobre os limites do desenvolvimento muscular de 

frangos de corte e da elevação dos percentuais de postura de galinhas poedeiras. 

Esta melhoria se deve à constante procura da comunidade científica no 

melhoramento genético das linhagens comerciais, cada vez mais adaptadas a um 

ambiente específico; no desenvolvimento de drogas mais eficientes e menos 
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tóxicas, o que proporciona um menor efeito residual na carcaça dos animais; a 

aplicação de conceitos rigorosos de biosseguridade visando a prevenção de 

doenças; o aprimoramento das práticas de manejo e no desenvolvimento de 

equipamentos específicos para cada espécie animal em suas diversas fases. 

A nutrição, também, tomou um papel fundamental como componente 

deste avanço. O conhecimento da nutrição básica e das necessidades 

nutricionais dos animais é parte fundamental na escolha correta de programas 

alimentares mais adequados a cada espécie animal. 

Pode-se atribuir este avanço a três grandes linhas de pesquisas que 

fundamenta esta área, a primeira se refere ao conhecimento das exigências 

nutricionais dos animais; a segunda está relacionada com a constante busca por 

alimentos alternativos que possam substituir parcialmente ou totalmente aos 

alimentos considerados tradicionais (ex.: milho e farelo de soja), promovendo uma 

melhoria nos custos de produção – neste contexto figura o gérmen integral de 

milho; e a última se refere à elaboração de técnicas inovadoras para a 

determinação da digestibilidade dos nutrientes ou da interpretação de dados já 

determinados, objetivando uma aproximação dos valores determinados nos 

experimentos biológicos com situações normais encontradas à campo. 

Visto isso, pode-se estabelecer um paralelo sobre estes conceitos e 

com o objetivo de todos os experimentos desenvolvidos netas tese de doutorado. 

A primeira parta deste estudo fundamenta-se na avaliação nutricional do gérmen 

integral de milho (GIM) para poedeiras em primeiro e segundo ciclo produtivo 

(Capítulos 2 e 3, respectivamente) sob o ponto de vista de desempenho e da 

qualidade interna e externa de ovos. Já nos outros capítulos estão descritos todos 

os passos para a elaboração da técnica cirúrgica de cecectomia em frangos de 

corte (Capítulo 4) que culminou na determinação dos níveis de aminoácidos 

digestíveis do milho grão, farelo de soja e do GIM, utilizando-se pintos de corte de 

21 e 42 dias de idade, ao invés de galos adultos tradicionalmente adotados 

(Capítulo 5), sendo estes valores posteriormente utilizados para a formulação de 

dietas experimentais de frangos de corte no período de um a 21 dias de idade, 

avaliando-se as variáveis de desempenho (Capítulo 6). 
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É possível observar que o GIM foi utilizado em todos os experimentos 

conduzidos e por se tratar de um ingrediente de grande disponibilidade no Estado 

de Goiás, foi escolhido como o tema principal deste trabalho de conclusão. 

 

 

2. Potencial do Uso de Alimentos Alternativos em Substituição ao Milho na 
Dieta de Poedeiras Comerciais: 

 

O processamento do milho para a alimentação humana produz uma 

série de produtos possíveis de serem utilizados como ingredientes para rações 

animais. Entre eles destacam-se o glúten de milho, com 60% de PB, o glúten de 

milho com 20% de PB, o gérmen de milho integral ou desengordurado e o óleo de 

milho (LARBIER & LECLERQ, 1994). 

O grão de milho possui estruturas bem definidas que determinam sua 

composição nutricional. A membrana externa do grão de milho é a casca ou 

pericarpo, formada em sua maioria por frações fibrosas. Na parte interna do grão 

é possível observar duas regiões distintas, o endosperma, constituído 

predominantemente de amido e o gérmen, composto por proteína (gluteína) e 

lipídios (BURGI, 1992). 

Este cereal é o principal ingrediente energético na alimentação das 

aves, no Brasil o cultivo de milho ocupa uma área superior a 12 milhões de 

hectares e se constitui no mais importante cereal produzido. Em 2004, a demanda 

deste grão no mercado interno brasileiro foi superior a 23 milhões de toneladas, 

correspondente a 63% do volume de cereais produzidos. Este cereal participa em 

até 80% da composição das rações avícolas, sendo sua maior limitação, como 

fonte de nutrientes, o baixo teor dos aminoácidos Lisina e Triptofano (LIMA, 2001, 

AGROLINK, 2005). 

Porém mesmo com grande importância na nutrição animal o milho 

pode ser substituído em certas épocas do ano devido, principalmente, as 

oscilações de preço e oferta de mercado. A sua substituição é viável em rações 

animais desde que o custo do alimento substituto seja menor ou compatível ao do 

milho, mantendo ou superando o valor nutricional (ANDRADE, 2001). Neste 

contexto está situado o GIM, este ingrediente pode ser definido como o resultado 
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da trituração do gérmen, tegumento e partículas amiláceas, obtido por extração 

mecânica e contendo um alto teor de extrato etéreo (ANFAR, 1985). 

BRITO et al. (2005) verificaram que GIM é uma boa fonte de 

aminoácidos digestíveis. O perfil de aminoácidos do GIM está situado entre o 

milho alta Lisina e o farelo de glúten de milho com 22% de proteína. Comparando-

se os da Tabela 2 com os valores de aminoácidos digestíveis apresentados por 

ROSTAGNO et al. (2000), é possível observar que o perfil de aminoácidos do 

GIM é superior ao do milho grão. 

De acordo com REGINA & SOLFERINI (2002), a proteína do milho está 

distribuída no endosperma (cerca de 80% - denominada de zeína) e no gérmen 

(cerca de 20% - denominada de gluteína). A gluteína possui alto valor biológico, 

enquanto a zeína possui baixo valor biológico devido ao desequilíbrio de 

aminoácidos essenciais provocado pelo alto teor de Leucina, Isoleucina e 

Fenilalanina e pela deficiência de Lisina e Treonina. Isso pode ser verificado na 

Tabela 1, pois, quando se compara o perfil de aminoácidos do GIM com o milho, 

observa-se um aumento nos valores para os aminoácidos Lisina, Metionina, 

Cistina, Treonina. Arginina e uma diminuição para os aminoácidos Isoleucina, 

Leucina e Fenilalanina, sendo estes últimos, segundo os autores, determinantes 

para a redução do valor biológico. 

Estudos envolvendo o GIM foram desenvolvidos em frangos de corte 

(BRITO et al., 2002a, CRUZ et al., 2002), mas existe a necessidade de dados 

mais consistentes para a sua utilização na nutrição de galinhas poedeiras, 

principalmente no que se refere às características internas e de casca dos ovos. 

Porém é possível fazer um paralelo dos possíveis resultados do GIM com alguns 

trabalhos de poedeiras comerciais que receberam milho alto óleo ou óleo de milho 

na dieta, já que esta elevação no conteúdo de gordura do milho deve-se a uma 

seleção de grãos para uma elevação percentual do gérmen. 

SONG et al. (2004) avaliaram variedades de milho alto óleo e 

concluíram que este ingrediente possui grande aplicação na nutrição das aves, 

por se tratar de uma excelente fonte de energia e possuir elevada concentração 

protéica, além disso, os níveis e a biodisponibilidade de aminoácidos são 

superiores as do milho comum, devido a maior relação gluteína:zeína nestas 

variedades. 
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TABELA 1. Valores dos aminoácidos totais e verdadeiros digestíveis do gérmen 
integral de milho em comparação ao perfil de aminoácidos do milho 
grão. 

Aminoácidos Aminoácidos 
totais do GIM* 

Aminoácidos 
digestíveis 

verdadeiros do 
GIM* 

Aminoácidos 
digestíveis 

verdadeiros do 
milho** 

Met 0,18 0,16 0,15 
Cys 0,23 0,18 0,17 

Met + Cys 0,41 0,33 0,32 
Lys 0,41 0,33 0,20 
Thr 0,38 0,30 0,27 
Arg 0,62 0,56 0,36 
Iso 0,29 0,23 0,25 
Leu 0,86 0,77 0,97 
Val 0,46 0,37 0,32 
His 0,27 0,22 0,24 
Phe 0,41 0,35 0,37 
Gly 0,48 0,09 - 
Ser 0,47 0,37 - 
Pro 0,78 0,69 - 
Ala 0,64 0,54 - 
Asp 0,72 0,59 - 
Glu 1,47 1,29 - 

Fonte: *BRITO et al. (2005); **ROSTAGNO et al. (2000). 
 

ANTAR et al. (2004) relataram que a adição de 6% de óleo de milho na 

dieta de poedeiras comerciais, no período de pico de postura, resultou em uma 

elevação significativa de 2,5g no peso de ovos sem a influência no número total 

de oviposições. De acordo com os autores, a utilização de óleo de milho ou de 

variedades de milho alto óleo devem ser avaliadas em outros experimentos com a 

finalidade de comprovação destes resultados. 

 

 

3. Digestibilidade de Aminoácidos e Maturação Fisiológica do Trato 
Gastrintestinal das Aves: 

 

Na eclosão, sistema digestório da ave está anatomicamente completo, 

mas sua capacidade de digestão e absorção ainda está imatura, se comparada à 

ave adulta. O trato gastrintestinal sofre grandes alterações pós eclosão, as quais 

envolvem mudanças morfológicas e fisiológicas que proporcionam um aumento 
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na área de superfície digestiva e absortiva. As alterações morfológicas mais 

significativas referem-se ao aumento das secreções enzimáticas, do comprimento 

intestinal, da altura e densidade dos vilos e, conseqüentemente, do número de 

enterócitos, células caliciformes e células enteroendócrinas (MAIORKA et al., 

2002). 

As alterações fisiológicas, por sua vez, estão relacionadas com o 

aumento na capacidade de digestão e de absorção do intestino, que ocorrem pela 

maior produção de enzimas digestivas pancreáticas e de membrana (NITSAN et 

al., 1991), bem como de transportadores de membrana (NOY & SKLAN, 1997). 

Esse desenvolvimento acentuado na capacidade funcional do trato 

gastrintestinal logo após a eclosão, parece ser comum às aves domésticas, 

ocorrendo pequenas variações entre as diferentes linhagens. Em poedeiras 

comerciais, o aumento na altura dos vilos e profundidade de cripta é mais intenso 

no duodeno nos primeiros seis dias de vida pós eclosão e aos dez dias para o 

jejuno e íleo (UNI et al., 1995). 

Em frangos de corte, por sua vez, um aumento mais acentuado na 

altura dos vilos do duodeno começa ainda in ovo, no 17° dia de incubação até o 

7° dia pós eclosão. No jejuno e íleo o crescimento continua até o 14° resultando 

em aumento no número de enterócitos por vilo. Durante esse período, a 

profundidade de cripta também aumenta, sendo maior no duodeno e menor no 

íleo. (NITSAN et al., 1991). Porém, a maturação do trato gastrintestinal se 

estabelece aos 16 dias de idade em frangos de corte (UNI et al., 1996). 

O sistema gastintestinal das aves transfere moléculas orgânicas e 

inorgânicas do meio externo (lúmen intestinal) para os tecidos, onde podem ser 

distribuídas às células com o auxilio do sistema circulatório. A maior parte dos 

alimentos é consumida na forma de macromoléculas, tais como proteínas ou 

polipetídeos, os quais, pelo seu tamanho, não podem ser absorvidos. Para que 

isso ocorra d forma correta, o alimento deverá ser degradado em partículas 

menores em um processo que participam uma série de eventos químicos e 

biológicos visando a melhoria do processo absortivo (DUKE, 1996). 

No caso específico da utilização da proteína em frangos de corte, 

verifica-se que a digestão inicia-se no proventrículo, pois no esôfago e papo não 

existe ação enzimática e nem mesmo mecânica sobre o alimento ingerido. 
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Considerando que o frango de corte ingere o alimento seco, no esôfago e no papo 

ocorre apenas uma secreção mucosa para a lubrificação e trânsito da ingesta até 

o proventrículo. Esse órgão, também denominado de estômago glandular, secreta 

o ácido clorídrico e o pepsinogênio que em meio ácido transforma-se na sua 

forma ativa, a pepsina (RUTZ, 2002). 

No proventrículo, as proteínas são desnaturadas e sofrem a ação 

hidrolítica da pepsina, desfazendo as ligações entre os aminoácidos leucina-

valina, tirosina-leucina, fenilalanina-tirosina. Com a ação conjunta do proventrículo 

e moela, o alimento vai sendo triturado e digerido, e assim o bolo alimentar segue 

para o duodeno. A eficácia da digestão protéica no proventrículo depende da 

característica física da proteína ingerida e do tempo de permanência da ingesta 

no proventrículo e na moela, o que é bastante afetado pela idade do animal 

(DUKE, 1996). 

Já no duodeno as proteínas da ingesta sofrem ação das enzimas 

proteolíticas do pâncreas e do intestino. O pâncreas secreta zimogênios inativos 

que serão ativados no lúmen intestinal. Entre estes zimogênios, destaca-se o 

tripsinogênio que é ativado pela enteropeptidase secretada pelo próprio intestino, 

transformando-se em tripsina (SITBON & MIALHE, 1980). 

A tripsina e a quimiotripsina são as principais enzimas que participam 

no processo de lise das ligações peptídicas em locais específicos. A tripsina 

hidrolisa as ligações peptídicas dos aminoácidos Lisina, Arginina e a 

quimiotripsina as ligações peptídicas dos aminoácidos aromáticos Fenilalanina e 

Tirosina. As células epiteliais do duodeno também secretam enzimas digestivas 

denominadas de carboxipeptidases e elastase. Estas enzimas completam o 

processo de lise das ligações peptídicas pois hidrolisam as ligações na 

terminação carboxila dos fragmentos protéicos (ARGENZIO, 1996). 

Assim a ação conjunta das endo e exopeptidases resultam na 

formação de oligoproteínas, tri e dipeptídeos ou mesmo aminoácidos livres no 

lúmen intestinal. 

Os aminoácidos são transportados pelo sistema porta hepático quase 

que inteiramente na forma livre, oriundos da proteína da ingesta, da descamação 

epitelial e de enzimas digestivas, pois as células da mucosa do trato 

gastrintestinal das aves podem ser totalmente substituídas dentro de um período 
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de 40 horas (DUKE, 1996). Di e Triptídeos são absorvidos pelo intestino e 

hidrolisados superficialmente ou intracelularmente. Os aminoácidos livres, então 

entram na circulação sanguínea (PENZ JR., 1994). 

Visto a complexidade da digestão protéica e a idade de maturação 

fisiológica do trato gastrintestinal, pode-se afirmar que esta classe nutricional é 

aquela com maior comprometimento absortivo nos primeiro dias de vida da ave, 

sendo justamente este momento em que ela mais necessita de uma elevado 

aporte de aminoácidos para o desenvolvimento de massa muscular. Então a 

adoção de níveis tradicionais mais adaptados nas primeiras semanas de vida se 

faz importante para a rentabilidade econômica da criação. 

 

 

4. Efeito da Microflora Gastrintestinal sobre a Digestibilidade da Proteína: 
 

Para a determinação de aminoácidos digestíveis em aves, há a 

necessidade de se efetuar um procedimento cirúrgico denominado de cecectomia 

ou tiflectomia. Este procedimento se faz necessário por que os aminoácidos não 

digeridos que alcançam o intestino grosso sofrem influencia bacteriana por 

processos fermentativos. Estes aminoácidos são utilizados pelos microrganismos 

e podem ser absorvidos pela ave ou excretados. Esta via pode resultar em uma 

sub-avaliação da excreção de aminoácidos nos experimentos metabólicos (RUTZ, 

2002). 

A proteína dietética, não degradada pela ação das enzimas digestivas 

no duodeno e jejuno, é extremamente resistente à degradação por proteases 

microbianas. Porém, a proteína endógena é significativamente modificada pela 

ação desta microflora, e tem sido atribuído a bactérias do intestino grosso o papel 

de reciclagem de nitrogênio. Além disso, se a dieta afeta a produção de proteína 

endógena, qualquer interação com a microflora tornaria a interpretação dos 

ensaios de metabolismo mais complicada (GREEN & KIENER, 1989). 

Experimentos tem sido conduzidos para elucidar a conseqüência dessa 

interação, com o uso de animais SPF (specific germ free), fornecimento de 

antibióticos na dieta, obtenção de conteúdo ileal ao abater ou com aves 
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canuladas e obtenção de excreta de aves cecectomizadas (PARSONS et al., 

1982). 

Coeficientes de digestibilidade mis elevados são encontrados quando 

aves SPF são utilizadas, pois essas aves retêm mais proteínas. O uso do 

conteúdo ileal também promove aumento nos coeficientes de digestibilidade dos 

aminoácidos por desprezar a ação absortiva que ocorre no intestino grosso, 

principalmente de aminoácidos endógenos (SUMMERS & ROBBLEE, 1985). A 

digestibilidade verdadeira da Treonina e da Glicina foi superior à da lisina para o 

farelo de soja e do girassol, quando galos intactos e cecectomizados foram 

avaliados. Essas diferenças foram atribuídas à desaminação da Treonina e pela 

síntese de lisina dentro do ceco nos animais íntegros (ZUPRIZAL et al., 1991). 

Conclui-se então que, de todos os métodos descritos, o uso de aves 

cecectomizadas é o que gera maior confiabilidade nos dados para a avaliação da 

digestibilidade verdadeira de aminoácidos. 

 

 

5. Utilização de Aminoácidos Totais e Digestíveis na Formulação de Dietas 
para Frangos de Corte: 

 

Recentemente, pesquisas de composição dos nutrientes dos alimentos 

e dos requerimentos nutricionais dos animais, descreviam os valores de 

aminoácidos em sua base total (NRC, 1994). Visando a diminuição da excreção 

de nitrogênio e dos custos da dieta, utilizando ingredientes alternativos ao milho e 

ao farelo de soja, houve a necessidade de aprimorar as pesquisas com o uso de 

aminoácidos sintéticos. Este procedimento deu origem ao conceito da proteína 

ideal (FERNANDEZ et al., 1995). 

Atualmente os nutricionistas preferem formular dietas utilizando os 

valores de aminoácidos digestíveis, por demonstrarem vantagens na adequação 

dos níveis nutricionais das dietas, efeito traduzido na maximização do 

desempenho do animal (BAKER & HAN, 1994; NASCIMENTO, 2004). 

ROSTAGNO et al. (1995) avaliaram dietas formuladas para frangos de 

corte a base de aminoácidos totais e digestíveis. Os autores formularam três 

dietas sendo que a primeira continha alto teor de Lisina e Metionina digestível 
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atribuídos a qualidade dos ingredientes utilizados (milho e farelo de soja 48% de 

proteína bruta); a segunda dieta continha baixos teores de Lisina e Metionina 

digestível, pois foram utilizados na formulação sorgo, farelo d soja com 45% de 

proteína bruta, farelo de arroz, farinha de penas e vísceras e farinha de carne e 

ossos; a terceira dieta continha os mesmos ingredientes da segunda porém foi 

suplementada com aminoácidos sintéticos para atender os níveis conseguidos na 

primeira dieta. 

Os autores observaram que houve efeito negativo para o desempenho 

e rendimento de carcaça nas aves que consumiam a segunda dieta. Porém, os 

resultados dos frangos que consumiram a primeira e a terceira dieta foram 

semelhantes, menos para o rendimento de carne de peito e deposição de gordura 

abdominal, que para o terceiro grupo foi menor. A baixa deposição de carne de 

peito foi atribuída a um desequilíbrio de outros aminoácidos essenciais para as 

aves, principalmente a Treonina. 

FARREL et al. (1999) descrevem que o uso de dietas formuladas a 

base de aminoácidos digestíveis proporcionam melhor o desempenho e redução 

nos custos de produção dos frangos de corte. Para DOUGLAS & PARSONS 

(1999), a formulação de dietas vegetarianas a base de lisina, metionina e treonina 

digestíveis resultam em valores superiores de desempenho e de rendimento de 

cortes e uma diminuição na gordura abdominal das aves em relação aos 

tratamentos que consomem uma dieta formulada a base de aminoácidos totais. 

PERTTILÄ et al. (2002) avaliando os valores de desempenho de 

frangos de corte consumindo dietas vegetarianas formuladas a base de 

aminoácidos totais e digestíveis, obtidos pela coleta de material ileal, concluíram 

que houve uma melhora significativa para o ganho de peso e índice de conversão 

alimentar no tratamento onde foi fornecida a dieta a base de aminoácidos 

digestíveis. 

Como visto, vários trabalhos apontam os benefícios de dietas a base 

de aminoácidos digestíveis em frangos de corte, porém o uso desta teoria está 

relacionada com o procedimento que hoje é realizado com galos Leghorn, galos 

de linhagens de postura ou frangos de corte com idades avançadas, acima de 50 

dias (KIDD et al., 2001; BORGES et al., 2003). 
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Então o uso de valores de aminoácidos digestíveis dos alimentos em 

formulações de dietas obtidos com frangos de corte com idade comercial, poderia 

gerar resultados de desempenho ainda superiores, principalmente nos primeiros 

dias de vida por se tratar de animais com uma maturidade fisiológica do trato 

gastrintestinal compatível. 

 

 

6. Avaliação da Digestibilidade de Aminoácidos com Frangos de Corte: 
 

A escolha dos níveis de nutrientes presentes na composição dos 

alimentos utilizados na formulação de dietas para aves, tem sido baseada em 

tabelas de composição nutricional que expressam tanto as necessidades dos 

animais como o valor nutritivo dos alimentos (MEJÍA & FERREIRA, 1996). Além 

de avaliar as exigências de proteína e de aminoácidos das aves, é necessário 

quantificar e qualificar o nível de nutrientes nos alimentos, utilizando-se a 

metodologia mais adequada possível, visando a diminuição dos erros na 

formulação de dietas (BORGES et al., 2003). 

Segunda ENGSTER et al. (1985), diferentes métodos de determinação 

têm sido utilizados para avaliar os valores de digestibilidade de aminoácidos para 

as aves, incluindo ensaios de crescimento, ensaios químicos e microbiológicos, 

quantificação de aminoácidos do sangue e do balanço nutricional, nos quais 

aminoácidos provenientes da coleta ileal ou das fezes são mensurados. Cada um 

desses trabalhos apresenta méritos e limitações e podem resultar em valores 

diferentes. 

O ensaio apresentado por SIBBALD (1976) para estimativa da energia 

metabolizável verdadeira pode-se prestar à determinação dos aminoácidos 

digestíveis. LIKUSKI & DORELL (1978) citam que esse método pode ser 

interessante pois é rápido e de baixo custo. Entretanto, ENGSTER et al. (1985) 

mencionam que um dos pontos falhos seria o desconhecimento da contribuição 

dos aminoácidos microbianos na excreta e se os aminoácidos urinário e 

endógeno influenciariam no processo de determinação. 



 

 

12

Hoje estes fatores são corrigidos pelo uso de galos adultos 

cecectomizados e parcelas de animais em jejum para a determinação das perdas 

endógenas e metabólicas (ALBINO, 1991). 

Porém, a utilização dos valores de aminoácidos digestíveis nas 

formulações ainda encontra restrições na avicultura comercial, pois a metodologia 

tradicional para a determinação destes dados recomenda o uso de galos adultos 

cecectomizados. Com isso a adoção destes valores para frangos de corte, 

sobretudo nas fases iniciais de criação, pode gerar erros em virtude das 

diferenças na maturação do trato digestório (DALE & FULLER, 1986). 

A escolha de galos adultos foi aceita pelos pesquisadores devido a sua 

rusticidade, pois o processo de determinação dos aminoácidos digestíveis possui 

uma execução laboriosa representada pela etapa que exige uma intervenção 

cirúrgica para a retirada dos cecos denominada cecectomia ou tiflectomia, 

objetivando a eliminação da produção dos aminoácidos exógenos pela microflora 

cecal (PUPA et al., 1998). Porém, recentes experimentos demonstraram que a 

intervenção cirúrgica na região abdominal de frangos de corte é possível mesmo 

no primeiro dia de vida (BRITO et al., 2002b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13

7 Objetivo: 
 

7.1 Objetivo Geral 
Avaliar o gérmen integral de milho como substituto do milho grão, em 

relação aos aspectos produtivos de galinhas poedeiras no primeiro e segundo 

ciclo de produção e determinar a digestibilidade de aminoácidos do milho, farelo 

de soja e do gérmen integral de milho utilizando o método tradicional e com 

frangos de corte cecectomizados. 

 

 

7.2 Objetivos específicos 
 

− Indicar o nível de gérmen integral de milho, em substituição ao milho grão 

nas rações, que propicie melhores resultados na produção e na qualidade 

interna e de casca dos ovos de poedeiras comerciais no primeiro e 

segundo ciclo de produção; 

− Determinar a digestibilidade de aminoácidos do milho, farelo de soja e do 

gérmen integral de milho em galos adultos e em frangos de corte 

cecectomizados e avaliar se existem diferenças nesta digestibilidade em 

relação à idade das aves; 

− Avaliar o desempenho de frangos de corte alimentados com dietas 

formuladas em base de aminoácidos digestíveis, utilizando o método 

tradicional com galos adultos e com frangos de corte cecectomizados. 
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CAPÍTULO 2 – DESEMPENHO E QUALIDADE DOS OVOS DE POEDEIRAS 
COMERCIAIS NO PRIMEIRO CICLO (30 A 64 SEMANAS DE IDADE) DE 
PRODUÇÃO CONSUMINDO GÉRMEN INTEGRAL DE MILHO NA DIETA 
 
 
Resumo 

 

O experimento foi conduzido no aviário experimental do Setor de 
Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 
no período de janeiro a novembro de 2003, sendo utilizadas 300 galinhas da 
linhagem Lohmann LSL, com o objetivo de avaliar os efeitos da inclusão do 
gérmen integral de milho (GIM) em substituição ao milho grão nas dietas sobre o 
desempenho, qualidade interna e de casca dos ovos de poedeiras comerciais de 
30 a 64 semanas de idade. Na 20a semana de idade as aves foram uniformizadas 
pelo peso, sendo divididas em dois grupos (aves leves e pesadas), o critério 
adotado para a divisão destes grupos foi o peso médio, sendo que as aves leves 
pesavam de 1,270 a 1,370 kg e as pesadas de 1,371 a 1,470 kg. O período de 
adaptação compreendeu a 20a até 29a semana de idade e o período experimental 
foi da 30a a 64a semana de idade. Foram avaliados cinco níveis de substituição do 
milho por GIM na dieta farelada, nas proporções de 0, 25, 50, 75 e 100%. Todas 
as dietas eram isoenergéticas e isonutritivas (menos para os teores de fibra bruta 
e de gordura). As variáveis analisadas foram: consumo de ração, índice de 
conversão alimentar (kg/kg e kg/dz), porcentagem de postura e a porcentagem de 
ovos normais, deformados, trincados, espessura da casca, gravidade específica, 
porcentagem da casca, porcentagem de gema, porcentagem de albume, unidade 
Haugh, índice de pigmentação da gema (escala Roche), índice de gema e sólidos 
totais dos ovos, gema e albume. Cada tratamento apresentava seis repetições de 
dez aves. O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso, sendo o peso das 
aves utilizado como critério para a formação dos blocos (leves x pesadas). Foi 
utilizada a análise de regressão polinomial para as análises estatísticas. 
Avaliando os resultados de desempenho, o uso do GIM em 50% de substituição 
ao milho grão não resultou em diferenças significativas (P>0,05) para nenhuma 
variável de desempenho analisada. Já para a qualidade interna, a inclusão de 
GIM resultou em uma diminuição (P<0,05) progressiva na pigmentação da gema 
dos ovos e do índice de gema, porém, para este último, observa-se uma melhora 
com níveis altos de substituição (acima de 47%). A inclusão do GIM na dieta de 
poedeiras comerciais não resultou em diferenças significativas para nenhuma 
variável de qualidade de casca analisada. 

 
Palavras-Chave: qualidade de casca, qualidade interna, sub-produto 
 
 
 



 

 

22

CHAPTER 2 – PERFORMANCE AND EGG QUALITY OF LAYING HENS FROM 
30 TO 64 WEEKS OF AGE FED CORN GERM MEAL IN DIET 
 
 
Abstract 
 

This experiment was carried out in experimental poultry facilities of 
Veterinary College of University of Goias (VC/UG/Brazil) from january to 
november´03, with 300 Lohmann LSL laying hens from 30 to 64 weeks of age with 
objective to evaluating the effects of corn germ meal (CGM) replacing corn in diets 
on performance and egg quality in first cycle production. In 20th week of age 300 
Lohmann LSL hens were uniformed for weight, being divided in two groups 
(weight light and heavy), the criterion adopted for this division was the medium 
weight, the light birds weighed from 1.270 to 1.370 kg and the heavy ones from 
1.371 to 1.470 kg. The adaptation period was constituted from 20th to 29 th week of 
age and the experimental period understood of 30 th to 64 th week of age. They 
were appraised five levels of corn substitution for CGM in the diet, being: 0, 25, 50, 
75 and 100%. All diets were isoenergetic and isonutritive (less for crude fiber and 
ether extract tenors). The variables analyzed were: ratio consumption, feed-to-gain 
ratio (kg/kg and kg/dz), posture percentage, percentage of normal deformed and 
crunched eggs, specific gravity, percentage of shell, yolk and albumen, Unit 
Haugh, yolk pigmentation (Roche climbs), yolk index and total solids of eggs, yolk 
and albumen. Each treatment contained six repetitions of ten birds. The used a 
randomized block design, being the weight of birds used as criterion blocks 
formation (light x heavy). The polynomial regression analysis was used for 
statistical analyses. Being evaluated the performance data the use of CGM in 50% 
of substitution to corn didn't result a significant difference (P>0,05) for any 
performance variable analyzed. Already for egg shell and internal quality the 
consumption of CGM resulted in a progressive decrease (P<0,05) in yolk 
pigmentation and yolk index, however, for this last one, an improvement was 
observed with high levels of substitution (above 47%). The inclusion of CGM in 
diet of commercial hens didn't result in significant differences for any variable of 
egg shell quality. 
 
Key-words: alternative ingredient, egg internal quality, egg shell quality 
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Introdução 
 

A atividade avícola é considerada um dos setores da pecuária que 

mais cresce no Brasil. No ano de 2004 foram 23,9 bilhões de ovos produzidos, 

observando um acréscimo em torno de 5,2% na produção, em relação a 2003. O 

estado de Goiás contribuiu com aproximadamente 5,3% da produção nacional de 

ovos, sendo que no período de 2002 a 2004 presenciou um aumento na produção 

de ovos de 10,6% (UBA, 2005). 

O milho e o farelo de soja são os alimentos mais utilizados para aves, 

porém alternativas a estes ingredientes podem ser avaliadas para o uso nas 

dietas de poedeiras comerciais com a finalidade de redução dos custos ou 

melhora dos aspectos produtivos (COLLINS et al., 1997; SCHUTTE & SMINK, 

1998). Este é o caso do gérmen integral de milho (GIM), ingrediente que 

apresenta uma densidade energética similar a do milho, porém com uma 

qualidade protéica superior, podendo proporcionar uma redução nos custos de 

produção. 

O grão de milho possui estruturas bem definidas que determinam sua 

composição nutricional. A membrana externa do grão de milho ou pericarpo é 

formada em sua maioria por frações fibrosas e na parte interna é possível 

observar duas regiões distintas, o endosperma, constituído predominantemente 

de amido, e o gérmen que é composto por proteína e lipídios (BENITEZ et al., 

1999). 

BRITO et al. (2005) determinaram o perfil nutricional do GIM, e 

segundo os autores, este ingrediente apresenta grande proporção de gorduras e 

proteínas, além de um moderado teor de carboidratos. É esta composição 

nutricional contida no GIM que faz deste ingrediente um excelente concentrado 

energético. 

Algumas empresas extraem o óleo contido no gérmen de milho, 

gerando assim o farelo de gérmen de milho desengordurado, que é um produto 

nutricionalmente diferente do GIM, principalmente no que se refere aos teores de 

energia (BUTOLO et al., 1998). 

BRITO et al. (2002) avaliaram o uso do GIM na alimentação de frangos 

de corte e concluíram que este ingrediente maximizou o desempenho destas aves 
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na proporção de 6, 20 e 25% na fase inicial, de crescimento e final, 

respectivamente. Porém, existe pouca informação sobre este ingrediente na 

alimentação de poedeiras comerciais, então este experimento teve como objetivo 

avaliar os efeitos da inclusão do GIM, em substituição ao milho grão nas dietas, 

sobre o desempenho, qualidade interna e de casca dos ovos de poedeiras 

comerciais de 30 a 64 semanas de idade. 

 

 

Material e Métodos 
 

Este experimento foi conduzido no aviário experimental do Setor de 

Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 

no período de janeiro a novembro de 2003. 

Foram utilizadas 300 galinhas da linhagem Lohmann LSL de 20 a 64 

semanas de idade. Na 20a semana de idade as aves foram uniformizadas pelo 

peso, sendo que a média do lote foi de 1,370 kg. 

As aves restantes foram divididas em dois grupos (aves leves e 

pesadas), o critério adotado para a divisão destes grupos foi o peso médio, sendo 

que as aves leves pesavam de 1,270 a 1,370 kg e as pesadas de 1,371 a 1,470 

kg. 

O período de adaptação estendeu-se da 20a até 29a semana de idade 

e o período experimental compreendeu da 30a a 64a semana de idade, sendo este 

período dividido em oito ciclos de 28 dias cada (224 dias no total). 

As aves foram alojadas em gaiolas de aço galvanizado respeitando o 

espaço de 560 cm2/ave, sendo duas ave por divisão de 0,45 x 0,25 x 0,40 m (c x l 

x h) de dimensões. As gaiolas contavam com 45 cm de comedouro e um bico de 

bebedouro do tipo nipple. 

Durante o período experimental foram adotadas 17 horas de luz/dia 

(natural + artificial), para fornecer 56 lumens/m2 durante a iluminação artificial. O 

arraçoamento e a coleta dos ovos foram realizados duas vezes ao dia. 

Foram utilizados cinco níveis de substituição do milho por GIM na dieta 

farelada, na proporção de 0, 25, 50, 75 e 100%. Todas as dietas eram 

isoenergéticas e isonutritivas (menos para os teores de fibra bruta e de gordura).  
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Levando-se em consideração a composição nutricional recomendada 

pelo manual técnico da linhagem (PLANALTO, 2002), foram adotados dois tipos 

de dieta durante o período experimental: Postura I (20 a 45 semanas de idade das 

poedeiras) e Postura II (46 a 64 semana de idade das poedeiras). A composição 

centesimal das dietas experimentais encontram-se apresentadas nas Tabelas 1 e 

2. 

O GIM utilizado na elaboração das dietas apresentavam no máximo 

dois meses de obtenção e continha a seguinte composição nutricional: 3.350 

kcal/kg de EMAn; 90% de MS, 10,88% de PB; 9,32% de EE; 0,02% de Ca; 0,07% 

de Pdisp; 0,025% de Na; 5,14% de FB; 0,41% de Lys; 0,41% de Met + Cys; 

0,18% de Met; 0,38% de Thr; 0,08% de Trp e 0,62% de Arg. Os aminoácidos 

utilizados na formulação foram em base total. 

Foram avaliados os pesos dos ovos, consumo de ração, índice de 

conversão alimentar (kg/kg e kg/dz), porcentagem de postura e a porcentagem de 

ovos normais, deformados e trincados. Estes dados correspondem a média da 

avaliação de todos os ovos produzidos pelas aves durante os 224 dias de 

experimento. Para a análise estatística os valores de ovos trincados e deformados 

foram transformados em arco seno. 

No final dos ciclos de produção (de 28 em 28 dias) cinco ovos de cada 

unidade experimental (150 ovos no total) eram coletados para a avaliação da 

espessura da casca, gravidade específica, porcentagem da casca, porcentagem 

de gema, porcentagem de albume, unidade Haugh, índice de pigmentação da 

gema (escala Roche), índice de gema e sólidos totais dos ovos, gema e albume. 
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TABELA 1 - Composição das dietas experimentais fornecidas as poedeiras 
comerciais no período de 20 a 45 semanas (Postura I) adotando-se 
níveis crescentes de substituição do milho por gérmen integral de 
milho (GIM). 

Ingredientes 0% GIM 25% GIM 50% GIM 75% GIM 100% GIM
Milho, % 60,70 45,52 30,35 15,17 0,00 
GIM, % 0,00 15,18 30,36 45,54 60,72 
Farelo de Soja, % 26,07 24,74 23,40 22,06 20,73 
Calcário Fino, % 6,29 6,30 6,30 6,31 6,31 
Calcário Grosso, % 2,67 2,68 2,69 2,69 2,70 
Fosfato Bi-Ca, % 1,98 1,98 1,98 1,97 1,97 
Óleo de Soja, % 1,20 0,90 0,60 0,30 0,00 
Sal Comum, % 0,43 0,44 0,44 0,45 0,45 
Supl. Min/Vit*, % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
DL – Met, % 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 
L – Lys HCL, % 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 
L – Thr, % 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 
L – Trp, % 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 
Farelo de Trigo, % 0,15 1,71 3,27 4,83 6,39 
Bicarbo. de Na, % 0,01 0,05 0,09 0,12 0,16 

Composição Nutricional** 
Energia Met., kcal/kg 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 
Proteína, % 17,10 17,10 17,10 17,10 17,10 
Fibra, % 2,73 3,28 3,83 4,37 4,92 
Gordura, % 3,52 4,16 4,80 5,44 6,08 
Cálcio, % 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 
Fósforo disp, % 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 
Sódio, % 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
Lys, % 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
Met + Cys, % 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 
Met, % 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 
Thr, % 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 
Trp, % 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
DGM, µm 890 815 750 705 680 
No Mongin, mEq/kg 178,05 178,10 178,15 178,20 178,25 
*Suplemento Mineral e Vitamínico com aditivos. Níveis de garantia/kg de produto: ácido fólico 
50,00mg; ácido pantotênico 1.750,00mg; antioxidante 200,00mg; cobalto 25,00mg; cobre 
3.850,00mg; colina 107.500,00mg; ferro 6.250,00mg; iodo 260,00mg; manganês 13.000,00mg; 
menadiona 75,00mg; niacina 5.500,00mg; promotor de crescimento 7.500,00mg; riboflavina 
1.425,00mg; selênio 45,00mg; vitamina A 2.200.000,00UI; vitamina B12 3.125,00mcg; vitamina D3 
562.000,00 UI; vitamina E 1.250,00UI; zinco 11.100,00mg. **Composição nutricional proposta pelo 
manual técnico da linhagem (PLANALTO, 2002). Dieta formulada considerando os valores dos 
ingredientes encontrados nas “Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos” (ROSTAGNO et al., 2000). 
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TABELA 2 - Composição das dietas experimentais fornecidas as poedeiras 
comerciais no período de 46 a 64 semanas (Postura II) adotando-se 
níveis crescentes de substituição do milho por gérmen integral de 
milho (GIM). 

Alimento 0% GIM 25% GIM 50% GIM 75% GIM 100% GIM
Milho, % 62,36 46,77 31,18 15,59 0,00 
GIM, % 0,00 15,20 30,39 45,59 60,78 
Farelo de Soja, % 23,26 21,84 20,42 19,00 17,59 
Calcário Fino, % 6,98 7,00 7,01 7,03 7,04 
Calcário Grosso, % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Fosfato Bi-Ca, % 1,75 1,74 1,73 1,73 1,72 
Óleo de Soja, % 0,87 0,65 0,44 0,22 0,00 
Sal Comum, % 0,48 0,46 0,43 0,41 0,38 
Supl. Min/Vit*, % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
DL – Met, % 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 
L – Lys HCL, % 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 
L – Thr, % 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 
L – Trp, % 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 
Farelo de Trigo, % 1,00 2,99 4,97 6,96 8,95 
Bicarbo. de Na, % 0,00 0,04 0,08 0,12 0,16 

Composição Nutricional** 
Energia Met., kcal/kg 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 
Proteína, % 16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 
Fibra, % 2,68 3,25 3,83 4,40 4,97 
Gordura, % 3,29 4,00 4,71 5,43 6,14 
Cálcio, % 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 
Fósforo disp, % 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
Sódio, % 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 
Lys, % 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 
Met + Cys, % 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 
Met, % 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 
Thr, % 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
Trp, % 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
DGM, µm 910 830 782 715 700 
No Mongin, mEq/kg 167,02 167,05 167,08 167,11 167,14 
*Suplemento Mineral e Vitamínico com aditivos. Níveis de garantia/kg de produto: ácido fólico 
200,00mg; pantotenato de Cálcio 5.000,00mg; biotina 7,50mg; piridoxina 1.000,00mg; tiamina 
500,00mg; antioxidante 60.000,00mg; cobre 4.000,00mg; colina 103,53g; ferro 15.000,00mg; iodo 
500,00mg; manganês 50.000,00mg; niacina 12.500,00mg; riboflavina 2.000,00mg; selênio 
100,00mg; vitamina A 4.000.000,00UI; vitamina B12 5.000,00mcg; vitamina k3 1.000,00mg; 
vitamina D3 1.250.000,00UI; vitamina E 10.000,00mg; zinco 32.500,00mg. **Composição 
nutricional proposta pelo manual técnico da linhagem (PLANALTO, 2002). Dieta formulada 
considerando os valores dos ingredientes encontrados nas “Tabelas Brasileiras para Aves e 
Suínos” (ROSTAGNO et al., 2000). 
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As variáveis de desempenho como o consumo de ração, índice de 

conversão alimentar e porcentagem de postura e de ovos deformados foram 

determinados seguindo o proposto pelo manual da linhagem (PLANALTO, 2002). 

Já as variáveis de qualidade interna foram determinadas seguindo o proposto por 

CARBÓ (1987), sendo a espessura da casca determinada com a utilização de um 

micrômetro horizontal AMES® graduado a 0,01mm (Figura 1A); a determinação da 

gravidade específica foi realizada com o auxílio de soluções salinas aferidas com 

densidades de 1.050 a 1.095 (Figura 1B); a porcentagem de gema, albume e 

casca foi realizado pesando-se o ovo integro e após o processamento e 

separação de cada um destes constituintes (Figura 1C); a unidade Haugh ou 

índice de frescor dos ovos foi avaliado determinado-se a altura culminante do 

albume com a ajuda de um micrômetro vertical AMES® graduado em 0,01mm 

(Figura 1D); o índice de pigmentação da gema foi avaliado pelo método do leque 

colorimétrico desenvolvido pela Roche® (Figura 1E); e os sólidos totais dos 

constituintes do ovo, foi avaliado determinando o teor de umidade em estufa de 

65 e 105°C (Figura 1F). Tanto para o primeiro, quando para o segundo grupo, os 

valores foram tabulados para a determinação de uma média geral dos oito ciclos. 

 

 
FIGURA 1 - Métodos de determinação das variáveis de qualidade interna e de 

casca desenvolvidas neste experimento. 
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A temperatura e umidade relativa do ar obtidas no galpão, foram 

avaliadas diariamente no período matutino, sendo o termômetro colocado na 

região central do galpão. 

Cada tratamento continha seis repetições de dez aves. O delineamento 

utilizado foi em blocos ao acaso, sendo o peso das aves utilizado como critério 

para a formação dos blocos (leves x pesadas). Foi realizado a análise de 

variância e utilizada a análise de regressão polinomial (5% de significância) e o 

teste Tukey para a comparação das médias, sendo adotado o programa 

computacional UFV/SAEG (2000) para a execução das análises estatísticas. 

 

 

Resultados e Discussão 
 

Os valores de temperatura e umidade relativa obtidos em cada ciclo de 

produção e a média experimental encontram-se apresentados na Tabela 3. Estes 

valores estão na faixa de temperatura esperada para a região onde o experimento 

foi conduzido e não interferiram nos resultados deste experimento. 

 
TABELA 3 - Médias de temperatura ambiente e da umidade relativa, obtido 

durante o período experimental. 
Temperatura (ºC) Umidade Relativa (%) Ciclos de 

Produção Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média 
1 29,5 22,7 26,1 86,2 62,9 74,6 
2 30,7 20,8 25,7 84,7 54,8 69,8 
3 29,5 15,9 22,7 82,2 45,1 63,7 
4 29,6 14,8 22,2 80,7 40,9 60,8 
5 29,3 13,2 21,3 79,1 34,7 56,9 
6 30,6 16,3 23,5 73,1 32,9 53,0 
7 32,2 19,0 25,6 71,5 33,8 52,7 
8 34,3 19,6 27,0 77,2 32,4 54,8 

Média 30,7 17,8 24,3 79,3 42,2 60,8 
 

Não foi possível observar o efeito de bloco para nenhuma variável 

analisada (P>0,05). Avaliando as médias dos valores obtidos da 30a a 64a 

semanas de idade (Tabela 4) foi possível observar que os tratamentos não 

influenciaram o peso dos ovos, porcentagem de postura, porcentagem de ovos 

normais, trincados e deformados não apresentaram diferença (P>0,05) com a 

inclusão de níveis crescentes de GIM na dieta. 
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Com o aumento do GIM na dieta houve um efeito (P<0,05) linear 

positivo para o consumo de ração (Figura 2) e para a conversão alimentar kg/kg 

(Figura 3) e kg/dz (Figura 4). 

 
TABELA 4 - Consumo de ração (CR), índice de conversão alimentar (CA), 

porcentagem de postura (Post), porcentagem de ovos normais 
(Norm), peso médio dos ovos (Peso), porcentagem de ovos 
trincados (Trinc) e porcentagem de ovos deformados (Defor) de 
poedeiras comerciais de 30 a 64 semanas de idade com a inclusão 
de diferentes níveis de gérmen integral de milho (GIM) em 
substituição ao milho grão da ração. 

Tratamento CR 
g/dia 

CA 
kg/kg 

CA 
kg/dz 

Post. 
% 

Norm.
% 

Peso 
g 

Trinc. 
% 

Defor.
% 

0% de GIM 106,52 1,819 1,384 92,65 91,62 54,80 0,807 0,208 
25% de GIM 106,34 1,812 1,371 93,32 92,05 54,43 0,824 0,461 
50% de GIM 109,68 1,833 1,415 93,68 91,72 55,39 1,539 0,379 
75% de GIM 110,92 1,886 1,434 93,01 92,17 54,70 0,598 0,238 

100% de GIM 110,20 1,913 1,463 90,49 89,30 54,79 0,742 0,350 
Prob*., % 0,004 0,001 0,041 >0,500 0,291 >0,500 0,328 >0,500
CV**, % 1,91 3,15 3,02 2,55 2,76 2,03 6,41 2,87 
Efeito*** L L L NS NS NS NS NS 

R2 0,74 0,87 0,88 - - - - - 
*Probabilidade, **Coeficiente de Variação, ***Efeito : L – Linear e NS – Não Significativo (P>0,05). 
 

 
FIGURA 2 -  Consumo de ração (g/dia) obtido com poedeiras comerciais de 30 a 

64 semanas de idade com a inclusão de diferentes níveis de 
gérmen integral de milho (GIM) em substituição ao milho grão da 
ração. 
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FIGURA 3 -  Conversão alimentar (kg/kg) obtido com poedeiras comerciais de 30 

a 64 semanas de idade com a inclusão de diferentes níveis de 
gérmen integral de milho (GIM) em substituição ao milho grão da 
ração. 

 

 
FIGURA 4 -  Conversão alimentar (kg/dz) obtido com poedeiras comerciais de 30 

a 64 semanas de idade com a inclusão de diferentes níveis de 
gérmen integral de milho (GIM) em substituição ao milho grão da 
ração. 
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Embora os níveis de energia e da maioria dos nutrientes tenham se 

mantidos constantes nas dietas, os níveis de fibra e de gordura variaram com a 

inclusão do GIM, conforme dados apresentados nas Tabelas 1 e 2. Este fator 

pode ter sido determinante para o aumento do consumo de ração e 

conseqüentemente da conversão alimentar, conforme os dados demonstrados na 

Tabela 4. BRITO et al. (2005) observou que a alta quantidade de fibra e de 

gordura presente no GIM proporciona a diminuição da densidade deste 

ingrediente se comparado ao milho grão. De acordo com o autor o GIM é cerca de 

33% e 20% menos denso que o milho grão e milho moído, respectivamente. 

MURAMATSU et al. (1991) afirmaram que a diminuição da densidade 

da ração, pelo aumento do conteúdo de fibra, proporciona um maior consumo, 

pois a ave necessita ingerir uma maior quantidade de ração para a manutenção 

do equilíbrio dietético, além de levar a um maior desperdício de ração no 

momento do consumo. Uma possível solução para este problema pode ser a 

adequação do manejo de arraçoamento, visando o aumento do número de 

distribuições no dia, diminuindo a quantidade da dieta nos comedouros, 

minimizando assim o desperdício. 

Outro fator importante que pode ter influenciado no aumento do 

consumo de ração e dos índices de conversão alimentar foi o diâmetro 

geométrico médio (DGM) das dietas fareladas, que diminuiu com a inclusão do 

GIM (Tabelas 1 e 2). Nutricionalmente, o tamanho das partículas dos ingredientes 

destinados à fabricação de rações pode influenciar na digestibilidade dos 

nutrientes e como conseqüência no desempenho produtivo (LEANDRO et al., 

2001). As aves, após adquirirem uma maturação do trato digestório, possuem seu 

desempenho maximizado quando consomem dietas com DGM de 867 a 1.224 µm 

(TARDIN, 1991; HAMILTON & PROUDFOOT, 1995; PENZ & MAGRO, 1998).  

Avaliando os valores referentes à qualidade interna dos ovos das 

poedeiras comercias (Tabela 5) obtidos da 30a a 64a semana de idade foi possível 

observar que os valores de porcentagem de gema e de albume, unidade Haugh e 

os sólidos totais da gema, albume e dos ovos não foram influenciados (P>0,05) 

com a inclusão de níveis crescentes de GIM na dieta. 
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TABELA 5 - Porcentagem de gema (Gema), porcentagem de albume (Albu), 
unidade Haugh (Haugh), índice de pigmentação da gema (IPG), 
índice de gema (IG), sólidos totais da gema (SGem), do Albume 
(SAlb) e dos ovos (SOvo) de poedeiras comerciais de 30 a 64 
semanas de idade com a inclusão de diferentes níveis de gérmen 
integral de milho (GIM) em substituição ao milho grão da ração. 

Tratamento Gema 
% 

Albu 
% Haugh IPG IG 

cm/cm
SGem 

% 
SAlb 

% 
SOvo 

% 
0% de GIM 26,91 59,66 99,54 6,81 0,377 51,13 11,29 23,53 

25% de GIM 26,79 59,48 98,78 6,28 0,369 50,92 10,98 23,42 
50% de GIM 26,57 59,43 99,24 5,72 0,369 50,48 10,98 23,21 
75% de GIM 26,80 59,43 99,20 5,20 0,375 50,59 10,96 23,42 

100% de GIM 26,19 59,63 99,55 4,61 0,376 50,62 11,31 23,52 
Prob*., % 0,333 >0,500 >0,500 0,001 0,003 0,277 0,079 >0,500
CV**, % 2,37 1,34 1,11 2,30 1,27 1,11 2,57 1,49 
Efeito*** NS NS NS L Q NS NS NS 

R2 - - - 0,99 0,76 - - - 
*Probabilidade, **Coeficiente de Variação, ***Efeito: L – Linear, Q – Quadrático e NS – Não 
Significativo (P>0,05). 

 

Houve efeito linear negativo para o índice de pigmentação da gema 

(Figura 5) com a inclusão do GIM na dieta. A diminuição da pigmentação obtida 

com o aumento da inclusão do GIM na dieta pode ser explicada pela menor 

quantidade de xantofila presente no gérmen do milho (MOROS et al., 2002). As 

xantofilas, pigmento amarelo contido no grão de milho, são uma família de 

compostos terpenoides amplamente distribuído na natureza, sendo o β-caroteno 

seu o principal representante (LATSCHA, 1990). O β-caroteno é o precursor da 

vitamina A ou retinol, pigmento essencial para a visão, porém suas funções se 

estendem a gênese de energia para plantas e pigmentação de produtos de 

origem animal e vegetal (LEHNINGER et al., 1995). 

Houve efeito quadrático para o índice de gema (Figura 6), a derivação 

desta equação resultou em um ponto de mínima de 47,05% de substituição do 

milho ou 28,57% de inclusão do GIM na dieta. 
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FIGURA 5 -  Índice de pigmentação de gema (IPG) obtido com ovos de 

poedeiras comerciais de 30 a 64 semanas de idade com a inclusão 
de diferentes níveis de gérmen integral de milho (GIM) em 
substituição ao milho grão da ração. 

 

 

 
FIGURA 6 -  Índice de gema (IG, cm/cm) obtido com ovos de poedeiras 

comerciais de 30 a 64 semanas de idade com a inclusão de 
diferentes níveis de gérmen integral de milho (GIM) em substituição 
ao milho grão da ração. 
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MOROS et al. (2002) avaliaram o teor de xantofilas do milho e de seus 

subprodutos utilizando a técnica de cromatografia líquida de alta precisão, 

observaram que o valor médio de xantofila encontrada para um grão de milho 

amarelo é de 20,09 µg/g de milho, já para o milho opaco este valor decresce 

bastante, sendo de 0,12 µg/g de milho. Os autores também observaram que o 

grão de milho possui regiões distintas no que se refere aos teores de 

pigmentantes. A parte amilácea ou o endocarpo do grão de onde se extraí o farelo 

de glúten do milho é a porção com maiores teores de xantofilas (145,91 µg/g de 

milho), já a parte correspondente ao gérmen de milho possui uma fração baixa 

deste pigmento (1,88 µg/g de milho). 

A formação da gema do ovo é uma importante forma de eliminação de 

resíduos lipossolúveis do organismo das poedeiras. As xantofilas são substâncias 

lipossolúveis que quando depositadas na gema proporciona sua coloração 

característica. Esta coloração pode ser maior ou menor, dependendo da 

quantidade de pigmentantes ingeridos (SILVA et al., 2000; DU et al., 1999; GAO & 

CHARTER, 2000; LEE et al., 2001; YANG et al.,2002; WATKINS et al, 2003; 

GROBAS et al. (2001). 

Na Tabela 6 estão descritos os valores referentes à qualidade de casca 

dos ovos das poedeiras comercias. Avaliando as médias dos valores obtidos da 

30a a 64a semanas de idade foi possível observar que não houveram diferenças 

significativas (P>0,05) para a porcentagem de casca, espessura de casca e 

gravidade específica com a inclusão de níveis crescentes de GIM na dieta. 
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TABELA 6 - Gravidade específica (Grav.Esp), espessura da casca (Esp.Casca) 
e da porcentagem de casca (Casca) dos ovos de poedeiras 
comerciais de 30 a 64 semanas de idade que consumiram 
diferentes níveis de gérmen integral de milho (GIM) em substituição 
ao milho grão da ração. 

Tratamento Grav.Esp Esp.Casca 
0,01cm 

Casca 
% 

0% de GIM 1,0826 38,43 9,57 
25% de GIM 1,0827 38,58 9,57 
50% de GIM 1,0820 38,32 9,43 
75% de GIM 1,0824 38,29 9,45 

100% de GIM 1,0829 38,13 9,39 
Prob*., % >0,500 >0,500 >0,500 
CV**, % 0,101 1,51 2,21 
Efeito*** NS NS NS 

*Probabilidade, **Coeficiente de Variação, ***Efeito : NS – Não Significativo (P>0,05). 
 

Com o aumento dos níveis de gordura e de fibra das dietas com a 

inclusão de GIM, esperava-se uma diminuição da disponibilidade do cálcio por 

formação de sabões. Porém, não foi verificado efeito significativo para as análises 

de qualidade de casca, mesmo na substituição total do milho por GIM. 

É possível estabelecer um paralelo entre os resultados obtidos com o 

GIM, para a qualidade de casca, com alguns trabalhos de poedeiras comerciais 

que receberam milho alto óleo na dieta, pois o aumento do conteúdo energético 

de óleo é obtido pelo aumento da fração do gérmen no grão. 

Assim, LEE et al. (2001) avaliaram o teor nutricional do milho alto óleo 

para poedeiras comerciais e não observaram diferenças significativas (P>0,05), 

quando compararam ao milho comum, para a espessura (µm) e densidade de 

casca (mg/cm2). De acordo com os autores a única diferença significativa 

(P<0,05) observada foi relacionado com a eficiência econômica, pois o milho alto 

óleo proporcionou uma redução no preço das dietas. Este fator foi relacionado ao 

melhor equilíbrio do perfil de aminoácidos do milho alto óleo em comparação ao 

milho comum, isso possibilitou uma redução da inclusão do farelo de soja o que 

proporcionou uma diminuição no preço da dieta. 
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Conclusão 
 

Avaliando-se os dados de desempenho de poedeiras comerciais no 

primeiro ciclo de produção e a qualidade interna e de casca dos ovos, o uso do 

GIM em 50% de substituição ao milho grão não resultou em diferenças 

significativas para nenhuma variável de desempenho analisada. 
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CAPÍTULO 3 – DESEMPENHO E QUALIDADE DOS OVOS DE POEDEIRAS 
COMERCIAIS NO SEGUNDO CICLO (78 A 90 SEMANAS DE IDADE) DE 
PRODUÇÃO CONSUMINDO GÉRMEN INTEGRAL DE MILHO NA DIETA 
 
 
Resumo 
 

O experimento foi conduzido no aviário experimental do Setor de 
Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 
no período de dezembro de 2003 a maio de 2004, com o objetivo de avaliar o 
desempenho e qualidade dos ovos de poedeiras comerciais no segundo ciclo de 
produção consumindo GIM em substituição ao milho da dieta. O procedimento de 
muda forçada foi realizado com 250 aves Lohmann LSL durante a 66a a 74a 
semanas de idade. Na 75a semana de idade, 192 aves foram uniformizadas pelo 
peso. O período de adaptação às dietas experimentais ocorreu da 75a a 77a 
semanas e o período experimental compreendeu da 78a a 90a semanas de idade. 
Foram avaliados quatro níveis de substituição do milho por GIM na dieta farelada, 
na proporção de 0, 25, 50 e 75 %. Todas as dietas foram isoenergéticas e 
isonutritivas (menos para os teores de fibra bruta e de gordura). As variáveis 
analisadas foram: consumo de ração, índice de conversão alimentar (kg/kg e 
kg/dz), porcentagem de postura e a porcentagem de ovos normais, deformados, 
trincados, espessura da casca, gravidade específica, porcentagem da casca, 
porcentagem de gema, porcentagem de albume, unidade Haugh, índice de 
pigmentação da gema (escala Roche), índice de gema e sólidos totais dos ovos, 
gema e albume. Cada tratamento apresentava quatro repetições de 12 aves cada. 
O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado e os dados analisados por 
regressão polinomial. De acordo com os dados obtidos, o uso do GIM em até 75% 
de substituição ao milho nas dietas, não afetou (P>0,05) o desempenho de 
poedeiras comerciais, porém a inclusão de níveis elevados determinou uma piora 
(P<0,05) na qualidade interna e de casca dos ovos. Recomenda-se a utilização de 
25% de substituição ao milho, o que significa a inclusão de 16% de GIM nas 
dietas de poedeiras comerciais no segundo ciclo de produção. Níveis superiores 
poderão determinar a redução na pigmentação da gema e da qualidade da casca 
dos ovos. 

 
Palavras-Chave: qualidade de casca, qualidade interna, sub-produto 
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CHAPTER 3 – PERFORMANCE AND EGG QUALITY OF LAYING HENS AFTER 
MOLTING (78 TO 90 WEEKS OF AGE) FED CORN GERM MEAL IN DIET 
 
 
Abstract 

 

This experiment was carried out in experimental poultry facilities of 
Veterinary College of University of Goias (VC/UG/Brazil) from december´03 to 
may´04, with objective to evaluating the effects of corn germ meal (CGM) 
replacing corn in diets on performance and egg quality from 78 to 90 weeks of 
age. The molting procedure of 250 Lohmann LSL laying hens was accomplished 
during the 66th to 74th weeks of age. In 75th week of age, the hens were uniformed 
by live weight, and a group of 192 hens was selected. The adaptation period of 
experimental diets was done from 75th to 77th weeks and the experimental period 
run from 78th to 90th weeks of age. The feed intake, feed-to-gain ratio (kg/kg and 
kg/dz), egg production, percentage of normal, abnormal and cracked eggs, 
specific gravity, percentage of shell, yolk and albumen, Unit Haugh, yolk 
pigmentation (Roche), yolk index and total solids of eggs, yolk and albumen were 
analyzed. Each treatment contained four replications of 12 birds each. Hens were 
allotted in a completely randomized design, and ANOVA and polynomial 
regression analysis used as statistical analyses. CGM substituting 75% in 
substitution of corn in diets didn't affect (P> .05) performance from 76 to 88 weeks 
of age, however the inclusion of high levels reduced (P< .05) egg internal and shell 
quality. The recommended level is 25% of substitution to corn or 16% of CGM 
inclusion in diets for molted hens in second cycle production. Superior levels can 
determine the reduction in yolk pigmentation and eggshell quality. 
 
Key-words: alternative ingredient, egg internal quality, egg shell quality 
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Introdução 
 

A muda é um processo natural que acontece nas aves com a finalidade 

de renovar sua plumagem antes da entrada em épocas frias ou da migração 

anual (ANDERSON et al., 2004).  

Nas aves domésticas, que foram selecionadas para alta produção de 

ovos, a muda de penas ocorre após um longo período de produção e demora 

cerca de quatro meses para que seja completada (VERMAUT et al., 1998). 

É possível, contudo, acelerar este processo com um programa 

destinado a indução da muda ou muda forçada. Granjas de postura geralmente 

utilizam o procedimento de indução da muda para rejuvenescer os lotes de 

poedeiras para que sejam utilizadas em um segundo ou terceiro ciclo de 

produção. Aproximadamente 75% dos planteis mundiais de poedeiras comerciais 

são induzidas ao programa de muda, que deve durar de seis a oito semanas. 

Esse programa visa a utilização destas aves em um segundo ciclo de produção 

que pode variar de 75 a 120 semanas de idade (DONALSON et al., 2005). 

De acordo com GARCIA (2004), muitos métodos de muda forçada vêm 

sendo estudados e, de modo geral, eles podem ser reunidos em três grupos, o 

primeiro refere-se ao uso de fármacos (ex.: acetato de clormadiona e o propionato 

de testosterona) que são adicionados à ração, induzem uma diminuição na 

postura das aves e que propicia a muda das penas. A segunda metodologia 

refere-se ao uso de programas nutricionais, onde modifica-se a concentração de 

determinados íons da dieta que tenham importância sobre a produção de ovos, 

como o cálcio, fósforo, sódio, potássio, iodo e o zinco; e por fim tem-se o principal 

método representado pelas alterações de manejo. Estas alterações visam induzir 

as aves a diminuição na produção de ovos pela restrição alimentar realizada pela 

redução do fotoperíodo por meio da retirada da iluminação artificial. 

A adoção desta prática de manejo somente se justifica quando resultar 

em melhoria nos custos de produção. Em geral, esta situação está associada a 

problemas na programação do lote de pintainhas ou ao alto custo de formação de 

um novo plantel (GARCIA et al., 2001). 

Devido ao período de jejum prolongado, a dieta no segundo ciclo de 

produção deve propiciar o restabelecimento do peso vivo e dos aspectos 
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produtivos da ave, visto que cada ave perde de 16 a 30% do peso no decorrer do 

processo (BELL & KUNEY, 1992). Então, a utilização de ingredientes de boa 

qualidade torna-se um fator fundamental para a recuperação do peso das 

poedeiras. Dentre estes ingredientes destaca-se o gérmen integral de milho 

(GIM), ingrediente obtido da extração mecânica com densidade energética similar 

a do milho, porém com uma qualidade protéica superior, o que proporciona uma 

redução nos custos de produção (BRITO et al., 2005). 

KOELKEBECK et al. (2001) avaliaram a inclusão de ingredientes 

alternativos na dieta de poedeiras comerciais após o processo de muda forçada 

com o objetivo de diminuir a utilização de milho e aumentar a quantidade de 

energia e de proteína. Os autores demonstraram que as aves alimentadas com 

dietas contendo glúten de milho e gérmen desengordurado de milho tiveram um 

retorno de produção mais rápido se comparadas aquelas que ingeriram dietas a 

base apenas de milho e farelo de soja. 

De acordo com os autores, estes resultados devem-se às 

características próprias destes ingredientes, que diminuem a inclusão do farelo de 

soja o que proporciona uma elevação no espaço de formulação; espaço este que 

é preenchido pelo milho, o que proporciona uma elevação tanto nos níveis de 

aminoácidos digestíveis quanto de energia. As aves submetidas a este programa 

alimentar retornaram mais rapidamente a produção e ainda obtiveram índices de 

postura 7,5% superiores ao grupo que consumiu apenas milho como fonte 

principal de energia. 

Visto a importância da utilização de alimentos alternativos na nutrição 

de poedeiras comerciais e a escassez destes avaliações, este trabalho teve como 

objetivo avaliar o desempenho e qualidade dos ovos de poedeiras comerciais no 

segundo ciclo de produção (78 a 90 semanas de idade) consumindo GIM em 

substituição ao milho grão da dieta. 

 

 

Material e Métodos 
 

Este experimento foi conduzido no aviário experimental do Setor de 

Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 
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no período de dezembro de 2003 a maio de 2004, sendo utilizadas galinhas da 

linhagem Lohmann LSL. O procedimento de muda forçada foi realizado com 250 

aves durante a 66a a 74a semanas de idade das aves, sendo adotado manejo de 

muda forçada descrito por GARCIA (2004). Esta metodologia iniciou com o 

descarte das aves de baixo peso e a diminuição gradativa da luminosidade 

artificial e do arraçoamento até a eliminação total, que ocorreu em seis dias após 

o início do procedimento de muda forçada. 

As aves, então, foram mantidas em jejum por 14 dias, objetivando a 

redução do peso vivo e a finalização completa da postura. Durante este período 

uma mistura composta de 70% de calcário calcítico com granulometria fina (0,5 

mm) e 30% de calcário calcítico com granulometria grossa (3,0 mm), foi fornecido 

à vontade para as aves. 

Ao termino do período de jejum, uma ração com baixos níveis de cálcio 

foi fornecida gradativamente às aves para readaptação alimentar. No 28° dia após 

o término do jejum, a alimentação das aves voltou a ser à vontade e reiniciou-se o 

programa de luz crescente até atingir 17 horas de luz/dia. 

As aves atingiram 67,2% de postura no final da 74ª semana de idade, 

oito semanas após o início do programa de muda forçada, sendo este momento 

adotado como início do período experimental. 

Na 75a semana de idade, 192 aves foram uniformizadas pelo peso, 

(peso médio de 1,420kg e uniformidade de 5%). A perda de peso média no 

decorrer do procedimento de muda forçada foi de 25%. O período de adaptação 

das aves às dietas experimentais constituiu-se da 75a a 77a semanas e o período 

experimental foi dividido em três ciclos de 28 dias cada, com 84 dias no total. 

As aves foram alojadas um galpão experimental (Figura 1) contendo 

gaiolas de aço galvanizado respeitando o espaço de 560 cm2/ave, sendo duas 

ave por gaiola com 0,45 x 0,25 x 0,40 m (c x l x h) de dimensões. As gaiolas 

contavam com 45 cm de comedouro e um bico de bebedouro do tipo nipple. 
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FIGURA 1 -  Galpão experimental utilizado neste experimento. 
 

Todas as dietas eram isoenergéticas e isonutritivas (menos para os 

teores de fibra bruta e de gordura). A composição centesimal das dietas 

experimentais encontram-se apresentada na Tabela 1. 
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TABELA 1 - Composição das dietas experimentais fornecidas as poedeiras 
comerciais de 75 a 90 semanas (pós-muda) formuladas com níveis 
crescentes de substituição do milho por gérmen integral de milho 
(GIM). 

Ingredientes 0% GIM 25% GIM 50% GIM 75% GIM 
Milho, % 63,78 47,84 31,89 15,95 
GIM, % 0,00 15,98 31,96 47,94 
Farelo de soja, % 24,27 22,97 21,67 20,37 
Calcário fino, % 6,36 6,37 6,38 6,38 
Calcário grosso, % 2,73 2,73 2,73 2,74 
Fosfato bicálcico, % 1,66 1,67 1,67 1,67 
Sal comum, % 0,70 0,66 0,63 0,59 
Supl. min/vit1, % 0,50 0,50 0,50 0,50 
DL–Met, % 0,00 0,00 0,01 0,01 
L–Lys HCL, % 0,00 0,00 0,01 0,01 
L–Thr, % 0,00 0,01 0,02 0,03 
L–Trp, % 0,00 0,00 0,01 0,01 
Farelo de trigo, % 0,00 1,22 2,43 3,65 
Bicarbo. de sódio, % 0,00 0,06 0,11 0,17 

Composição nutricional 
Energia Met., kcal/kg 2.700 2.700 2.700 2.700 
Proteína, % 16,00 16,00 16,00 16,00 
Fibra, % 2,68 3,22 3,77 4,31 
Gordura, % 2,54 3,50 4,46 5,42 
Cálcio, % 4,10 4,10 4,10 4,10 
Fósforo disp, % 0,41 0,41 0,41 0,41 
Sódio, % 0,31 0,31 0,31 0,31 
Lys, % 0,83 0,83 0,83 0,83 
Met + Cys, % 0,65 0,65 0,65 0,65 
Met, % 0,37 0,37 0,37 0,37 
Thr, % 0,64 0,64 0,64 0,64 
Trp, % 0,20 0,20 0,20 0,20 
DGM, µm 885 820 740 705 
No Mongin, mEq/kg 181,08 181,08 181,07 181,07 
*Suplemento Mineral e Vitamínico com aditivos. Níveis de garantia/kg de produto: ácido fólico 
200,00mg; pantotenato de Cálcio 5.000,00mg; biotina 7,50mg; piridoxina 1.000,00mg; tiamina 
500,00mg; antioxidante 60.000,00mg; cobre 4.000,00mg; colina 103,53g; ferro 15.000,00mg; iodo 
500,00mg; manganês 50.000,00mg; niacina 12.500,00mg; riboflavina 2.000,00mg; selênio 
100,00mg; vitamina A 4.000.000,00UI; vitamina B12 5.000,00mcg; vitamina k3 1.000,00mg; 
vitamina D3 1.250.000,00UI; vitamina E 10.000,00mg; zinco 32.500,00mg. **Composição 
nutricional proposta pelo manual técnico da linhagem (PLANALTO, 2002). Dieta formulada 
considerando os valores dos ingredientes encontrados nas “Tabelas Brasileiras para Aves e 
Suínos” (ROSTAGNO et al., 2000). 
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Durante o período experimental foram adotadas 17 horas de luz/dia 

(natural + artificial), para fornecer 56 lumens/m2 durante a iluminação artificial. O 

arraçoamento e a coleta dos ovos foram realizados duas vezes ao dia. 

Foram utilizados quatro tratamentos representados por níveis de 

substituição do milho por GIM na dieta farelada, nas proporções de 0, 25, 50 e 

75%.  

O GIM utilizado na elaboração das dietas apresentavam no máximo 

dois meses de fabricação e continha a seguinte composição nutricional: 3.350 

kcal/kg de EMAn; 90% de MS, 10,88% de PB; 9,32% de EE; 0,02% de Ca; 0,07% 

de Pdisp; 0,025% de Na; 5,14% de FB; 0,41% de Lys; 0,41% de Met + Cys; 

0,18% de Met; 0,38% de Thr; 0,08% de Trp e 0,62% de Arg. 

Foram avaliados os pesos dos ovos, consumo de ração, índice de 

conversão alimentar (kg/kg e kg/dz), porcentagem de postura e a porcentagem de 

ovos normais, deformados e trincados. Estes dados correspondem a média da 

avaliação de todos os ovos produzidos pelas aves durante os 84 dias de 

experimento. Para a análise estatística os valores de ovos trincados e deformados 

foram transformados em arco seno. 

No final de cada período de produção, cinco ovos de cada repetição 

(80 ovos no total) ovos eram coletados para a avaliação da espessura da casca, 

gravidade específica, porcentagem da casca, porcentagem de gema, 

porcentagem de albume, unidade Haugh, índice de pigmentação da gema (escala 

Roche), índice de gema e sólidos totais dos ovos, gema e albume. As variáveis 

analisadas seguiram o proposto por CARBÓ (1987) e PLANALTO (2002) e 

descritas de forma pormenorizada no tópico Material e Métodos do Capítulo 2. 

A temperatura e umidade relativa do ar obtidas no galpão, foram 

avaliadas diariamente no período matutino, sendo o termômetro colocado na 

região central do galpão. 

Cada tratamento continha quatro repetições de 12 aves. O 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado. Foi realizado a análise de 

variância e utilizada a análise de regressão polinomial (5% de significância) e o 

teste Tukey para a comparação das médias, sendo adotado o programa 

computacional UFV/SAEG (2000) para a execução das análises estatísticas. 
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Resultados e Discussão 
 

Os valores obtidos para temperatura e umidade relativa em cada 

período de produção e a média experimental encontram-se apresentados na 

Tabela 2. Estes valores estão na faixa de temperatura esperada para a região 

onde o experimento foi conduzido e não interferiram nos resultados deste 

experimento. 

 

TABELA 2 - Médias de temperatura ambiente e da umidade relativa, obtido 
durante o período experimental. 

Temperatura (ºC) Umidade Relativa (%) Ciclos de 
Produção Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média 

1 31,2 22,4 26,8 87,2 63,5 75,4 
2 32,3 24,5 28,4 88,3 64,8 76,6 
3 31,9 23,1 27,5 86,2 62,2 74,2 

Média 31,8 23,3 27,6 87,2 63,5 75,4 
 

Avaliando as médias das variáveis de desempenho e porcentagem de 

postura obtidos da 78a a 90a semana de idade (Tabela 3) foi possível observar 

uma tendência estatística (P=0,053) resultando em um efeito quadrático (Y = 

0,227 – 0,000632X + 0,000000724X²) para a porcentagem de ovos deformados. A 

derivação desta equação resultou um ponto de máxima deformidade em 43,6% 

de substituição do milho por GIM ou 27,87% de inclusão do GIM na dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50

TABELA 3 - Consumo de ração (CR), Índice de Conversão Alimentar (CA), 
Porcentagem de Postura (Post), Porcentagem de Ovos Normais 
(Norm), Peso Médio dos Ovos (Peso), Porcentagem de Ovos 
Trincados (Trinc) e Porcentagem de Ovos Deformados (Defor) de 
poedeiras comerciais de 78 a 90 semanas de idade (pós-muda) 
alimentados com diferentes níveis de gérmen integral de milho 
(GIM) em substituição ao milho grão da ração. 

Tratamento CR 
g/dia 

CA 
kg/kg 

CA 
kg/dz 

Post 
% 

Norm 
% 

Peso 
g 

Trinc 
% 

Defor 
% 

0% de GIM 107,63 2,09 1,60 80,77 79,58 64,02 1,07 0,12 
25% de GIM 109,99 1,99 1,56 84,79 82,74 65,21 1,37 0,39 
50% de GIM 105,73 2,05 1,59 84,00 77,89 64,75 1,25 0,86 
75% de GIM 110,36 1,93 1,53 86,40 84,55 66,44 1,55 0,40 

Prob*., % 0,127 0,117 0,374 0,077 0,112 0,071 >0,500 0,053 
CV**, % 2,63 4,57 3,75 4,36 4,73 1,78 5,55 3,16 
Efeito*** NS NS NS NS NS NS NS Q 

R2 - - - - - - - 0,76 
*Probabilidade, **Coeficiente de Variação, ***Efeito: Q – Quadrático e NS – Não Significativo 
(P>0,05). 
 

Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) para nenhuma 

outra variável de desempenho analisada. O desempenho e a porcentagem de 

postura indicam não existir restrições a substituição do milho por GIM até a 

proporção de 75% após a 76a semana de idade de poedeiras comerciais. 

É possível realizar uma comparação entre os resultados obtidos com o 

GIM, para o desempenho, com alguns trabalhos de poedeiras comerciais 

alimentadas com milho alto óleo na dieta, dado que o aumento do conteúdo de 

óleo no grão de milho é obtido pelo aumento na proporção de gérmen. 

Embora não apresentem diferenças significativas (P>0,05), os dados 

de porcentagem de postura e peso dos ovos observados na Tabela 3 

assemelham-se aos valores obtidos por HARMS et al. (2004).Estes autores 

avaliaram o efeito do uso de milho alto óleo na proporção de 0, 3 e 6% de 

inclusão nas dietas sobre o desempenho de poedeiras comerciais após a 40ª 

semana de idade e observaram apenas que as aves alimentadas com 6% de 

milho alto óleo apresentaram um aumento significativo na produtividade (de 88,6 

para 90,3%) e para o peso dos ovos (de 59,7 para 61,9g). 

Avaliando os valores referentes à qualidade interna dos ovos de 

poedeiras comercias (Tabela 4) obtidos da 78a a 90a semana de idade, foi 
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possível observar um efeito significativo (P<0,05), com a inclusão de níveis 

crescentes de GIM na dieta, para algumas variáveis analisadas. 

 

TABELA 4 - Porcentagem de Gema (Gema), Porcentagem de Albume (Albu), 
Unidade Haugh (Haugh), Índice de Gema (IG), Índice de 
Pigmentação da Gema (IPG), Sólidos Totais da Gema (SGem), do 
Albume (SAlb) e dos Ovos (SOvo) de poedeiras comerciais de 78 a 
90 semanas de idade (pós-muda) alimentadas com diferentes níveis 
de gérmen integral de milho (GIM) em substituição ao milho grão da 
ração. 

Tratamento Gema 
% 

Albu 
% Haugh IG 

cm/cm IPG SGem 
% 

SAlb 
% 

SOvo 
% 

0% de GIM 25,48 59,99 103,31 0,391 6,57 52,05 11,86 23,76 
25% de GIM 25,85 59,64 102,11 0,387 5,83 51,64 11,78 24,23 
50% de GIM 25,76 60,35 104,65 0,381 5,35 52,47 11,26 23,95 
75% de GIM 24,87 61,15 105,55 0,375 4,82 51,58 11,47 24,06 

Prob*., % 0,385 0,111 0,013 0,002 0,001 0,390 0,066 >0,500
CV**, % 3,30 1,35 1,38 1,61 3,77 1,51 2,73 1,99 
Efeito*** NS NS L L L NS NS NS 

R2 - - 0,63 0,99 0,99 - - - 
*Probabilidade, **Coeficiente de Variação, ***Efeito: L – Linear e NS – Não Significativo (P>0,05). 
 

Houve efeito linear positivo (P<0,05) para unidade Haugh (Figura 3) e 

negativo para índice de gema (Figura 4) e índice de pigmentação da gema (Figura 

5). Não foram observadas diferenças (P>0,05) para as outras variáveis de 

qualidade interna. 

A diminuição do percentual de gema e o aumento da porcentagem de 

albume são, na maioria das vezes, responsáveis pela variação da unidade Haugh 

e do índice de gema, pois ambos são resultantes das relações entre altura e peso 

da gema e do albume (KIM et al., 2005), o que pode constituir-se em problema 

para agroindústrias beneficiadoras de ovos (ANDERSON et al., 2004). 
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FIGURA 3 -  Unidade Haugh (Haugh) obtido com ovos de poedeiras comerciais 

de 78 a 90 semanas de idade alimentados com diferentes níveis de 
gérmen intergal de milho (GIM) em substituição ao milho grão da 
ração. 

 

 
FIGURA 4 -  Índice de gema (IG, cm/cm) obtido com ovos de poedeiras 

comerciais de 78 a 90 semanas de idade alimentados com 
diferentes níveis de gérmen intergal de milho (GIM) em substituição 
ao milho grão da ração. 
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FIGURA 5 -  Índice de pigmentação de gema (IPG) obtido com ovos de 

poedeiras comerciais de 78 a 90 semanas de idade alimentados 
com diferentes níveis de gérmen intergal de milho (GIM) em 
substituição ao milho grão da ração. 

 

A diminuição da pigmentação obtida com o aumento da inclusão do 

GIM na dieta pode ser explicada pela menor quantidade de xantofila presente no 

gérmen do milho (MOROS et al., 2002). As xantofilas, pigmento amarelo contido 

no grão de milho, são uma família de compostos terpenóides amplamente 

distribuídos na natureza, sendo o β-caroteno seu o principal representante 

(LATSCHA, 1990). O β-caroteno é o precursor da vitamina A ou retinol, pigmento 

essencial para a visão, porém suas funções se estendem a gênese de energia 

para plantas e pigmentação de produtos de origem animal e vegetal 

(LEHNINGER et al., 1995). 

Na Tabela 5 estão descritos os valores referentes à qualidade de casca 

dos ovos das poedeiras comercias. Avaliando as médias dos valores obtidos da 

78a a 90a semana de idade foi possível observar que houve diferenças 

significativas (P<0,05) para todas as variáveis analisadas. 

Houve um efeito linear negativo para gravidade específica (Figura 6) e 

quadrático para espessura (Figura 7) e porcentagem de casca (Figura 8). A 

derivação das equações resultaram nos seguintes pontos mínimos 50,0 e 57,1% 

de substituição do milho ou 31,96% e 36,50% de inclusão do GIM na dieta para a 

espessura e porcentagem de casca, respectivamente. 
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TABELA 5 - Gravidade específica (Grav.Esp), porcentagem de casca (Casca) e 
espessura da casca (Esp.Casca) dos ovos de poedeiras comerciais 
de 78 a 90 semanas de idade alimentados com diferentes níveis de 
gérmen intergal de milho (GIM) em substituição ao milho grão da 
ração. 

Tratamento Grav. Esp Esp. Casca 
0,01cm 

Casca 
% 

0% de GIM 1,0877 39,19 9,50 
25% de GIM 1,0866 38,17 9,12 
50% de GIM 1,0846 36,76 8,83 
75% de GIM 1,0853 37,88 8,95 

Prob*., % 0,003 0,008 0,017 
CV**, % 0,11 1,77 1,97 
Efeito*** L Q Q 

R2 0,74 0,86 0,98 
*Probabilidade, **Coeficiente de Variação, ***Efeito: Q – Quadrático e L – Linear. 

 

 

 
FIGURA 6 -  Gravidade específica (Grav. Esp) obtida com ovos de poedeiras 

comerciais de 78 a 90 semanas de idade alimentados com 
diferentes níveis de gérmen intergal de milho (GIM) em substituição 
ao milho grão da ração. 
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FIGURA 7 -  Espessura de casca (Esp. Casca, 0,01cm) obtida com ovos de 

poedeiras comerciais de 78 a 90 semanas de idade alimentados 
com diferentes níveis de gérmen intergal de milho (GIM) em 
substituição ao milho grão da ração. 

 

 

 
FIGURA 8 -  Porcentagem de casca (Casca, %) obtida com ovos de poedeiras 

comerciais de 78 a 90 semanas de idade alimentados com 
diferentes níveis de gérmen intergal de milho (GIM) em substituição 
ao milho grão da ração. 

 

Esta redução na qualidade da casca de ovos de poedeiras comerciais 

após a 78a semana de idade consumindo altos níveis de GIM pode estar 

relacionado ao aumento no teor de gordura das dietas (Tabela 1), visto que o 
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aumento do conteúdo de matéria graxa no intestino das aves resulta na formação 

de sabões que podem englobar alguns nutrientes, principalmente o cálcio, tão 

necessário para poedeiras em segundo ciclo de produção (CLEAVER et al., 1986; 

BOHNSACK et al., 2001), este aumento na formação de sabões diminui 

significativamente a qualidade da casca e prejudicam a mineralização óssea das 

poedeiras (RICZU et al., 2004; KIM et al., 2005; MAZZUCO & HESTER, 2005).  

 

 

Conclusão 
 

Avaliando-se os dados de desempenho de poedeiras comerciais no 

segundo ciclo de produção e a qualidade interna e de casca dos ovos, o uso do 

GIM em 25% de substituição ao milho grão não resultou em diferenças 

significativas para nenhuma variável de desempenho analisada. Níveis superiores 

poderão determinar a redução na pigmentação da gema e da qualidade da casca 

dos ovos. 
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CAPÍTULO 4 – CECECTOMIA EM FRANGOS DE CORTE POR INCISÃO 
ABDOMINAL E ANESTESIA LOCAL 
 
 
Resumo 
 

Este experimento foi conduzido no aviário experimental do Setor de 
Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 
em fevereiro de 2004 com objetivo de descrever o procedimento cirúrgico de 
cecectomia por incisão abdominal e anestesia local em frangos de corte com um 
e sete dias de idade. Foram utilizados 72 pintos da linhagem AgRoss 508®, sendo 
cada ave considerada uma unidade experimental. As aves foram divididas em 
seis tratamentos com 12 repetições, sendo: Grupo A – aves integras, que não 
foram submetidas ao procedimento cirúrgico (controle); Grupo B – aves 
submetidas a incisão abdominal após a eclosão (primeiro dia de vida); Grupo C -  
aves deutectomizadas (procedimento de retirada do saco vitelino) após a eclosão; 
Grupo D – aves deutectomizadas e cecectomizadas (procedimento de retirada 
dos cecos) após a eclosão; Grupo E – aves submetidas a incisão abdominal com 
sete dias; Grupo F – aves cecectomizadas com sete dias de vida. As aves foram 
alojadas em gaiolas de aço galvanizado e consumiram a mesma dieta 
experimental a base de milho e farelo de soja à vontade. Foram avaliados o 
desempenho (ganho de peso, consumo de ração, índice de conversão alimentar) 
e o total de excretas produzidas do 8º ao 21º dia de idade. O índice de 
mortalidade das aves foi avaliado logo após o procedimento cirúrgico. Todo o 
experimento seguiu os passos preconizados pelo Conselho Brasileiro de 
Experimentação Animal. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. Após a avaliação dos resultados obtidos foi possível concluir 
que o procedimento de cecectomia foi viável com frangos de corte com no mínimo 
sete dias de idade. Estas aves podem ser utilizadas em experimentos de 
determinação de aminoácidos digestíveis verdadeiros a partir do 21º dia de vida, 
aproximando-se da idade fisiológica de aves na fase pré-inicial. 
 
Palavras-chave: cirurgia abdominal, fase inicial, produção de excretas, trato 
gastrintestinal 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61

CHAPTER 4 – CECECTOMY PROCEDURE IN BROILERS FOR ABDOMINAL 
INCISION AND LOCAL ANESTHESIA 
 

 

Abstract 
 

This experiment was carried out in experimental poultry facilities of 
Veterinary College of University of Goias (VC/UG/Brazil) in february’04, with 72 
AgRoss® 508 broiler chicks with one and seven days of age submmited to surgical 
procedure of cecectomy with abdominal incision and local anesthesia. Each bird 
consisted in an experimental unit. The birds were alloted in six treatments with 
12replications: Group A – birds not submitted to surgical procedure (control); 
Group B – birds submitted to abdominal incision after hatch; Group C – birds 
deutectomized (procedure of retreat the yolk sack) after hatch; Group D – birds 
deutectomized and cecectomized (procedure of retreat of caecum) after hatch; 
Group E – birds submitted to abdominal incision with seven days; Group F – birds 
cecectomized with seven days. The birds were housed in cages of galvanized 
steel and consumed, ad libitum, the same experimental diet composed mainly of 
corn soybean meal. The variables analyzed were: weight gain, ration 
consumption, feed-to-gain ratio and total excreta produced from 8th to 21th day of 
age. The mortality index of birds was evaluated after surgical procedure. The 
whole experiment were conducted according to methodology proposed by 
Brasilian Council of Animal Experimentation. The averages were compared by 
Tukey test to 5%. Cecectomy procedure was possible with broilers chicks with 
seven days of age. These birds can be used in experiments of digestible amino 
acids at 21 days of age, with similar intestinal physiologic age of young birds (1 to 
21 days old). 
 
Key-words: abdominal surgery, excreta production, intestinal tract, starter phase 
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Introdução 
 

O conhecimento preciso da composição de aminoácidos dos alimentos 

é um dos principais fatores para o êxito da formulação de dietas balanceadas. 

Técnicas modernas como a cromatografia líquida de alta precisão (HPLC), 

possibilitaram a determinação rápida e confiável destes aminoácidos (SUIDA, 

2001). Porém, simplesmente quando se trabalha com os aminoácidos presentes 

nos alimentos pode-se incorrer em um erro, pois parte destes não são digeridas 

pelo animal. 

ALBINO (1991) descreveu os principais processos in vivo e in vitro para 

determinar a digestibilidade dos aminoácidos nos alimentos. No método in vitro, a 

digestão é simulada e os aminoácidos são avaliados após ação de enzimas 

proteolíticas. A desvantagem deste método é que não é possível reproduzir as 

condições complexas e dinâmicas que ocorrem no trato gastrintestinal (TGI) do 

animal. Já os ensaios in vivo ou biológicos são considerados mais precisos para 

avaliar a digestibilidade e a disponibilidade dos aminoácidos dos alimentos. 

A principal técnica utilizada para a avaliação do teor de aminoácidos 

digestíveis verdadeiro (AADV) dos alimentos, foi descrita por SIBBALD (1976), 

sendo utilizado para esse fim galos adultos. A escolha de galos adultos foi aceita 

devido sua rusticidade, pois o processo de determinação dos AADV possui uma 

execução laboriosa caracterizada pela retirada cirúrgica dos cecos (cecectomia), 

objetivando a eliminação da produção dos aminoácidos exógenos pela microflora 

cecal (PUPA et al., 1998). 

Porém, as alterações anátomo-fisiológicas do aparelho digestivo dos 

frangos de corte nos primeiros dias de vida são marcantes. Comumente 

nutricionistas determinaram estratégias nesta fase que são determinantes para a 

maximização do peso vivo na idade de abate (STRINGHINI et al., 2000). 

De acordo com MAIORKA et al. (2002), o estado de maturação 

fisiológica do trato gastrintestinal das aves difere com relação à idade, interferindo 

na digestibilidade dos nutrientes, principalmente da proteína. Então o conteúdo de 

aminoácidos digestíveis, determinados com galos adultos, pode ser inadequado 

para frangos de corte, principalmente nas fases iniciais de vida – de um a 21 dias 

de idade (MURAKAMI et al., 1992; VIEIRA & POPHAL, 2000). 
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JOHNS et al (1986) sugeriram que pode ser vantajoso avaliar a 

digestibilidade de aminoácidos com frangos na fase de crescimento, ao invés do 

animal adulto. SONG et al. (2004) avaliando os teores de AADV do milho alto óleo 

com duas linhagens diferentes de aves, concluíram que existe uma diferença de 

quase 12% entre o aproveitamento dos aminoácidos dos galos da linhagem de 

postura Hy-Line adultos e frangos de corte aos 42 dias de idade da linhagem 

comercial Arbor Acress. 

Então, o uso de frangos em idade precoce (entre 14 e 21 dias de 

idade) para determinação dos valores de AADV dos ingredientes torna-se um 

fator relevante na busca por dietas de melhor qualidade. Experimentos recentes 

demonstraram que a intervenção cirúrgica na região abdominal de frangos de 

corte é possível mesmo no primeiro dia de vida (BRITO et al., 2002; SILVA et al., 

2003). 

Então, além de descrever o procedimento cirúrgico, o objetivo deste 

trabalho foi de avaliar a técnica da cecectomia por incisão abdominal e anestesia 

local em frangos de corte com um e sete dias de idade levando-se em 

consideração o desempenho e mortalidade das aves. 

 

 

Material e Métodos 
 

Este experimento foi conduzido no aviário Experimental do Setor de 

Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 

em fevereiro de 2004, sendo utilizados 72 pintos da linhagem AgRoss 508®. 

As aves foram divididas em seis tratamentos com 12 repetições, sendo 

cada ave considerada como uma unidade experimental. Os tratamentos foram: 

Grupo A – aves integras, não submetidas ao procedimento cirúrgico; Grupo B – 

aves submetidas à incisão abdominal após a eclosão (primeiro dia de vida); 

Grupo C – aves deutectomizadas (procedimento de retirada do saco vitelino) após 

a eclosão; Grupo D – aves deutectomizadas e cecectomizadas (procedimento de 

retirada dos cecos) após a eclosão; Grupo E – aves submetidas a incisão 

abdominal com sete dias; Grupo F – aves cecectomizadas com sete dias de vida. 
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As aves foram mantidas em decúbito dorsal, contendo-se manualmente 

as pernas e asas. O campo cirúrgico foi preparado com assepsia da região do 

abdome por infusão de uma solução de iodo ativo a 2%1 diluído 1:250 (Figura 1). 

Para obter a anestesia local foi aplicado 0,3 ml de uma solução de 

cloridrato de lidocaína2 no tecido subcutâneo e fácias musculares ( Figura 2). A 

incisão, de aproximadamente 2 cm, foi realizada no lado direito do umbigo entre o 

púbis e a extremidade distal do esterno, no sentido latero-medial e crânio-caudal 

(Figura 3). Nas aves pertencentes aos Grupos C e D (aves neonatas) houve a 

necessidade de se realizar a retirada do saco vitelino (deutectomia). Esta 

estrutura é facilmente identificada após incisão abdominal e foi totalmente 

exteriorizada procedendo-se o pinçamento do divertículo de Merckel com fio 

catgut 3-0 cromado, sendo extraído posteriormente (Figura 4). 

As aves dos Grupos D e F foram submetidas a cecectomia. Para a 

retirada dos cecos, localizados no plano abaixo das alças intestinais e duodeno 

(Figura 5), foi realizada a ligadura e posterior dissecação dos ramos ileocecais da 

artéria pancreático-duodenal, porém respeitando a artéria mesentérica-cranial 

(Figura 6). 

Os cecos das aves foram ligados a aproximadamente 0,5 cm da junção 

ileocecal utilizando-se o fio catgut 0-0, sendo posteriormente extirpados (Figura 

7). Os cotos foram instilados com gotas de solução antibiótica (penicilina 

benzatina) e as alças intestinais devolvidas para o interior do abdome (Figura 8). 

A parede abdominal foi suturada com fio catgut 3-0 cromado com ponto 

separado simples (Figura 9). No pós-operatório foi administrado, por via 

intramuscular, 25.000UI/kg de penicilina benzatina3 diluído em água estéril (Figura 

10). 

A seguir as aves foram alojadas em gaiolas de aço galvanizado, com 

fonte de aquecimento (lâmpada de 60 watts), bebedouro e comedouro do tipo 

calha. 

 
1-IODO ATIVO 2% - Iodophor – Fatec S.A., São Paulo (SP). Composição: cada 100ml contém iodo 
ativo 2,0%, ácido undecilênico 2,0%, veiculo q.s.p. 100%. 2-CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA – 
Anestésico “L” Pearson – Pearson Produtos para Saúde Animal, Rio de Janeiro (RJ). Composição: 
cloridrato de lidocaína a 2g% e epinefrina a 2mg%. 3-PENINCILINA BENZATINA – PencivetPlus – 
Hoechst Roussel Vet S.A., São Paulo (SP). Composição: cada frasco contém penicilina G 
benzatina (1150 UI/mg) 600.000 UI; penicilina G procaína (990 UI/mg) 300.000 UI; penicilina G 
potássica (1580 UI/mg) 300.000 UI; estreptomicina base (sulfato) (760 mcg/mg) 500mg. 
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Todas as aves consumiram, à vontade, a mesma dieta experimental a 

base de milho e farelo de soja, cuja composição centesimal encontra-se 

apresentada na Tabela 1. 

Foram avaliados o desempenho (ganho de peso, consumo de ração, 

índice de conversão alimentar) e o total de excretas produzidas do 8° ao 21° dia 

de idade. O total de excretas produzidas é um parâmetro de grande importância 

para experimentos que avaliam a digestibilidade de nutrientes, como esta técnica 

está sendo desenvolvida para a avaliação futura dos níveis de AADV se faz 

importante sua mensuração. O índice de mortalidade das aves foi avaliado logo 

após o procedimento cirúrgico e transformada em arco seno para a análise 

estatística. 

 

 
FIGURA 1. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – assepsia da região do 
abdome por infusão de iodo ativo1 diluído em 1:250. 
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FIGURA 2. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – anestesia local, obtido pela 
utilização de 0,3 ml de cloridrato de lidocaína2. 

 

 
FIGURA 3. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – incisão abdominal realizada 
no lado direito do umbigo no sentido latero-medial e crânio-caudal. 
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FIGURA 4. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – exteriorizada e pinçamento 
com fio catgut 3-0 cromado do Divertículo de Meckel. 

 

 
FIGURA 5. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – localização dos cecos (seta) 
– plano direito, logo abaixo das alças intestinais e duodeno. 
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FIGURA 6. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – ligadura dos ramos 
ileocecais da artéria mesentérica-cranial. 

 

 
FIGURA 7. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – ligadura com fio catgut 0-0 e 
extirpação dos cecos na junção ileocecal. 
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FIGURA 8. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – instilação de gotas com 
solução antibiótica nos cotos cecais (círculo). 

 

 
FIGURA 9. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – sutura da parede abdominal 
com fio catgut 3-0 cromado. 
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FIGURA 10. 
 

Descrição do procedimento cirúrgico – administrado, por via 
intramuscular, 25.000UI/kg de penicilina benzatina3. 

 

 

Todo o experimento seguiu os passos preconizados pelo Conselho 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA, 1979). A análise estatística foi 

realizada pelo programa UFV/SAEG (2000), sendo utilizado o teste de Tukey a 

5% de probabilidade para comparação das médias. 
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TABELA 1. Composição das dietas fornecidas aos frangos de corte de um a sete 
dias (período pré-experimental) e de 8 a 21 dias de idade (período 
experimental). 

Composição das Dietas Ingredientes 1 a 7 dias 8 a 21 dias 
Milho, % 57,19 57,25 
Farelo de Soja, % 28,08 35,85 
Calcário, % 1,06 1,06 
Fosfato Bi-Ca, % 1,89 1,84 
Óleo de Soja, % 0,00 2,76 
Sal Comum, % 0,46 0,49 
Supl. Min/Vit*, % 0,40 0,40 
DL-Met, % 0,19 0,22 
L-Lys HCL, % 0,14 0,14 

Composição Nutricional** 
Energia Met., kcal/kg 2.950 3.000 
Proteína, % 21,9 21,40 
Fibra, % 3,00 3,06 
Gordura, % 4,21 5,31 
Cálcio, % 0,99 0,96 
Fósforo disp, % 0,47 0,45 
Sódio, % 0,23 0,22 
Lys dig., % 1,24 1,14 
Met + Cys dig., % 0,88 0,80 
Met dig., % 0,53 0,51 
Thr dig., % 0,80 0,72 
Trp dig., % 0,28 0,23 
Arg dig., % 1,40 1,35 
DGM, µm 870 875 
N° Mongin, mEq/kg 218,24 215,31 
*Suplemento Mineral e Vitamínico com aditivos. Níveis de garantia/kg de produto: ácido fólico 
200,00mg; ácido pantotênico 3.120,00mg; aditivo antioxidante 2,50%; cobre 2.000,00mg; colina 
78.300,00mg; ferro 11.25000mg; iodo 187,50mg; manganês 18.750,00mg; niacina 8.400,00mg; 
biotina 10mg, coccidiostático 2,50%, promotor de crescimento 2,0%, violeta de genciana 0,375%, 
riboflavina 1.425,00mg; selênio 45,00mg; vitamina A 1.680.000UI; vitamina B1 436,50mg, vitamina 
B2 1,200mg, vitamina B6 624mg, vitamina B12 2,400,00mcg; vitamina K3 360mg, vitamina D3 
400.000 UI; vitamina E 3.500mg; zinco 15.500,00mg. **Dieta formulada considerando os valores 
dos ingredientes encontrados nas “Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos” (ROSTAGNO et al., 
2000). 
 

 

Resultados e Discussão 
 

Em média, os procedimentos cirúrgicos foram completados em dez 

minutos, mas as aves do Grupo D (aves deutectomizadas e cecectomizadas após 

a eclosão) permaneceram por 15 minutos na mesa cirúrgica, o que pode ter 

influenciado (P<0,05) na mortalidade (Tabela 2). Este aumento no tempo refere-
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se ao período destinado aos dois procedimentos cirúrgicos somando-se a 

dificuldade de trabalhar com aves neonatas. 

De acordo com BRITO et al. (2002), o tempo de permanência das aves 

no procedimento cirúrgico influenciam proporcionalmente a taxa de mortalidade. 

O principal fator relaciona-se com a quantidade de anestésico utilizado, pois este 

é um depressor do sistema nervoso central o que provoca diminuição da 

temperatura corpórea das aves sendo este um efeito danoso para pintainhos 

neonatos (LAZZERI, 1990). 

 

TABELA 2. Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), índice de conversão 
alimentar (CA), índice de mortalidade (Mort) e total de excreta 
produzida (EP) de frangos de corte de oito a 21 dias de idade 
submetidos a cirurgia de deutectomia e cecectomia. 

Tratamentos* GP, g CR, g CA, g/g Mort, % EP, g 
Grupo A 584a 1176,8a 2,71a 0,0 310a 
Grupo B 561a 1070,8a 2,80a 0,0 309a 
Grupo C 550ab 1040,0a 2,81a 3,0 301a 
Grupo D 481b 954,4b 2,42b 20, 291b 
Grupo E 574a 1049,8a 2,74a 0,0 308a 
Grupo F 561a 1058,6a 2,61ab 4,5 306a 
CV, %** 4,1 3,1 6,0 12,0 3,2 

abLetras diferentes na mesma coluna indicam diferença pelo teste de Tukey (P<0,05). *Grupos 
avaliados onde: Grupo A (aves íntegras); Grupo B (aves submetidas apenas a incisão abdominal 
após eclosão); Grupo C (aves deutectomizadas após eclosão); Grupo D (aves deutectomizadas e 
cecectomizadas após a eclosão); Grupo E (aves submetidas apenas a incisão abdominal com sete 
dias); Grupo F (aves cecectomizadas com sete dias de vida). **Coeficiente de variação. 
 

A idade das aves submetidas ao procedimento cirúrgico da cecectomia 

foi outro fator que influenciou a mortalidade, sendo recomendado o uso de aves 

com sete dias, pelos menores valores obtidos. 

A cirurgia foi um fator depressor de crescimento e do desempenho das 

aves (Tabela 2). Porém, o desempenho das aves cecectomizadas com sete dias 

(Grupo F) não foi estatisticamente diferente (P.0,05) do tratamento controle 

(Grupo A). 

Outro resultado relevante foi o total de excretas produzidas, pois em 

todos os tratamentos não foram observadas diferenças significativas (P>0,05), 

exceto para o grupo deutectomizado e cecectomizado (Grupo D). 

De acordo com PUPA et al. (1998), a técnica de preparo de aves por 

incisão abdominal sob anestesia local, não oferece dificuldades cirúrgicas, 
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podendo ser utilizada com eficiência e rapidez. Devido a rápida e completa 

recuperação das funções digestivas, os animais mostraram-se aptos a 

participarem de ensaios de digestibilidade de 14 a 20 dias após a cirurgia. 

Após a análise de todos os dados, pode-se observar que sete dias é a 

idade mínima para a utilização de frangos de corte no procedimento de 

cecectomia. Porém esta idade ainda possibilita, após 14 dias de recuperação, a 

determinação de AADV a partir do 21° dia de vida destes frangos, aproximando-

se da idade fisiológica na fase pré-inicial. 

 

 

Conclusão 
 

O procedimento de cecectomia foi viável com frangos de corte com 

mínimo sete dias de idade. Faixas etárias inferiores podem determinar índices de 

mortalidade elevados. 

 

 

Referência Bibliográfica 
 

1 ALBINO, L.T.F. Sistemas de avaliação nutricional de alimentos e suas 
aplicações na formulação de rações para frangos de corte. 1991. 134f. Tese 

(Doutorado em Zootecnia) – Departamento de Zootecnia, Universidade Federal 

de Viçosa. 

 

2 BRITO, A.B.; CRUZ, C.P.; STRINGHINI, J.H.; XAVIER, S.A.G.; CAFE, M.B.; 

SILVA, L.A.F. Métodos de síntese da incisão cirúrgica em pintos neonatos 

deutectomizados. Revista Brasileira de Ciência Avícola, Campinas, v.4, supl.4, 

p.90, 2002. 

 

3 COBEA – Conselho Brasileiro de Experimentação Animal. Decreto n. 6.638 de 8 

de maio de 1979. Dispõe sobre as regulamentações na experimentação animal. 

Diário Oficial da União, Brasília, 21 de maio de 1979. Seção 1, p.3, c.4. 

 



 

 

74

4 JOHNS, D.C.; LOW, C.K.; JAMES, K.A.C. Comparison of amino acid digestibility 

using the ileal digesta from growing chickens and cannulated adult cockerels. 

British Poultry Science, Londres, v.27, n.5, p.679-685, 1986. 

 

5 LAZZERI, L. Técnica operatória veterinária. Belo Horizonte:UFMG (Imp. Univ), 

1990. 415p. 

 

6 MAIORKA, A.; BOLELI, I.C.; MACARI, M. Desenvolvimento e reparo da mucosa 

intestinal. In: MACARI, M.; FURLAN, R.L.; GONZALES, E. Fisiologia aviária 
aplicada a frangos de corte. 2.ed. Jaboticabal:FUNEP/UNESP, 2002. cap.8, 

p.113-124. 

 

7 MURAKAMI, H..; AKIBA, Y.; HORIGUCHI, M. Grown and utilization of nutrients in 

newly-hached chicks with or without removal os residual yolk. Growth 
Development and Ageing, Amsterdam, v.56, n.1, p.75-84, 1992. 

 

8 PUPA, J.M.R.; LEÃO, M.I.; ROSTAGNO, H.S. Cecectomia em galos por incisão 

abdominal e anestesia local. In: CONFERÊNCIA APINCO 1998 DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA AVÍCOLAS. 1998, Campinas. Trabalhos de pesquisa ... 
Campinas:FACTA, 1998. p.87. 

 

9 ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; DONZELE, J.L.; DONZELE, J.L.; GOMES, 

P.C.;  FERREIRA, A.S.; OLIVEIRA, R.F.; LOPES, D.C.Tabelas brasileiras para 
aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. 

Viçosa:UFV – Imp. Univ., 2000. 61p. 

 

10 SIBBALD, I.R. A bioassay for true metabolizable energy in feedingstuffs. Poultry 
Science, Champaing, v.55, p.303-308, 1976. 

 

11 SILVA, L.A.F.; MENEZES, L.B.; BATISTA, A.S.; SILVA, E.B.; TRINDADE, B.R.; 

FIORAVANTI, C.S.; TRINDADE, A.M.; BRITO, A.B. Comparação do método da 

amputação do II e III metacarpianos (Pinioning) e da termocauterização para 

coibir o vôo em pombos (Columbia livia). Ciência Animal Brasileira, Goiânia, 



 

 

75

v.4, n.1, p.85-90, 2003. 

 

12 SONG, G.L.; LI, D.F.; PIAO, X.S.; CHI, F.; CHEN, Y.; MOUGHAN, P.J. True 

amino acids availability in chinese haigh-oil corn varieties determined in two types 

of chickens. Poultry Science, Champaing, v.83, p.683-688, 2004. 

 

13 STRINGHINI, J.H.; ANDRADE, M.L.; ROCHA, P.T. Recentes avanços na 

nutrição de frangos de corte. In: ENCONTRO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS 

AVIÁRIAS, 4., 2000, Uberlândia. Anais... Uberlândia:UFU, 2000. p.66-90. 

 

14 SUIDA, D. Aminoácidos na alimentação animal. In: SIMPÓSIO SOBRE 

INGREDIENTES NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL, 1., 2001, Campinas. Anais... 
Campinas:CBNA, 2001. p.273-294. 

 

15 UFV/SAEG. Sistema de análises estatísticas e genéticas. Versão 7.1. 

Viçosa:FUNARBE, 2000. 150p. [Manual do usuário]. 

 

16 VIEIRA, S.L.; POPHAL, S. Nutrição pós-eclosão de frangos de corte. Revista 
Brasileira de Ciência Avícola, Campinas, v.2, n.3; p.189-200, 2002. 

 

 



 

 

76

CAPÍTULO 5 – DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE AMINOÁCIDOS 
DIGESTÍVEIS DO MILHO, FARELO DE SOJA E GÉRMEN INTEGRAL DE 
MILHO OBTIDOS COM GALOS E FRANGOS CECECTOMIZADOS 
 
Resumo: Este experimento foi conduzido no aviário experimental do Setor de 
Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 
de março a abril de 2004 com o objetivo de avaliar a diferença da digestibilidade 
dos aminoácidos do milho, farelo de soja e do gérmen integral de milho (GIM) 
obtidos com galos e frangos de corte cecectomizados. Foram utilizados 16 galos 
da linhagem Lohmann-LSL com 45 semanas de idade, 20 frangos de corte 
machos da linhagem AgRoss 508 com 21 dias de idade e outros 20 frangos com 
42 dias de idade. Cada animal representou uma unidade experimental. Os 
frangos foram cecectomizados com sete dias e os galos com 30 semanas de 
idade. Foram avaliados os teores de aminoácidos digestíveis verdadeiros de três 
alimentos sendo eles: milho, farelo de soja e o GIM. O ensaio teve a duração de 
84 horas, sendo que nas primeiras 36 horas os galos e os frangos foram 
submetidos a um jejum para a limpeza do trato gastrintestinal e nas 48 horas 
subseqüentes eles foram forçados a ingerir 30 gramas dos alimentos avaliados. A 
ingestão forçada foi feita com o auxílio de uma sonda esofágica, sendo 
introduzido diretamente no inglúvio das aves. Durante todo o período, as excretas 
foram recolhidas duas vezes ao dia. Este material foi colocado em sacos 
plásticos, identificado e acondicionado em ambiente refrigerado (-16°C). O 
delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com três tratamentos sendo 
eles: a) dados obtidos com galos (grupo controle); b) com frangos de 21 dias de 
idade, e c) com frangos de 42 dias, para cada alimento avaliado. As médias foram 
comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados obtidos 
demonstraram que com o amadurecimento do trato digestório houve um aumento 
no aproveitamento protéico das aves que consumiram o milho e o GIM. 
 
Palavras-Chave: digestibilidade, fase inicial, maturação fisiológica, nutrição, trato 
gastrintestinal 
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CHAPTER 5 – DETERMINATION OF TRUE DIGESTIBLE AMINO ACIDS 
VALUES IN CORN, SOYBEAN MEAL AND CORN GERM MEAL OBTAINED 
WITH CECECTOMIZED ROOSTERS AND BROILERS 
 
 
Abstract: This experiment was carried out in experimental poultry facilities of 
Veterinary College of University of Goias (VC/UG/Brazil) in march and april´04 in 
order to evaluate amino acids digestibility of corn, soybean meal and corn germ 
meal (CGM) obtained with cecectomized roosters and broiler chicks. A total of 16 
Lohmann-LSL roosters with 45 weeks of age and 20 AgRoss 508 male broilers 
with 21 days of age and other 20 male broilers with 42 days of age were submitted 
to cecectomy procedure with seven days for broilers and 30 weeks of age for 
roosters. The digestible amino acids content of three ingredients (corn, soybean 
meal and CGM) was evaluated. The experiment lasted 84 hours, and in the first 36 
hours, roosters and chickens were fasted for intestinal cleaning. After this, the 
birds were forced fed 30 grams of the ingredients tested with an esofagical probe 
in the crop. During the whole period (48 hours), excreta was collected twice a day. 
The samples were maintained in plastic bags, identified and freezed (-16°C). Birds 
were allotted in a completely randomized design with three treatments: a) data 
obtained with roosters (group control); b) data obtained with chickens of 21 days of 
age, c) data obtained with chickens of 42 days, for each ingredient. Means were 
compared by Tukey test to 5% of probability. The results demonstrated the 
maturation of intestinal tract increased amino acid digestibility of birds that 
consumed the corn and CGM. 
 
Key-words: digestibility, starter phase, intestinal tract, nutrition, physiologic 
maturation 
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Introdução 
 

A escolha dos níveis de inclusão dos alimentos utilizados na 

formulação de dietas para aves, tem sido baseada em tabelas de composição 

nutricional, nas quais estão expressas tanto as necessidades dos animais como o 

valor nutritivo dos alimentos (MEJÍA & FERREIRA, 1996). 

Além de avaliar as necessidades nutricionais das aves é importante 

quantificar a composição nutricional dos alimentos, utilizando-se a metodologia 

mais adequada possível, diminuindo os erros na formulação das dietas (BORGES 

et al., 2003). 

Contudo existe uma grande variedade nos métodos utilizados para a 

determinação da digestibilidade, incluindo ensaios de crescimento, ensaios 

químicos e microbiológicos, quantificação de aminoácidos do sangue e o balanço 

nutricional, nos quais, aminoácidos provenientes da coleta ileal ou das excretas 

são mensurados. Cada um desses trabalhos apresenta méritos e limitações e 

podem resultar em valores diferentes (ENGSTER et al., 1985, ROSTAGNO & 

PUPA, 1995).  

O ensaio apresentado por SIBBALD (1976) para estimativa da energia 

metabolizável verdadeira pode ser utilizado para a determinação dos teores de 

aminoácidos digestíveis verdadeiros (AADV). LIKUSKI & DORELL (1978) citaram 

que esse método pode ser interessante pois é rápido e de baixo custo. ENGSTER 

et al. (1985) mencionaram que o desconhecimento da contribuição dos 

aminoácidos microbianos na excreta e do conteúdo de aminoácidos urinário e 

endógeno influenciaria no processo de determinação. 

Hoje estes fatores são corrigidos pelo uso de aves em jejum para a 

determinação das perdas endógenas e metabólicas (ALBINO, 1991). Porém, a 

utilização dos valores de AADV nas formulações ainda encontram restrições na 

avicultura comercial, pois a metodologia tradicional para a determinação destes 

dados recomenda o uso de galos adultos cecectomizados, então a adoção destes 

valores para frangos de corte, sobretudo nas fases iniciais de criação, pode gerar 

dúvidas em virtude das diferenças na maturação do trato digestório (DALE & 

FULLER, 1986). 
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Foi proposto por PESTI & EDWARDS (1983) que a idade e estado 

fisiológico dos frangos podem afetar a utilização dos aminoácidos de um alimento. 

JOHNS et al. (1986) sugeriram que pode ser vantajoso avaliar a digestibilidade de 

aminoácidos com frangos de corte na fase de crescimento, ao invés do animal 

adulto, sendo que os atuais ensaios biológicos deveriam possuir como objetivo 

principal a avaliação do efeito e das diferenças entre as diversas linhagens e 

idades. 

A escolha de galos adultos foi aceita pelos pesquisadores devido a sua 

rusticidade, pois o processo de determinação dos AADV possui uma execução 

laboriosa que exige uma intervenção cirúrgica. A extração dos cecos (cecectomia 

ou tiflectomia) objetiva a eliminação da produção dos aminoácidos exógenos pela 

microflora cecal (PUPA et al., 1998). Porém, a intervenção cirúrgica na região 

abdominal de frangos de corte é possível mesmo no primeiro dia de vida (BRITO 

et al., 2002). 

O objetivo deste experimento foi o de avaliar a digestibilidade dos 

aminoácidos do milho, farelo de soja e do gérmen integral de milho (GIM) obtidos 

com galos e frangos de corte cecectomizados em diferentes idades. 

 
 

Material e Métodos 
 

Este experimento foi conduzido no aviário experimental do Setor de 

Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 

de março a abril de 2004, sendo utilizados 16 galos da linhagem Lohmann-LSL 

com 45 semanas de idade, 20 frangos de corte machos da linhagem AgRoss 508 

com 21 dias de idade e outros 20 frangos de corte da mesma linhagem, porém 

utilizados no processo experimental com 42 dias de idade. Cada animal 

representou uma unidade experimental (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Quantidade de aves utilizadas para a determinação dos teores de 

aminoácidos digestíveis verdadeiros nos alimentos avaliados. 
Quantidade de aves por tratamento Aves, idade Milho F. de Soja GIM Jejum TOTAL 

Galos, 45 semanas 4 4 4 4 16 
Frangos, 21 dias 5 5 5 5 20 
Frangos, 42 dias 5 5 5 5 20 
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Todas as aves foram submetidas ao procedimento de cecectomia 

seguindo a metodologia descrita no Capítulo 4, sendo os frangos cecectomizados 

com sete dias e os galos com 30 semanas de idade. 

As aves de cada tratamento foram uniformizadas pelo peso no início do 

experimento e alojadas em gaiolas individuais de aço galvanizado respeitando o 

espaço de 1125cm2/ave, sendo uma ave por gaiola com 0,45 x 0,25 x 0,40 m (c x 

l x h) de dimensões, todas as gaiolas possuíam bandejas coletoras de excretas. 

Foram avaliados os teores de aminoácidos digestíveis de três 

alimentos sendo eles: milho, farelo de soja e o GIM. Estes alimentos foram 

escolhidos devido a necessidade futura da realização de um experimento de 

desempenho em frangos de corte que consumindo dietas formuladas a base de 

AADV obtidos com cada uma das três fases avaliadas (Capitulo 6), sendo assim 

para um correto balanceamento escolheu-se dois alimentos tidos como 

concentrados energéticos e um protéico. 

O ensaio teve a duração de 84 horas, sendo que nas primeiras 36 

horas os galos e os frangos foram submetidos a um jejum para a limpeza do trato 

gastrintestinal e nas 48 horas subseqüentes eles foram forçados a ingerir 30 

gramas dos alimentos avaliados. 

Para os galos adultos e frangos aos 42 dias a quantidade de alimento 

foi dividida em duas porções de 15 gramas, sendo a primeira porção ingerida no 

período da manhã do terceiro dia experimental e as outras 15 gramas no período 

da tarde do mesmo dia. Já para os frangos aos 21 dias de idade, esta ingestão foi 

realizada em três etapas com 10 gramas cada, em intervalos de 7 horas. 

A ingestão forçada (Figura 1) foi feita com o auxílio de uma sonda 

esofágica de dimensões e características específicas descritas por SIBBALD 

(1976), sendo introduzido diretamente no inglúvio das aves. Durante todo o 

período, as excretas foram recolhidas, seguindo o método de coleta total de 

excretas descrita por ALBINO (1991), duas vezes ao dia. Este material foi 

colocado em sacos plásticos, identificado e acondicionado em ambiente 

refrigerado (-16°C). 
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FIGURA 1. Ingestão forçada dos alimentos em galos e frangos de corte 
cecectomizados com o auxílio de sonda esofágica. 

 

Estas amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Nutrição 

Animal da EV/UFG para o processamento e análise dos teores de matéria seca 

(MS) e proteína bruta (PB) dos alimentos e das excretas. Outras amostras foram 

destinadas ao Laboratório da Degussa-Hüls (Alemanha) para a determinação dos 

teores de aminoácidos totais por cromatografia líquida de alta precisão (HPLC).  

Estes valores foram tabulados e serviram como base para a 

determinação dos teores de AADV, seguindo a metodologia descrita por 

MATTERSON et al. (1965). 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com três 

tratamentos sendo eles: a) dados obtidos com galos (grupo controle); b) com 

frangos de 21 dias de idade, e c) com frangos de 42 dias, para cada alimento 

avaliado. 

A análise estatística foi realizada seguindo o esquema da análise de 

variância pelo programa UFV/SAEG (2000), sendo utilizado o teste Tukey a 5% 

de probabilidade para a comparação das médias. 
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Resultados e Discussão 
 

Os dados de AADV dos alimentos avaliados estão apresentados nas 

Tabelas 2 a 4. De uma maneira geral, resultados obtidos com concentrados 

energéticos (milho e GIM) indicam diferença (P<0,05) para digestibilidade de 

aminoácidos comparados aos obtidos com frangos submetidos ao procedimento 

experimental na fase inicial (21 dias de idade) com o grupo controle (galos). Isso 

sugere aumento no aproveitamento protéico das aves com o amadurecimento do 

trato digestório. 

Porém, os mesmos resultados não foram observados para o farelo de 

soja (P>0,05), indicando uma diferença no aproveitamento nutricional de aves 

com idades distintas para diferentes ingredientes. 

 

TABELA 2 - Percentagens de aminoácidos digestíveis verdadeiros e do milho 
obtido com galos (GAL) e frangos (FRG) cecectomizados. 

Aminoácidos GAL* FRG 21d* FRG 42d* CV, %** 
Metionina, % 0,152a 0,139b 0,152a 2,18 
Cistina, % 0,174a 0,145b 0,179a 4,87 
Metionina + Cistina, % 0,327a 0,284b 0,331a 3,59 
Lisina, % 0,268a 0,234b 0,280a 3,71 
Treonina, % 0,286a 0,217b 0,288a 4,78 
Arginina, % 0,449a 0,415b 0,454a 2,12 
Isoleucina, % 0,266a 0,234b 0,268a 3,36 
Leucina, % 0,846a 0,785b 0,848a 2,02 
Valina, % 0,386a 0,332b 0,388a 3,67 
Histidina, % 0,248a 0,215b 0,255a 2,79 
Fenilalanina, % 0,341a 0,298b 0,345a 2,87 
Glicina, % 0,271a 0,072b 0,302a 5,81 
Serina, % 0,362a 0,312b 0,369a 3,83 
Prolina, % 0,759a 0,652b 0,760a 2,83 
Alanina, % 0,563a 0,508b 0,563a 2,69 
Ác. Aspártico, % 0,523a 0,448b 0,527a 3,26 
Ác. Glutâmico, % 1,342a 1,240b 1,355a 1,91 
TOTAL, % 7,236a 6,245b 7,331a 3,12 
*Valores em base de matéria natural. abLetras diferentes na mesma linha indicam diferença pelo 
teste Tukey (P<0,05). **Coeficiente de variação. 
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TABELA 3 - Percentagens de aminoácidos digestíveis verdadeiros do farelo de 
soja obtido com galos (GAL) e frangos (FRG) cecectomizados. 

Aminoácidos GAL* FRG 21d* FRG 42d* CV, %** 
Metionina, % 0,644 0,644 0,646 0,12 
Cistina, % 0,660ab 0,659b 0,667a 0,38 
Metionina + Cistina, % 1,304b 1,303b 1,313a 0,23 
Lisina, % 2,827 2,826 2,830 0,10 
Treonina, % 1,748a 1,737b 1,750a 0,29 
Arginina, % 3,225ab 3,221b 3,230a 0,08 
Isoleucina, % 2,057 2,054 2,061 0,19 
Leucina, % 3,419 3,415 3,424 0,20 
Valina, % 2,116 2,110 2,119 0,23 
Histidina, % 1,153ab 1,146b 1,157a 0,23 
Fenilalanina, % 2,207ab 2,200b 2,213a 0,21 
Glicina, % 1,831ab 1,800b 1,869a 1,18 
Serina, % 2,364a 2,354b 2,368a 0,19 
Prolina, % 2,240ab 2,234 2,252 0,30 
Alanina, % 1,983 1,980a 1,985a 0,25 
Ác. Aspártico, % 5,109ab 5,103b 5,121a 0,15 
Ác. Glutâmico, % 8,278ab 8,293b 8,306a 0,12 
TOTAL, % 41,825 41,775 42,017 0,19 
*Valores em base de matéria natural. abLetras diferentes na mesma linha indicam diferença pelo 
teste Tukey (P<0,05). **Coeficiente de variação. 
 

TABELA 4 - Percentagens de aminoácidos digestíveis verdadeiros do gérmen 
integral de milho obtido com galos (GAL) e frangos (FRG) 
cecectomizados. 

Aminoácidos GAL* FRG 21d* FRG 42d* CV, %** 
Metionina, % 0,204ab 0,200b 0,206a 1,24 
Cistina, % 0,230a 0,215b 0,232a 3,08 
Metionina + Cistina, % 0,427a 0,415b 0,437a 2,12 
Lisina, % 0,538a 0,523b 0,549a 1,79 
Treonina, % 0,411ab 0,404b 0,424a 1,29 
Arginina, % 0,838a 0,833b 0,850a 0,88 
Isoleucina, % 0,338ab 0,325b 0,345a 2,82 
Leucina, % 0,851a 0,838b 0,864a 1,26 
Valina, % 0,555ab 0,542b 0,564a 1,61 
Histidina, % 0,336a 0,330b 0,348a 2,12 
Fenilalanina, % 0,448a 0,376b 0,455a 3,37 
Glicina, % 0,480a 0,472b 0,483a 4,47 
Serina, % 0,508a 0,441b 0,525a 2,92 
Prolina, % 0,745a 0,654b 0,761a 5,55 
Alanina, % 0,717a 0,653b 0,726a 1,56 
Ác. Aspártico, % 0,855a 0,772c 0,870a 1,90 
Ác. Glutâmico, % 1,623b 1,560c 1,654a 0,54 
TOTAL, % 9,656b 9,137c 9,913a 1,15 
*Valores em base de matéria natural. abcLetras diferentes na mesma linha indicam diferença pelo 
teste Tukey (P<0,05). **Coeficiente de variação. 
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Uma provável explicação para a diferença dos concentrados 

energéticos e do farelo de soja na fase inicial de vida, relaciona-se com a 

característica estrutural da proteína dos ingredientes, que determinam taxas de 

digestibilidade variáveis para o conteúdo aminoacídico. Esta diferença estrutural 

está, dentre outros fatores, relacionado com as inter-relações dos aminoácidos 

que as compõe (FARRELL et al., 1999). 

Outro dado relevante foi o melhor aproveitamento de aminoácidos 

(P<0,05) para frangos de corte cecectomizados submetidos ao procedimento 

experimental aos 42 dias de idade se comparado ao grupo controle (galos adultos 

cecectomizados), independente do alimento avaliado (Figuras 2 a 4). Os frangos 

de corte são o resultado de sua seleção genética para o rápido ganho de peso e 

alta eficiência alimentar, o que os torna mais eficientes no aproveitamento de 

nutrientes que as linhagens de postura, principalmente no que se refere à 

excreção de nitrogênio. 

SONG et al. (2004) avaliando os teores de AADV do milho alto óleo 

com duas linhagens diferentes e concluíram que existe uma diferença de quase 

12% no aproveitamento dos aminoácidos obtidos com galos da linhagem de 

postura Hy-Line se comparados com frangos de corte aos 42 dias de idade da 

linhagem comercial Arbor Acress. De acordo com os autores, esta diferença 

relacionou-se com a alteração na excreção de nitrogênio entre a linhagem de 

rápido e baixo crescimento, sendo que os galos Hy Line foram 6% superiores se 

comparados aos frangos Arbor Acress. Este estudo também demonstrou que para 

ambas as linhagens, as variedades de milho alto óleo apresentaram níveis de 

AADV superiores aos do milho comum, principalmente para a Lisina, Metionina, 

Treonina, Valina e Alanina. 

Na eclosão, o sistema digestório da ave está anatomicamente 

completo, mas a capacidade de digestão e absorção ainda está imatura, se 

comparada a ave adulta. Assim, pós eclosão, o trato gastrintestinal sofre grandes 

alterações.  

As alterações morfológicas mais significativas são: aumento das 

secreções enzimáticas, do comprimento do intestino, da altura e densidade dos 

vilos e, conseqüentemente, do número de enterócitos, de células caliciformes e 

de células enteroendócrinas (MAIORKA et al., 2002). Já as alterações fisiológicas, 
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por sua vez, estão relacionadas com o aumento na capacidade de digestão e de 

absorção do intestino, que ocorrem pela maior produção de enzimas digestivas 

pancreáticas e de membrana (NITSAN et al., 1991), bem como de 

transportadores de membrana (NOY & SKLAN, 1997). 

Esse desenvolvimento acentuado na capacidade funcional do trato 

gastrintestinal logo após a eclosão, parece ser comum às aves domésticas, 

ocorrendo pequenas variações entre as diferentes linhagens. Em poedeiras 

comerciais, por exemplo, o aumento na altura dos vilos e profundidade de cripta é 

mais intenso no duodeno nos primeiros seis dias de vida pós eclosão e aos 10 

dias para o jejuno e íleo (UNI et al., 1995). 

Em frangos de corte, por sua vez, um aumento mais acentuado na 

altura dos vilos do duodeno começa ainda in ovo, no 17º dia de incubação até o 

7º dia pós eclosão. No jejuno e íleo o crescimento continua até o 14º dia, 

resultando em aumento no número de enterócitos por vilo. Durante esse período, 

a profundidade de cripta também aumenta, sendo maior no duodeno e menor no 

íleo (NITSAN et al., 1991). Porém, a maturação do trato gastrintestinal se 

estabelece, em frangos de corte, aos 16 dias de idade (UNI et al., 1996). 

 

  
FIGURA 2 -  Aminoácidos digestíveis verdadeiros, em base de matéria natural, 

do milho obtido com galos (GAL) e frangos (FRG) cecectomizados. 
ab indicam diferença pelo teste Tukey (P<0,05). 
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FIGURA 3 -  Aminoácidos digestíveis verdadeiros, em base de matéria natural, 

do gérmen integral de milho obtido com galos (GAL) e frangos 
(FRG) cecectomizados. 

abc indicam diferença pelo teste Tukey (P<0,05). 
 

 

 
FIGURA 4 -  Aminoácidos digestíveis verdadeiros, em base de matéria natural, 

do farelo de soja obtido com galos (GAL) e frangos (FRG) 
cecectomizados. 
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Conclusão 
 

Independente do alimento avaliado os teores de aminoácidos 

digestíveis verdadeiros foram diferentes de acordo com a idade das aves, 

sugerindo uma elevação nesta taxa de digestibilidade com o amadurecimento do 

trato gastrintestinal. 
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CAPÍTULO 6 – DESEMPENHO DE FRANGOS DE CORTE ALIMENTADOS 
COM DIETAS FORMULADAS A BASE DE AMINOÁCIDOS DIGESTÍVEIS 
OBTIDOS COM GALOS E FRANGOS CECECTOMIZADOS 
 

 

Resumo 
 

Este experimento foi conduzido no aviário experimental do Setor de 
Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 
de março a abril de 2005, com o objetivo de determinar o desempenho de frangos 
de corte alimentados com dietas formuladas a base de aminoácidos digestíveis 
verdadeiros (AADV) obtidos com galos e frangos de corte cecectomizados em 
diferentes idades. Foram utilizados 300 pintos de um a 21 dias de idade da 
linhagem AgRoss® 508, distribuídos em um total de 30 unidades experimentais. 
Estas aves foram alojadas em seis baterias de aço galvanizado, com cinco 
andares. Cada andar das baterias, ocupado por dez pintos (cinco aves de cada 
sexo). O aquecimento interno do galpão foi monitorado diariamente, sendo 
associado ao manejo das cortinas para que a temperatura se tornasse adequada 
às aves. Foram utilizados três tratamentos representados pelas formas de 
determinação dos teores de AADV dos alimentos. Todas as dietas foram 
formuladas a base de milho, farelo de soja e GIM levando-se em consideração os 
valores de AADV determinados com aves em diferentes idades: galos de 45 
semanas de idade (Tratamento 1), frangos de corte aos 21 (Tratamento 2) e 42 
dias de idade (Tratamento 3). Foram adotadas duas fases de criação, de acordo 
com a idade das aves, sendo a fase pré-inicial (um a sete dias) e fase inicial (oito 
a 21 dias). As variáveis de desempenho avaliadas foram: peso médio, ganho de 
peso, o consumo de ração, índice de conversão alimentar e o índice de 
mortalidade. As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente 
casualizado com três tratamentos (formas de determinação dos teores de AADV 
dos alimentos avaliados) e dez repetições de dez aves cada. As médias foram 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O uso de dietas 
formuladas a base de AADV determinados com frangos aos 21 dias de idade 
propiciou um aumento no desempenho de frangos de corte na fase inicial. Este 
resultado sugere que cada ingrediente deveria possuir valores distintos de AADV 
levando-se em consideração a faixa etária das aves durante o procedimento de 
determinação. 
 

Palavras-Chave: digestibilidade, faixa etária, farelo de soja, gérmen integral de 
milho, milho 
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CHAPTER 6 – BROILER PERFORMANCE FED DIETS FORMULATED WITH 
TRUE DIGESTIBLE AMINO ACIDS OBTAINED WITH CECECTOMIZED 
ROOSTERS AND BROILERS IN DIFFERENT AGES 
 

 

Abstract 
 

This experiment was carried out in experimental poultry facilities of 
Veterinary College of University of Goias (VC/UG/Brazil) of march to april’05, to 
determine the performance of broilers fed rations formulated with digestible amino 
acidds obtained with cecectomized roosters and broilers in different ages. 300 Ag 
Ross 508 broiler chicks from on to 21 days of age, were distributed in 30 
experimental units. These birds were housed in six batteries of galvanized steel, 
with ten broiler each (five birds of each sex). The temperature was recorded daily. 
Three treatments represented by the foms of determination of amino acids 
digestible in ingredients were used. All diets were corn and soybean meal based, 
formulated withdigestible amino acids content obtained with roosters of 45 weeks 
of age (Treatment 1), broilers with 21 (Treatment 2) and 42 days of age 
(Treatment 3). Two phases were adopted, a) pre-starter phase (one to seven 
days) and starter phase (eight to 21 days). Performance were evaluated: mean 
weight, weight gain, ratio intake, feed-to-gain ratio, and mortality. The birds were 
distributed in a completely randomized design with three treatments (birds age for 
determination of amino acids digestible content) and ten replications of ten birds 
each. The averages were compared by Tukey tes to 5% of probability. Diets 
formulated with amino acids digestible determined with broiler chicks at 21 days of 
age propitiated an increase in performance of broiler in starter phase. This results 
suggest that each ingredient be evaluated with different values of digestible amino 
acids occording to age of birds. 
 

Key-words: corn, corn germ meal, digestibility, different ages, soybean meal 
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Introdução 
 

A composição nutricional dos alimentos e os requerimentos nutricionais 

para as aves, até pouco tempo, eram calculados levando-se em consideração os 

valores de aminoácidos em sua base total (NRC, 1994). Porém com a utilização 

de ingredientes alternativos ao milho e ao farelo de soja nas dietas, houve a 

necessidade de aprimorar as pesquisas com o uso de aminoácidos sintéticos, 

dando origem à formulação seguindo o conceito da proteína ideal que visando a 

diminuição da excreção de nitrogênio e dos custos de formulação (FERNANDEZ 

et al., 1995). 

NASCIMENTO (2004) também descreve como benefícios pela 

utilização de formulações a base de aminoácidos digestíveis verdadeiros (AADV), 

a melhoria de cortes específicos, como o aumento de rendimento dos músculos 

peitorais e da coxa maximização o retorno financeiro. 

ROSTAGNO et al. (1995) avaliaram dietas para frangos de corte a 

base de aminoácidos totais e digestíveis. Os autores formularam três rações 

sendo que a primeira continha alto teor de lisina e metionina digestível atribuídos 

a qualidade dos ingredientes utilizados (milho e farelo de soja 46% de proteína 

bruta); a segunda dieta continha baixos teores de lisina e metionina digestível, 

pois foram utilizados na formulação sorgo, farelo de soja com 45% de proteína 

bruta, farelo de arroz, farinha de penas e vísceras e farinha de carne e ossos; a 

terceira dieta continha os mesmos ingredientes da segunda porém foi 

suplementada com aminoácidos sintéticos para atender os níveis adotados na 

primeira dieta. Os autores observaram que houve um efeito negativo (P<0,05) 

para todas as variáveis de desempenho e de rendimento de carcaça nas aves 

que consumiram a segunda dieta. 

Para que seja viável a formulação de dietas utilizando o conceito da 

proteína ideal, se faz necessário à determinação dos teores de AADV nos 

alimentos. Porém para que esta determinação possa ser realizada em um ensaio 

biológico, deve-se controlar alguns fatores sendo um deles a produção dos 

chamados aminoácidos exógenos, produzidos pela microflora localizado nos 

cecos (FARRELL et al., 1999). 



 

 

94

Os efeitos que a microflora exerce sobre a digestão protéica e sobre os 

valores derivados da digestibilidade de aminoácidos ainda são questões 

conflitantes. Então, na tentativa de elucidar as conseqüências dessas interações 

vários métodos e ensaios para a avaliação da digestibilidade dos aminoácidos em 

ingredientes foram desenvolvidos, como o uso de animais SPF (specifc germ 

free); o fornecimento de antibióticos para os animais experimentais; a obtenção 

de conteúdo ileal mediante o abate das aves ou com o uso de animais canulados; 

e a obtenção de excretas de aves cecectomizadas (LEMME et al., 2004). 

Os mais freqüentes são os ensaios utilizando galos adultos conforme 

sugerido por SIBBALD (1976). O autor considerou importante a cecectomia das 

aves utilizadas para que não sejam susceptíveis aos efeitos da microflora cecal. 

Porém galos cecectomizados excretam mais aminoácidos endógenos 

do que aves mais jovens, isso foi observado tanto em galos de jejum, como 

alimentadas com glicose (RUTZ, 2002). Este fato é explicado pela diferença no 

estágio de maturação fisiológica do trato gastrintestinal das aves. 

Na eclosão, o sistema digestório da ave está anatomicamente 

completo, mais sua capacidade funcional de digestão e absorção ainda está 

imatura, se comparada à ave adulta. Assim, pós eclosão, o trato gastrintestinal 

sofre grandes alterações, com mudanças fisiológicas e morfológicas que 

proporcionam um aumento na área de superfície de digestão e de absorção 

(MAIORKA et al., 2002). 

As alterações morfológicas mais significativas são: aumento no 

comprimento do intestino, na altura e densidade dos vilos e, conseqüentemente, 

no número de enterócitos, células caliciformes e células enteroendócrinas 

(NITSAN et al., 1991). 

Em frangos de corte, um aumento acentuado na altura dos vilos no 

duodeno começa ainda in ovo, aproximadamente no 17° dia de incubação. 

Porém, sua maturação fisiológica completa-se por volta do 7° dia pós-eclosão. No 

jejuno e íleo, o crescimento continua até o 20° dia (UNI et al., 1996). 

Espera-se que frangos de corte, consumindo dietas formuladas a base 

de AADV obtidos por aves em estágios de maturação fisiológica do trato 

gastrintestinal aproximado, demonstrem melhores resultados de desempenho. 
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Assim, com este experimento, objetivou-se determinar o desempenho 

de frangos de corte alimentados com dietas formuladas a base de AADV obtidos 

com galos e frangos de corte cecectomizados em diferentes idades. 

 

 

Material e Métodos 
 

Este experimento foi conduzido no aviário experimental do Setor de 

Avicultura da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás (EV/UFG) 

de março a abril de 2005, sendo utilizados 300 pintos de um a 21 dias de idade da 

linhagem Ag Ross® 508, distribuídos em um total de 30 unidades experimentais. 

Estas aves foram alojadas em seis baterias de aço galvanizado, com 

cinco andares. Cada andar possuía 0,80m2 sendo 0,80 x 1,00 x 0,40 (c x l x h) de 

dimensões (Figura 1). 

As baterias foram dispostas em um galpão de alvenaria com 24 x 

6,65m (159,60m2) de dimensões internas, cumeeira com orientação leste-oeste, 

pé direito de 2,60m, sem lanternim, coberto com telhas francesas. 

Cada andar das baterias, ocupado por dez pintos (cinco aves de cada 

sexo), contavam com bebedouros e comedouros do tipo calha e uma lâmpada de 

60 watts para o aquecimento das aves até o 14° dia de vida. 

O aquecimento interno do galpão foi monitorado diariamente, sendo 

associado ao manejo das cortinas para que a temperatura se tornasse adequada 

às aves. 

A iluminação foi constante, ou seja 12 horas de iluminação natural e 12 

horas de iluminação artificial por dia. A iluminação artificial foi feita por meio de 

lâmpadas incandescentes de 60 w espalhadas nas laterais e na cumeeira do 

galpão, buscando o fornecimento de 22 lúmens/m2. 

Foram utilizados três tratamentos representados pelas formas de 

determinação dos teores de AADV dos alimentos. Todas as dietas foram 

formuladas a base de milho, farelo de soja e GIM levando-se em consideração os 

valores de AADV obtidos com galos de 45 semanas de idade (Tratamento 1), 

frangos de corte aos 21 (Tratamento 2) e 42 dias de idade (Tratamento 3). A 
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metodologia para a determinação destes valores de AADV encontram-se 

descritas no capítulo 5. 

 

 
FIGURA 1 - Baterias de aço galvanizado utilizado neste experimento. 
 

Foram adotadas duas fases de criação, de acordo com a idade das 

aves, sendo a fase pré-inicial (um a sete dias) e fase inicial (oito a 21 dias). A 

composição destas dietas experimentais e os valores de bromatologia dos 

ingredientes avaliados encontre-se apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3. Tanto o 

farelo de soja quanto o GIM, utilizado na elaboração das dietas, apresentavam no 

máximo dois meses de fabricação. 

O período experimental foi de um a 21 dias sendo as rações e as aves 

pesadas no 1°, 7e 21dias de idade. Estes valores foram tabulados servindo para a 

determinação das variáveis de desempenho (peso médio, ganho de peso o 

consumo de ração, índice de conversão alimentar). Também avaliou-se o número 

de aves mortas, cujos valores foram tabulados para a determinação do índice de 

mortalidade, que, para a análise estatística, foi transformado em arco seno. 
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TABELA 1 - Composição das dietas experimentais fornecidas aos frangos de 
corte na fase pré-inicial (uma a sete dias) levando-se em 
consideração as diferentes formas de determinação dos teores de 
aminoácidos digestíveis verdadeiros dos alimentos. 

Ingredientes Galos 45 Sem Frangos 21 Dias Frangos 42 Dias 
Milho, % 49,68 48,71 50,67 
Gérmen Int. Milho, % 6,00 6,00 6,00 
Farelo de Soja, % 38,18 39,24 37,29 
Calcário, % 1,01 1,01 1,01 
Fosfato BiCa, % 1,86 1,66 1,76 
Óleo de Soja, % 2,27 2,36 2,28 
Sal Comum, % 0,46 0,46 0,46 
Supl. Min/Vit*, % 0,40 0,40 0,40 
DL-Met, % 0,15 0,17 0,14 

Composição Nutricional** 
Energia Met., kcal/kg 2.950 2.950 2.950 
Proteína, % 21,92 21,92 21,92 
Cálcio, % 0,99 0,99 0,99 
Fósforo disp., % 0,47 0,47 0,47 
Sódio, % 0,22 0,22 0,22 
Lys dig., % 1,24 1,23 1,26 
Met + Cys dig., % 0,83 0,83 0,83 
Met dig., % 0,48 0,50 0,48 
Thr dig., % 0,84 0,80 0,84 
Trp dig., % 0,26 0,26 0,26 
Arg dig., % 1,50 1,49 1,51 
DGM, µm 890 893 890 
Nº Mongin, mEq/kg 234,39 234,02 234,80 
*Suplemento Mineral e Vitamínico com aditivos. Níveis de garantia/kg de produto: ácido fólico 
200,00mg; ácido pantotênico 3.120,00mg; aditivo antioxidante 2,50%; cobre 2.000,00mg; colina 
78.300,00mg; ferro 11.25000mg; iodo 187,50mg; manganês 18.750,00mg; niacina 8.400,00mg; 
biotina 10mg, coccidiostático 2,50%, promotor de crescimento 2,0%, violeta de genciana 0,375%, 
riboflavina 1.425,00mg; selênio 45,00mg; vitamina A 1.680.000UI; vitamina B1 436,50mg, vitamina 
B2 1,200mg, vitamina B6 624mg, vitamina B12 2,400,00mcg; vitamina K3 360mg, vitamina D3 
400.000 UI; vitamina E 3.500mg; zinco 15.500,00mg. **Dieta formulada considerando os valores 
dos ingredientes encontrados nas “Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos” (ROSTAGNO et al., 
2000). 
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TABELA 2 - Composição das dietas experimentais fornecidas aos frangos de 
corte na fase inicial (oito a 21 dias) levando-se em consideração 
as diferentes formas de determinação dos teores de aminoácidos 
digestíveis verdadeiros dos alimentos. 

Ingredientes Galos 45 Sem Frangos 21 Dias Frangos 42 Dias 
Milho, % 49,68 48,71 50,67 
Gérmen Int. Milho, % 6,00 6,00 6,00 
Farelo de Soja, % 38,18 39,24 37,29 
Calcário, % 1,01 1,01 1,01 
Fosfato BiCa, % 1,86 1,66 1,76 
Óleo de Soja, % 2,27 2,36 2,28 
Sal Comum, % 0,46 0,46 0,46 
Supl. Min/Vit*, % 0,40 0,40 0,40 
DL-Met, % 0,15 0,17 0,14 

Composição Nutricional** 
Energia Met., kcal/kg 3.000 3.000 3.000 
Proteína, % 20,88 20,88 20,88 
Cálcio, % 0,94 0,94 0,94 
Fósforo disp., % 0,44 0,44 0,44 
Sódio, % 0,22 0,22 0,22 
Lys dig., % 1,18 1,17 1,19 
Met + Cys dig., % 0,79 0,79 0,79 
Met dig., % 0,45 0,47 0,45 
Thr dig., % 0,80 0,76 0,80 
Trp dig., % 0,24 0,24 0,24 
Arg dig., % 1,46 1,44 1,46 
DGM, µm 850 845 847 
Nº Mongin, mEq/kg 230,43 230,15 230,22 
*Suplemento Mineral e Vitamínico com aditivos. Níveis de garantia/kg de produto: ácido fólico 
200,00mg; ácido pantotênico 3.120,00mg; aditivo antioxidante 2,50%; cobre 2.000,00mg; colina 
78.300,00mg; ferro 11.25000mg; iodo 187,50mg; manganês 18.750,00mg; niacina 8.400,00mg; 
biotina 10mg, coccidiostático 2,50%, promotor de crescimento 2,0%, violeta de genciana 0,375%, 
riboflavina 1.425,00mg; selênio 45,00mg; vitamina A 1.680.000UI; vitamina B1 436,50mg, vitamina 
B2 1,200mg, vitamina B6 624mg, vitamina B12 2,400,00mcg; vitamina K3 360mg, vitamina D3 
400.000 UI; vitamina E 3.500mg; zinco 15.500,00mg. **Dieta formulada considerando os valores 
dos ingredientes encontrados nas “Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos” (ROSTAGNO et al., 
2000). 
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TABELA 3 - Matriz nutricional do milho, farelo de soja e gérmen integral de 
milho utilizado na formulação das dietas experimentais. 

Nutrientes Milho* Farelo de Soja* Gérmen Integral 
de Milho** 

Energia Met., kcal/kg 3.371 2.266 3.350 
Proteína, % 8,57 45,54 10,88 
Cálcio, % 0,03 0,32 0,02 
Fósforo disp., % 0,08 0,19 0,07 
Sódio, % 0,03 0,07 0,03 

Teor de aminoácidos digestíveis obtidos com galos*** 
Lys dig., % 0,268 2,827 0,538 
Met + Cys dig., % 0,327 1,304 0,427 
Met dig., % 0,152 0,644 0,204 
Thr dig., % 0,286 1,748 0,411 
Arg dig., % 0,449 3,225 0,838 

Teor de aminoácidos digestíveis obtidos com frangos com 21 dias*** 
Lys dig., % 0,234 2,826 0,523 
Met + Cys dig., % 0,284 1,303 0,415 
Met dig., % 0,139 0,644 0,200 
Thr dig., % 0,217 1,737 0,404 
Arg dig., % 0,415 3,221 0,833 

Teor de aminoácidos digestíveis obtidos com frangos com 42 dias*** 
Lys dig., % 0,280 2,830 0,549 
Met + Cys dig., % 0,331 1,313 0,437 
Met dig., % 0,152 0,646 0,206 
Thr dig., % 0,288 1,750 0,424 
Arg dig., % 0,454 3,230 0,850 
*Composição nutricional proposta por ROSTAGNO et al. (2000). **Composição nutricional 
proposta por BRITO et al. (2005). ***Valores determinados pela metodologia descrita no Capítulo 
5. Todos os valores descritos nesta tabela estão expressos em base de matéria natural. 
 

As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente 

casualizado com três tratamentos (formas de determinação dos teores de AADV 

dos alimentos avaliados) e dez repetições de dez aves cada, perfazendo um total 

de 300 pintos. 

A análise estatística foi realizada seguindo o esquema da análise de 

variância pelo programa UFV/SAEG (2000), sendo utilizado o teste de Tukey a 

5% de probabilidade para a comparação das médias. 
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Resultados e Discussão 
 

A temperatura e umidade relativa do ar observada no interior do galpão 

durante todo o período experimental, encontra-se apresentada na Tabela 4. Os 

resultados de desempenho obtidos neste experimento estão demonstrados nas 

Tabelas 5, 6, 7 e 8. 

 

TABELA 4 - Médias de temperatura ambiente de da umidade relativa, obtidos 
durante o período experimental. 

Temperatura (ºC) Umidade Relativa (%) Semanas Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média 
1 33,80 30,20 32,00 86,50 65,30 75,90 
2 31,70 29,70 30,70 86,40 55,20 70,80 
3 29,50 25,30 27,40 83,20 46,20 64,70 

Média 31,67 28,40 30,03 85,37 55,57 70,47 
 

Avaliando as médias das variáveis de desempenho, obtidas com 

frangos de corte que consumirão dietas formuladas a base de AADV 

determinados com aves mais jovens (frangos de corte com 21 dias, seguindo a 

metodologia descrita no Capítulo 5), foi possível observar uma melhora 

significativa (P<0,05) para o peso médio, ganho de peso, consumo de ração e 

para o índice de conversão alimentar, principalmente quando se avalia o período 

de oito a 21 dias. 

 

TABELA 5 - Peso médio (PM) obtidos com frangos de corte alimentados com 
dietas formuladas a base de aminoácidos digestíveis determinados 
com aves distintas. 

Tratamentos PM 
1º dia, g 

PM 
7º dia, g 

PM 
21º dia, g 

Galos 45 sem 43,48 180,08b 802,55b 
Frangos 21 dias 43,35 181,97a 806,72a 
Frangos 42 dias 43,09 180,43b 804,80ab 

CV, % 1,3 3,5 4,2 
abLetras diferentes na mesma linha indicam diferença pelo teste de Tukey (P<0,05). *Coeficiente 
de variação. 
 

De acorde com estes resultados, os frangos de corte responderam de 

forma distinta às dietas experimentais, sugerindo que cada ingrediente deveria 
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possuir valores distintos de AADV levando-se em consideração a faixa etária das 

aves, melhorando assim o seu desempenho. 

 

TABELA 6 - Ganho de peso (GP) obtidos com frangos de corte alimentados 
com dietas formuladas a base de aminoácidos digestíveis 
determinados com aves distintas. 

Tratamentos GP 
1 a 7 dias, g 

GP 
8 a 21 dias, g 

GP 
1 a 21 dias, g 

Galos 45 sem 137,03 619,98b 757,05b 
Frangos 21 dias 137,84 623,63a 762,32a 
Frangos 42 dias 137,69 621,62ab 759,46ab 

CV, % 3,7 4,2 3,9 
abLetras diferentes na mesma linha indicam diferença pelo teste de Tukey (P<0,05). *Coeficiente 
de variação. 
 

Houve uma elevação, não significativa (P>0,05), no índice de 

mortalidade das aves que consumiram dietas formuladas a base de AADV 

determinados com frangos aos 21 dias de idade. Os resultados obtidos foram de 

1,05 e 1,03% aos sete e 21 dias de idade, respectivamente, sendo que não houve 

perdas nos outros tratamentos (taxa de mortalidade de 0,00% durante todo o 

período experimental). 

 

TABELA 7 - Consumo de ração (CR) obtidos com frangos de corte alimentados 
com dietas formuladas a base de aminoácidos digestíveis 
determinados com aves distintas. 

Tratamentos CR 
1 a 7 dias, g 

CR 
8 a 21 dias, g 

CR 
1 a 21 dias, g 

Galos 45 sem 154,71 459,67a 617,38a 
Frangos 21 dias 152,30 444,69b 596,52b 
Frangos 42 dias 153,09 458,26a 611,35a 

CV, % 4,6 3,2 5,4 
abLetras diferentes na mesma linha indicam diferença pelo teste de Tukey (P<0,05). *Coeficiente 
de variação. 
 

Uma grande preocupação na indústria avícola é a aplicação de valores 

de AADV gerada em ensaios de metabolismo utilizando-se galos, pois estes 

animais possuem um grau de maturação fisiológica de seu trato gastrintestinal 

diferente se comparado a aves em crescimento. 
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TABELA 8 - Índice de conversão alimentar (CA) obtidos com frangos de corte 
alimentados com dietas formuladas a base de aminoácidos 
digestíveis determinados com aves distintas. 

Tratamentos CA 
1 a 7 dias, g/g 

CA 
8 a 21 dias, g/g 

CA 
1 a 21 dias, g/g 

Galos 45 sem 1,147 1,621a 1,472a 
Frangos 21 dias 1,112 1,575b 1,431b 
Frangos 42 dias 1,111 1,610a 1,474a 

CV, % 5,2 4,3 2,6 
abLetras diferentes na mesma linha indicam diferença pelo teste de Tukey (P<0,05). *Coeficiente 
de variação. 
 

De acordo com ALI & LEESON (1995) a formulação mais precisa de 

dietas e a predição do desempenho animal se torna necessário na moderna 

avicultura. Ainda de acordo com os autores, pequenas variações nos teores de 

aminoácidos dos alimentos, principalmente nas fases iniciais de vida, podem 

gerar grandes diferenças em termos de remuneração da atividade. 

DOESCHATE et al. (1930) avaliaram diversos fatores que poderiam 

influenciar a digestibilidade de aminoácidos em frangos de corte, utilizando-se 

para isso a metodologia de cânula cecal. Os autores apontaram como principais 

fatores determinantes a idade, sexo e genótipo, sendo que aves mais velhas 

tendem a excretar níveis menores de aminoácidos se comparados a frangos em 

crescimento, isso determina um aumento nos valores de AADV quando a 

avaliação é realizada com galos. 

PERTILÄ et al. (2001) avaliaram os teores de aminoácidos da cevada 

pelo método da a colheita ileal com frangos em crescimento e galos. Os autores 

observaram que a digestibilidade ileal de aminoácidos foi menor em frangos em 

crescimento(21 dias de idade) se comparados com galos (40 semanas de idade). 

Estes resultados sugerem que a digestibilidade dos aminoácidos dos alimentos 

para galos são diferentes dos encontrados em frangos em crescimento, o que 

pode gerar distorções nas formulações interferindo no desempenho (LEMME et 

al., 2004). 
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Conclusão 
 

O uso de dietas formuladas a base de aminoácidos digestíveis 

verdadeiros determinados com frangos aos 21 dias de idade proporcionou uma 

melhora no desempenho de frangos de corte na fase inicial. 
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O milho é o principal ingrediente energético na alimentação das aves e 

uma importante fonte de aminoácidos. Porém mesmo com grande importância na 

nutrição animal, este cereal pode ser substituído em certas épocas do ano devido 

às condições de preço e oferta de mercado. A sua substituição é viável em rações 

animais desde que o custo de sua utilização seja menor ou compatível à do milho, 

mantendo ou superando o valor nutricional. 

Neste contexto está inserido o gérmen integral de milho (GIM), tema 

principal deste trabalho, pois apresenta-se como uma boa fonte de aminoácidos 

digestíveis e de energia, o que possibilita uma diminuição na utilização de farelo 

de soja e aminoácidos sintéticos. 

Foi possível observar, nos dois primeiros experimentos conduzidos 

(Capítulo 2 e 3), que o GIM é um ingrediente com grande potencial para a 

nutrição de galinhas poedeiras, pois o desempenho destas aves e a qualidade 

interna e de casca dos ovos não foram afetados com o uso do GIM em até 50 e 

25% de substituição do milho na dieta no primeiro e segundo ciclo de produção, 

respectivamente. De fato, a única ressalva significativa que pode ser dita sobre a 

inclusão deste ingrediente é a diminuição progressiva na pigmentação da gema e, 

em altas inclusões, a diferença significativa para as variáveis de qualidade de 

casca dos ovos de poedeiras em idade mais avançada (segundo ciclo de 

produção). 

 

Os nutricionistas têm avaliado soluções para atender às exigências 

nutricionais das aves, que devido ao rápido crescimento e a conseqüente redução 

no tempo de abate, passaram a requerer dietas de melhor qualidade e mais 

específicas às suas condições fisiológicas. 

Poucos são os dados referentes a determinação de aminoácidos 

digestíveis nos ingredientes utilizando-se frangos de corte, e quando 

apresentados são oriundos de experimentos que adotaram a coleta de material 

ileal após o sacrifício dos animais, ou pela utilização da espectroscopia de infra 

vermelho (NIRS) e, mais recentemente, pelo uso de rastreadores de 

radiocarbono. Estas técnicas geram resultados inferiores se comparados aos 
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valores encontrados na metodologia tradicional com galos adultos 

cecectomizados. 

Com este trabalho procurou-se demonstrar que é viável a realização da 

cecectomia em frangos de corte a partir do sétimo dia de idade (Capítulo 4), 

possibilitando a adaptação da metodologia tradicional, realizada com galos. 

Estes fatores esclarecem a importância desta tese, pois a avaliação 

dos valores de aminoácidos digestíveis verdadeiros (AADV) de ingredientes 

obtidos com frangos de corte, em detrimento ao método tradicional com galos, 

estabelece dados mais fidedignos. Esta variação foi comprovada no experimento 

descrito no Capítulo 5, pois, de acordo com a idade das aves utilizadas no 

processo de determinação, os teores de AADV foram diferentes, sugerindo 

alterações na digestibilidade de acordo com o amadurecimento do trato 

gastrinestinal das aves. 

Estes dados foram validados no experimento posterior (Capítulo 6), 

sendo que o uso de dietas formuladas a base de AADV determinados com aves 

de corte aos 21 dias de idade proporcionou uma melhora no desempenho dos 

frangos na fase inicial. 

Conclui-se, então, que o ideal é utilizar aves em diferentes faixas 

etárias para determinar a digestibilidade dos nutrientes dos alimentos utilizados 

nas formulações, visando a obtenção de valores nutricionais diferentes para um 

mesmo ingrediente, dependendo do estágio de maturidade fisiológica do trato 

gastrintestinal dos frangos que consumirão esta dieta. 


