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RESUMO  

 

Foram realizados três experimentos para avaliar a suplementação de treonina 
digestível na ração para as fases pré-inicial e inicial de frangos de corte sobre o 
desempenho, parâmetros de desenvolvimento intestinal, rendimento de 
carcaça e imunidade humoral de frangos de corte oriundos de matrizes de 
diferentes idades.  No Experimento I e II foram avaliadas as suplementações 
de treonina digestível  para pintos de corte na fase pré-inicial e inicial utilizando 
em cada 480 pintos de um dia de idade da linhagem comercial Cobb, machos, 
provenientes  de matrizes de 36 e 52, e 38 e 49 semanas de idade, 
respectivamente, alojados em baterias experimentais até 21 dias de idade, 
alimentados com diferentes níveis de treonina digestível: 800; 900; 1000  e 
1100 mg/kg de ração. Para o Experimento III foram utilizados 576 pintos de um 
dia de idade da linhagem comercial Cobb, machos, distribuídos em 24 boxes, 
produzidos por matrizes pesadas de 32 e 53 semanas de idade e alimentados 
com níveis de treonina digestível na ração  de 860; 930 e 990 mg/kg na ração 
com relação treonina:lisina  de 65; 70 e 75%, respectivamente, e 74% para a 
fase de crescimento. O delineamento experimental I e II foi o inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 2 x 4 (idades das matrizes x níveis de 
treonina) totalizando 8 tratamentos com 5 repetições (12 aves por repetição). 
Para o experimento III, o delineamento experimental foi em blocos 
casualizados em esquema fatorial 2x3 (idades da matriz e níveis de treonina 
digestível), totalizando 6 tratamentos, com quatro repetições cada (24 aves 
cada). Os dados foram submetidos à análise de variância e para os níveis de 
treonina digestível foi aplicada a regressão polinomial. O uso da treonina 
digestível de 1000 mg/kg na fase pré-inicial e 800 mg/kg na inicial 
apresentaram melhores resultados para desempenho e metabolização de 
nutrientes na progênie de matrizes jovens e velhas.   Não houve influência da 
idade da progenitora e dos níveis de treonina utilizados na fase pré-inicial e 
inicial sobre as medidas morfométricas intestinais, área de absorção e a 
porcentagem de células caliciformes  nas fases, sendo o nível de 800 mg/kg de 
treonina digestível na ração satisfatório para essas variáveis. Não houve 
influência dos tratamentos sobre o peso relativo de órgãos, rendimento de 
carcaça e vísceras comestíveis, obtendo melhores resultados com a 
suplementação da treonina digestível de 860 mg/kg na fase pré-inicial das aves 
com relação treonina: lisina de 65%. Frangos produzidos por reprodutoras de 
idade avançada possuem melhor resposta imunológica na fase pré-inicial. 
Frangos oriundos de reprodutoras com idade mais avançada apresentaram 
melhor resposta imunológica na fase pré-inicial. A eficiência da resposta imune 
de frangos na fase pré-inicial foi superior com pontos mínimos de 920 e 1003 
mg/kg, e na fase inicial, com pontos mínimos de 842 e 938 mg/kg.  

 
 
Palavras-chave: aminoácido, aves, avicultura, imunidade, nutrição 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Brasil atualmente é o terceiro maior produtor, o primeiro 

exportador e o quarto maior consumidor no mercado mundial de carne de 

frango (UBABEF, 2012). Nos últimos anos, a avicultura brasileira tem 

progredido nos seus índices de crescimento, sendo responsável por mais de 

40% do comércio global da carne exportada no mundo . Isso ocorreu 

principalmente pelo maior conhecimento adquirido nas áreas de sanidade, 

nutrição e manejo, o que maximizou os ganhos no mercado de proteína de 

origem animal (UBABEF, 2012). Dessa forma, é primordial atentar para os 

ajustes que se fazem necessários em cada fase de idade da ave devido ao 

constante progresso genético que poderá alterar suas exigências. 

Na avicultura atual, a alimentação representa aproximadamente 70% 

do custo de produção, sendo, portanto, fator de grande importância e 

preocupação para os produtores e nutricionistas (NASCIMENTO et al., 2005). 

Considerando essa alta representatividade, medidas para reduzi-la, como o 

uso de aminoácidos industriais nas rações pode significar lucro para o setor e 

maior produtividade.  

O melhor conhecimento das exigências nutricionais desses 

aminoácidos permite trabalhar com maior precisão e oferecer a possibilidade 

de substituir parcialmente os níveis baixos de proteína por níveis mínimos de 

aminoácidos. Nesse contexto, a utilização do conceito de proteína ideal na 

formulação de rações busca o ajuste nutricional adequado, para favorecer a 

deposição proteica com máxima eficiência. 

Outro fator a ser levado em consideração é a relação da nutrição e 

desenvolvimento dessas aves nas primeiras semanas de vida. Em virtude de 

suas características peculiares na digestão e na absorção de determinados 

nutrientes nesse período de transição entre a vida embrionária e a vida 

independente, qualquer limitação pode determinar prejuízos no desempenho 

de linhagens selecionadas para rápido crescimento, indicando que o aporte 

nutritivo pelo saco da gema não é suficiente para suportar o extremo 

crescimento da ave que ocorre após a eclosão (DIBNER, 1996; ALMEIDA, 

2003). 
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Deve-se salientar que a correta formulação dos  nutrientes pode 

produzir um sistema de defesa que seja benéfico para a ave, sendo portanto 

importante o estudo dos níveis ótimos para maximizar os índices zootécnicos.  

Vários trabalhos científicos também correlacionam o peso do ovo e 

do pinto com a eficiência posterior no desempenho do frango de corte 

(FERREIRA et al., 2005; JOSEPH &  MORAN Jr., 2005a; LOURENS et al., 

2006; ROCHA et al., 2008). Essas diferenças ocorrem pela desigualdade no 

peso, e por conseguinte no tamanho, de ovos e pintos produzidos por matrizes 

jovens e velhas.  

Essa disparidade é justificada pelo aumento no intervalo entre as 

ovulações com o avançar da idade da reprodutora, ocasionada pela redução na 

taxa de postura, que consequentemente aumentará o peso do ovo, pois a 

mesma quantidade de gema sintetizada pelo fígado é depositada em um 

número menor de folículos (ZAKARIA et al., 1983). Em virtude disso, a idade 

materna afeta o peso dos pintos, sendo a progênie das reprodutoras com idade 

mais avançada os de maior peso à eclosão com consecutiva correlação do 

peso ao abate.  

Portanto, a investigação do efeito da idade da matriz na qualidade 

do pinto e a suplementação de treonina digestível na fase inicial da ave, que 

corresponde às três primeiras semanas de vida, podem influenciar o período 

total de criação, o que estimula as pesquisas científicas e justifica a busca por  

rações que possibilitem crescimento máximo. 

 

1 IDADE DA MATRIZ 

 

A idade das matrizes possui influência sobre o peso, a qualidade 

interna e externa dos ovos, a eclodibilidade e, consequentemente, sobre a 

qualidade do pinto, sendo que essas diferenças podem explicar porque pintos 

provenientes de matrizes jovens têm mortalidade aumentada e desempenho 

reduzido (VIEIRA & MORAN Jr., 1998).  

As matrizes no início da fase reprodutiva produzem ovos menores e 

mais leves que originarão pintos de tamanho inferior quando comparados aos 

das reprodutoras mais velhas, resultando em menor rendimento de incubação 
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e pintos de pior qualidade. Isto pode ser atribuído às menores concentrações 

de gema que é fundamental para o crescimento do embrião (BENTON Jr. & 

BRAKE, 1996; SUAREZ et al., 1997; BRANDALIZE, 2001). Em contrapartida, 

matrizes velhas produzem folículos maiores, gerando ovos com maior 

percentagem de gema, além de maior concentração de proteínas e de 

fosfolipídios (CARDOSO et al., 2002). Os demais componentes sólidos do ovo 

também aumentam gradualmente de acordo com o avançar da idade da 

reprodutora (AHN et al.,1997.) 

SINCLAIR et al. (1990) descreveram que a idade da matriz afeta o 

peso corporal dos pintos, sendo aqueles mais pesados e com maior taxa de 

crescimento os provenientes de matrizes mais velhas. Esses fatores são 

justificados pela relação direta entre o peso do pinto à eclosão e o peso do ovo, 

que é acentuada após o décimo primeiro dia de incubação podendo 

permanecer durante todo o período de criação (WILSON, 1991).  

Esse melhor desempenho das aves originadas de reprodutoras mais 

velhas também foi estudado por POOLE (1999) que demonstrou que frangos 

originados de matrizes de idade intermediária, 51 semanas de idade, 

apresentaram maior ganho de peso quando comparados com a progênie de 

reprodutoras de 35 e 63 semanas. 

Na mesma linha de pesquisa, MAIORKA et al. (2003) concluíram 

que frangos provenientes de matrizes velhas apresentaram maior consumo de 

ração e ganho de peso até os 42 dias de idade. PEEBLES et al. (1999) 

também verificaram que a idade da matriz influenciou o rendimento de carcaça 

e rendimento de peito aos 43 dias de idade, já que aves produzidas por 

matrizes mais velhas apresentaram melhores resultados. 

Dessa forma, na prática da avicultura moderna observa-se 

preferência por pintos nascidos de matrizes com idades intermediárias por 

apresentarem maior homogeneidade e melhor qualidade no campo (DALANEZI 

et al., 2004). 

Em contrapartida, TONA et al. (2004) relataram que os pintos 

provenientes das reprodutoras jovens (35 semanas de idade) apresentaram 

alta taxa de crescimento, não diferenciando no peso corporal quando 

comparados aos pintos descendentes das matrizes mais velhas (45 semanas 
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de idade) na idade de 21 até 42 dias.  Estudando também a diferença entre os 

pesos corporais dos pintos à eclosão e aos oito dias de idade, JOSEPH & 

MORAN Jr. (2005) verificaram que aos 16 dias essa diferença não era mais 

significativa e que os frangos descendentes de matrizes Ross de 32 e 41 

semanas apresentavam peso corporal semelhante. 

DALANEZI et al. (2004) descreveram que o rendimento de carcaça e 

o conteúdo de gordura abdominal de frangos de corte à idade de abate não são 

alterados pela idade da matriz ou peso dos ovos. Os mesmos pesquisadores 

também não observaram influência da idade reprodutora sobre o rendimento 

de carcaça e pernas.  

 

2 PROTEÍNA NA NUTRIÇÃO DE FRANGOS 

 

A proteína desempenha várias funções no organismo, tais como: 

formação e manutenção dos tecidos, hormônios, enzimas, auxilia na pressão 

osmótica, atua como fonte secundária de energia, transporta e armazena 

gorduras e minerais (BERTECHINI, 2012). Além dessas funções, é importante 

na produção industrial já que existe uma busca zootécnica sobre a eficiência na 

conversão de proteína da ração em proteína muscular (COSTA et al., 2001). 

O melhoramento genético dos frangos de corte, que são 

selecionados para rápido crescimento, maximiza a deposição de proteínas para 

a formação dos músculos, sendo assim, haverá um limite para a deposição 

diária de proteínas, independente da sua ingestão (LEESON, 1995). 

Os aminoácidos são considerados essenciais ou não essenciais, 

dependendo da conceituação, tais como espécie, crescimento e certas 

condições fisiológicas (ANDRIGUETTO et al., 1989). Os essenciais são 

aqueles que não são sintetizados no organismo e precisam ser obtidos dos 

alimentos. Em contrapartida, os  não essenciais podem ser produzidos pelo 

organismo, não sendo necessário a sua presença na ração (LEHNINGER et 

al., 1995). Na prática, é difícil formular dietas com ingredientes naturais que 

atendam todas as exigências de aminoácidos para frangos em quantidades 

adequadas e também para manter o ótimo balanço aminoacídico (HAN et al., 

1992).  
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Deficiências de aminoácidos na ração podem interferir na 

quantidade e na proporção dos tecidos sintetizados pelas aves, já que o 

metabolismo dos aminoácidos consiste no equilíbrio da síntese e da 

degradação protéica, incorporação do nitrogênio ao ácido úrico, conversão dos 

esqueletos de carbono dos aminoácidos até glicose, gordura, energia ou gás 

carbônico e água e, formação dos derivados não proteicos (SIBBALD & 

WOLYNETZ, 1986; KIDD & KERR, 1996). Logo, é necessária a determinação 

das necessidades diárias destes aminoácidos para síntese proteica, garantindo 

assim níveis ótimos de crescimento e mantença (CHEFTEL et al., 1989). 

Quando os aminoácidos na dieta estão em excesso, alguns são 

eliminados na urina (ISHIBASHI & YONEMOCHI, 2002). Os principais sinais de 

deficiência de aminoácidos em geral são hipoproteinemia, anemia, crescimento  

deficiente e retardo na cicatrização de feridas (JONES et al., 2003). 

As rações de frangos devem ser formuladas para fornecer 

aminoácidos suficientes para síntese proteica, sendo que o excesso desses 

pode resultar em redução na eficiência e aumento da exigência de aminoácidos 

essenciais (SKLAN & PLAVNIK, 2002).  

Em pesquisas científicas são descritos que os níveis ótimos de 

aminoácidos na ração de frangos podem variar em função de fatores como 

linhagem, idade, sexo, temperatura ambiente, níveis nutricionais, fontes de 

energia e proteína, desafios imunológicos, além de fatores de manejo (BAKER 

& HAN, 1994; ROSTAGNO et al., 1999; ENTING et al., 2005). Segundo 

WILLIAMS (1995), a avaliação precisa da exigência de aminoácidos das aves 

para mantença, crescimento e a suplementação exata são essenciais para 

otimização da produção. 

 

2.1 Proteína bruta, ideal e aminoácido digestível 

 

A proteína e os aminoácidos totais já foram utilizados no passado 

para formular rações para aves, contudo atualmente se emprega a metodologia 

de formulação mais adequada: os aminoácidos digestíveis e as relações ideais 

entre a lisina e os demais aminoácidos (OLIVEIRA NETO & OLIVEIRA, 2009).  
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Os valores de aminoácidos totais empregados nas rações podem 

superestimar as estimativas, causando deste modo, elevação da poluição 

ambiental (pela maior excreção de nitrogênio) e onerando o custo final da 

ração, além de afetar o desempenho dos animais (KIDD & KERR, 1996; 

ALETOR et al., 2000).  

LECLERCQ (1996) demonstrou que 30% da proteína bruta ingerida 

pelo frango é excretada. Esse excesso de proteína (aminoácidos essenciais e 

não essenciais) é catabolizado e excretado na forma de ácido úrico. Partindo 

do princípio de que o custo metabólico para incorporar um aminoácido na 

cadeia proteica é estimado em 4,0 moles de adenosina trifosfato (ATP), e que o 

custo para excretar um aminoácido é estimado em torno de 6,0 a 18,0 moles 

de ATP, valores que podem variar em função da quantidade de nitrogênio 

presente no aminoácido, representando alto custo energético para o frango. 

Dessa forma, a energia que poderia ser  utilizada para deposição de tecidos é 

desviada para excreção de nitrogênio.  

O conceito de proteína ideal foi proposto por MITCHELL (1964) que 

propôs a maximização da utilização da proteína da dieta com diminuição da 

excreção de nitrogênio. O maior benefício da aplicação desse conceito na 

formulação de rações é a simplificação do processo, pois ao se estabelecer a 

exigência de lisina, as exigências para os demais aminoácidos são facilmente 

calculadas (CHUNG & BAKER, 1992). 

A lisina é utilizada como aminoácido de referência pelos 

pesquisadores, embora seja o segundo aminoácido limitante depois da 

metionina em dietas de frangos. Essa aplicação é justificada por esse 

aminoácido possuir as seguintes características: ser utilizada principalmente na 

síntese de proteína corporal, apresentar disponibilidade na forma cristalina, 

além de ser facilmente analisada (PACK, 1996; COSTA et al., 2001).  

ZAVIEZO (2000) citou que em dietas comerciais para frangos é 

possível trabalhar com níveis mínimos de proteína bruta de 21%, 18-19% e 16-

17%, nas fases de 1 a 21 dias, 22 a 42 dias e 43 a 56 dias, respectivamente, 

desde que haja suplementação correta de metionina, lisina e treonina industrial. 

ROSTAGNO et al. (1995), após determinarem os coeficientes de 

digestibilidade verdadeira dos aminoácidos de diversos ingredientes (milho, 
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sorgo, farelo de soja, farinha de carne e ossos, farinha de vísceras, farinha de 

penas e farelo de arroz), avaliaram o desempenho de frangos alimentados com 

diferentes rações formuladas com base nos valores de lisina e 

metionina+cistina totais e disponíveis. Os resultados indicaram que rações 

formuladas com alimentos alternativos e valores de aminoácidos totais 

proporcionaram pior desempenho e rendimento de peito. Por outro lado, 

quando a ração era composta por alimentos alternativos, formulada com base 

nos aminoácidos disponíveis e suplementada com aminoácidos industriais, 

resultou em desempenho semelhante com menor custo em relação à ração à 

base de milho e farelo de soja.  

A recomendação para frangos machos na relação treonina:lisina 

digestível é de 65% para todas as fases de criação, de acordo com as Tabelas 

brasileiras de aves e suínos (ROSTAGNO et al., 2011). Todavia, outros 

pesquisadores relatam que há diferenças no desempenho com o aumento 

dessa relação (KIDD et al., 2002; ATENCIO et al., 2004) e que há escassez de 

informações sobre a relação ideal desses aminoácidos tanto no desempenho 

zootécnico, rendimento de carcaça e de partes nobres para as condições 

brasileiras (BERRES et al., 2007).  

 

 

3 TREONINA NA NUTRIÇÃO DE FRANGOS 

 

A estrutura química da treonina (ácido α-amino-β-hidróxi-n-butírico) 

foi determinada na década de 30, sendo o último dos 20 aminoácidos naturais 

a ser conhecido. Aminoácido polar, de estrutura química C₄H₉O₃N, que possui 

cadeia hidrofílica e contribui, juntamente com a serina, com a hidrofilia das 

proteínas, quando presente em regiões expostas da cadeia peptídica (De BLAS 

et al., 2000).  

Como demonstrado na Figura 1, sua estrutura contém dois átomos 

de carbono assimétricos. Assim, existem quatro estéreo-isômeros ópticos 

possíveis: a L e D treonina e a L e D alotreonina (DE BLAS et al., 2000). Uma 

vez que aves e suínos não conseguem realizar as reações de transaminação 

entre os isômeros, os mesmos só podem utilizar o isômero L (DE BLAS et al., 
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2000; KIDD et al., 2005). Possui um grupo hidroxila capaz de formar ligações 

com a água, e possui característica hidrofílica. Portanto, geralmente é 

encontrada na superfície da molécula proteica (MARZZOCO & TORRES, 

1999). Sua equivalência protéica situa-se em torno de 74% enquanto que sua 

digestibilidade é de 100% (LEESON & SUMMERS, 2001). 

 

 

FIGURA 1 – Estéreo isômeros da treonina  

                        Fonte: DE BLAS et al. (2000) 

 

É o terceiro aminoácido limitante para frangos após metionina e 

lisina em dietas a base de milho e farelo de soja  (BERRES et al., 2007). 

Representa o ponto crítico em formulações de custo mínimo, pois influencia o 

nível de proteína bruta da dieta (KIDD et al., 2005). 

Segundo KIDD et al. (2002), a formulação de rações com treonina 

industrial permite reduzir a proteína bruta da dieta, contribuindo assim para a 

redução da excreção de ácido úrico e água, evitando a excreção de nitrogênio 

no ambiente. Sua exigência está para a formação da proteína corporal e pena, 

manutenção da renovação proteica corporal, bem como ajuda na formação do 

colágeno e elastina (FERNANDEZ et al., 1994; SÁ et al., 2007).  Encontra-se 

também no epitélio gastrintestinal (células da mucosa, muco e enzimas 

digestivas) e como componente das moléculas de imunoglobulinas (WU, 1998; 

OJANO-DIRAIN & WALDROUP, 2002). 
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O muco, secreção produzida pelo trato gastrintestinal, é composto 

principalmente de água (95%) e mucinas (5%), que são glicoproteínas de alto 

peso molecular especialmente ricas em treonina (CORFIELD et al., 2001). É 

secretado pelas células caliciformes localizadas ao longo das vilosidades 

intestinais e reveste a parede do trato digestório protegendo contra as enzimas 

digestivas e o dano físico provocado pela digesta (FAURE et al., 2005; FAURE 

et al., 2007).  

A exigência de treonina para mantença é alta em relação aos 

demais aminoácidos em função de seu grande conteúdo nas secreções 

intestinais endógenas. Assim, a treonina apresenta maior importância em fases 

avançadas de desenvolvimento (FERNANDEZ et al., 1994). Também é  

esperado que aves com desafios intestinais tenham a necessidade de maiores 

exigências  na relação treonina:lisina para maximixar o desempenho (STAR et 

al., 2012). 

De acordo com CORZO et al. (2007), mais da metade da treonina 

consumida  é utilizada nos intestinos para as funções de mantença, sendo 

primariamente utilizada na síntese de mucina. Os mesmos autores ainda 

relatam que o tipo e a quantidade de mucina produzida no trato gastrintestinal 

influenciam as comunidades microbianas (por servir de substrato para a 

fermentação bacteriana e para fixação bacteriana), a disponibilidade de 

nutrientes (via perda endógena de mucina, bem como pela absorção de 

nutrientes) e função imune (via controle da população microbiana e 

disponibilidade de nutrientes).  

FAURE et al. (2005) realizaram experimento em ratos e afirmaram 

que a restrição da treonina na dieta prejudica a síntese de mucinas em todos 

os segmentos do intestino delgado, sendo os valores superiores dessa perda 

de 40% no duodeno. 

A digestibilidade da treonina em aves foi estudada por AMMERMAN 

et al. (1995) que concluíram que há diferença de acordo com o ingrediente da 

ração com variação de  29% entre os alimentos, com 89% de disponibilidade 

para farelo de soja, 84% para milho, 81% para o sorgo e 100% para L-treonina. 

A recomendação para essse aminoácido digestível sugerida por ROSTAGNO 

et al. (2011) é de 85,2%. 
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Diante do exposto,  objetivou-se estudar o efeito da utilização de 

treonina digestível na ração pré-inicial e inicial de frangos provenientes de ovos 

de matrizes de duas idades sobre: o desempenho zootécnico, metabolização 

dos nutrientes, biometria e histomorfometria intestinal, rendimento de carcaça 

e  imunidade humoral. 

 

 

REFERÊNCIAS  

1.AHN, D.U.; KIM, S.M.; SHU, H. Effect of Egg Size and Strain and Age of 
Hens on the Solids Content of Chicken Eggs. Poultry Science, v. 76, p. 914–
919, 1997. 
 

2.ALETOR, V.A.; HAMID, I.I.; NIESS, E.; PFEFFER, E. Low-protein amino acid-
supplemented diets in broiler chickens: Effect on performance, carcass 
characteristics, whole body composition and efficiencies nutrient utilization. 
Journal Science Food Agriculture, v.80, p.547-554, 2000. 
 
3.ALMEIDA, J. G. ; FARIA FILHO, D. E. ; DAHLKE, F. ;  MAIORKA, A.; 
MACARI, M. ; FURLAN, R.L . Efeito da idade da matriz e do tempo de jejum 
entre o nascimento e o alojamento sobre a absorção do saco vitelino. Revista 
Brasileira de Ciência Avícola, v.5, p. 93-93, 2003. 

 

4.AMMERMAN, C. B.; BAKER, D. H.; LEWIS, A. J. Bioavalability of nutriets 
for animals. San Diego: Academic Press, 1995. 
 

5.ANDRIGUETTO, J. M.; PERLY, L.; MINARDI, I.; FLEMMING, J.S.; GEMAEL, 
A.; SOUZA, G.A.; BONA FILHO, A. Nutrição animal: alimentação animal. 3ª 

ed. São Paulo: Nobel, 1989, p.425. 
 

6.ATENCIO, A.; ALBINO, L.F.T.; ROSTAGNO, H.S.; OLIVEIRA, J.E.; VIEITES, 
F.M.; DONZELE, J.L. Exigências de treonina para frangos de corte machos nas 
fases de 1 a 20, 24 a 38 e 44 a 56 dias de idade. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.33, n.4, p.880-893, 2004. 

 

7.BAKER, D.H.; HAN, Y. Digestible lysine requirement of male and female 
broiler chicks during the period three to six weeks post hatching. Poultry 
Science, v.73, p.1739-1745, 1994. 

 

8.BENTON Jr., C.E., BRAKE, J. The effect of broiler breeder age and length of 
egg storage on egg albumen during early incubation. Poultry Science, v.75, 
p.1069-1075, 1996. 

http://lattes.cnpq.br/7510667062506287
http://lattes.cnpq.br/4373399742588480


12 

 

9.BERRES,J.; VIEIRA, S.L.; CONEGLIAN, J.L.B.; OLMOS, A.R.; FREITAS, 
D.M.; BORTOLINI, T.C.K.; SILVA, G.X. Respostas de frangos de corte a 
aumentos graduais na relação entre treonina e lisina. Ciência Rural, v. 37, n. 

2, p.510-517, 2007. 
 

10.BERTECHINI, A.G. Nutrição de monogástricos. 2ª ed., Lavras, MG: 
UFLA, 2012. 373p. 
 

11.BRANDALIZE,V.H. A influência da nutrição da matriz sobre a performance 
do frango de corte. In: ENCONTRO TÉCNICO EM CIÊNCIAS AVIÁRIAS, 
5.,2001, Uberlândia, Resumos... Uberlândia: UFU, 2001.p.42-71. 

 

12.CARDOSO, J.P.; NAKAGE, E. S.; PEREIRA, G. T.; BOLELI, I. C. Efeito da 
idade da matriz e peso dos ovos, sobre os componentes do ovo em frangos de 
corte. Revista Brasileira de Ciência Avícola, Campinas, v.4, p.16, 2002. 

 

13.CHEFTEL, J. C.; CUQ, J. L.; LORIENT, D. Proteinas alimentarias: 

Bioquímica -Propiedades funcionales. Valor nutricional - Modificaciones 
químicas. Saragoza: Acribia, 1989. 446p. 
 

14.CHUNG, T. K.; BAKER, D.H. Ideal amino acid pattern for 10-kilogram pigs. 
Journal of Animal Science, v.70, p. 3102-3111, 1992. 
 

15.CORFIELD, A.P.; CARROLL, D.; MYERSCOUGH, N.; PROBERT, C.S. 
Mucins in the gastrointestinal tract in health and disease. Frontiers in 
Bioscience, v.6, p. 1321-1357, 2001. 
 

16.CORZO, A.; KIDD, A.T.; DOZIER, W.A. et al. Dietary threonine needs for 
growth and immunity of broilers raised under different litter conditions. Journal 
of Applied Poultry Research, v.16, p. 574-582, 2007.  
 

17.COSTA, F. G.P.; ROSTAGNO. H.S.; ALBINO, L.F.T.; GOMES, P.C.; 
TOLEDO, R.S.; VARGAS JR, J.G. Níveis dietéticos de proteína bruta para 
frangos de corte de 1 a 21 e 22 a 42 dias de idade. Revista Brasileira 
Zootecnia, v.30, n.5, p.1498-1505,  2001. 

 

18.DALANEZI, J.A.; MENDES, A.A.; GARCIA, E.A.; GARCIA, R.G.; MOREIRA, 
J.; TAKITA, T.S.; PAZ, I.C.L.A. Efeito da idade da matriz sobre o rendimento e 
qualidade da carne de frangos de corte. Ciência e Tecnologia de Alimentos, 

v.24, n.4, p. 685-690, 2004. 
 

19.DAVIS, A.T.; AUSTIC, R.E. Threonine metabolism of chicks fed threonine- 
imbalanced diets. Journal of Nutrition, n.112, p.2177-2186, 1982. 

 



13 

 

20.DE BLAS, C.; GARCÍA, A.I.; CARABAÑO, Y.R. Necesidades de treonina 
en animales monogástricos necesidades de treonina en animales 
monogástricos. In: CURSO DE ESPECIALIZACIÓN FEDNA: AVANCES EN 

NUTRICION Y ALIMENTACIÓN ANIMAL, 16, 2000, Barcelona. Madrid: Fedna, 
2000. Disponível em: http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/00CAP1.pdf. 
Acessado em: 7 de julho de 2010. 
 

21.DIBNER, J. Nutritional requeriments of young poultry. In: MEETING OF 
ARKANSAS NUTRITION CONFERENCE, 1996, Fayetteville. Anais… 

Fayetteville: Arkansas Poultry Federation, 1996. p.15-27. 
 

22.ENTING, H.; VELDMAN, B.; POS, J.; WEURDING, E.; LEBELLEGO, L. 
Factors that influence nutritional requirements of poultry. IN: Simpósio 
Internacional sobre exigências nutricionais de aves e suínos, Viçosa, 2005. 
Anais... 2005, Viçosa, p.97-116. 

 

23.FAURE, M.; MOENNOZ, D.; MONTIGON, F.; METTRAUX, C.; BREUILLE, 
D.; BALLEVRE, O. Dietary threonine restriction specifically reduces intestinal 
mucin synthesis in rats. Journal of Nutrition, v. 135, p. 486-491, 2005. 

 

24.FAURE, M.; CHONE´, F.; METTRAUX, C.; GODIN, J.P.; BE´CHEREAU, F.; 
VUICHOUD, J.; PAPET, I.; BREUILLE´, D.; OBLED, C. Threonine utilization for 
synthesis of acute phase proteins, intestinal proteins, and mucins is increased 
during Sepsis in rats. Journal of Nutrition, v. 137, p. 1802-1807, 2007. 
 

25.FERNANDEZ, S.R.; AOYAGI, S.; HAN, Y.; PARSONS, M.C.; BAKER,H.D. 
Limiting order of amino acid in corn and soyben meal cereal for growth of the 
chick. Poultry Science, v.73, p.1887-1896, 1994. 
 

26.FERREIRA, F.C.; LARA, L.J.C.; BAIÃO, N.C.; CHIARELLI, I.M.; LANA, 
A.M.Q., CORRÊA, G.S.S. Influência da idade da matriz sobre a qualidade do 
ovo. Revista Brasileira de Ciência Avícola, Campinas, supl.7, p.6, 2005. 
 

27.HAN, Y.; SUZUKI, H.; PARSONS, C.M.; BAKER, D.H. Amino acid 
fortification of a low-protein corn and soybean meal diet for chicks. Poultry 
Science, v. 71, p. 1168 -1178, 1992. 
 

28.ISHIBASHI, T.; YONEMOCHI, C. Possibility of amino acid nutrition in broiler. 
Journal of Animal Science, v.73, p.155-165, 2002. 

 

29.JONES, T.C.; HUNT, R. D.; KING, N.W. Patologia Veterinária. 6ª ed, São 

Paulo: Manole, 1415p, 2003. 
 



14 

 

30.JOSEPH, N.S.; MORAN JR., E.T. Effect of flock age and postemergent 
holdin in the hatcher on broiler live performance and further-processing yeld. 
Journal of Applied Poultry Research, v. 14, p. 512-520, 2005. 

 

31.JOSEPH, N.S.; MORAN JR., E.T. Characteristics of eggs, embryos, and 
chicks from broiler breeder hens selected for growth or meat yield. Journal of 
Applied Poultry Research, v.14, p.275-280, 2005a. 

 

32.KIDD, M.T., KERR,B.J. Threonine for poultry: a review. The Journal of 
Applied Poultry Science, v.5, n.4, p.358-567, 1996. 
 

33.KIDD, M.T.; ZUMWALT, C.D.; CHAMBLEE, D.W.; CARDEN, M.L.; 
BURNHAM, D.J. Broiler growth and carcass responses to diets containing L-
threonine versus diets containing threonine from intact protein sources. Journal 
of Applied Poultry Research, v.11, p.83-89, 2002. 

 

34.KIDD, M.T.; VIRDEN, W.S.; CORZO, A.; DOZIER, W.A.; BURNHAM, D.J. 
Amino acid density and L-Threonine responses in Ross Broilers. International 
Journal of Poultry Science, v. 4, n. 5, p. 258-262, 2005. 

 
35.LECLERCQ, B. Les rejet azote Issus de láviculture: importance et  progress 
envisageables. INRA Production Animal, v.9, p.91-10, 1996. 
 

36.LEESON, S. Nutrição e qualidade da carcaça de frangos de corte. In: 
CONFERÊNCIA APINCO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AVÍCOLAS, 1995. 
Curitiba. Anais...Campinas: FACTA, 1995. p.111-18. 
 

37.LEHNINGER, A. L., NELSON, D. L., COX, M. M. Princípios de bioquímica. 
2ª ed., São Paulo: Sarvier, 1995. 810p. 
 

38.LOURENS, A.; MOLENAAR, R.; VAN DEN BRAND, H. et al. Effect of egg 
size on heat production and the transition of energy from egg to 
hatchling. Poultry Science, v.85, p.770-776, 2006.  

 

39.MAIORKA A.;  LUQUETTI,  B.C.; ALMEIDA J.G.; MACARI, M. 2003. Idade 
da matriz e qualidade do pintinho, p.361-377. In: MACARI M. & GONZALÉS E. 
(Eds), Manejo da Incubação. Facta, Campinas. 526p. 

 

40.MARZZOCO, A.;  TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 2ª ed., Guanabara-

Koogan, Rio de Janeiro, 1999, p.360. 
 

41.MITCHELL, H.F. Comparative nutrition of man and domestic animals. 
New York: Academic Press, 1964. 



15 

 

42.NASCIMENTO, G.A.J.; COSTA, F.G.P.; JÚNIOR, V.S.A.; BARROS, L.R. 
Efeitos da substituição do milho pela raspa de mandioca na alimentação de 
frangos de corte, durante as fases de engorda e final. Ciência e 
agrotecnologia, v. 29, n. 1, p. 200-207, 2005. 
 

43.OJANO-DIRAIN, C. P. & WALDROUP, P. W. Evaluation of lysine, 
methionine and threonine needs of broilers three to six week of age under 
moderate temperature stress.International. Journal of Poultry Science, v.1, 
n.1, p.16-21, 2002. 
 
44.OLIVEIRA NETO, A. R.; OLIVEIRA, W, P. Aminoácidos para frangos de 
corte. Revista Brasileira Zootecnia, Viçosa, v.38, p.205-208,  2009. 
 
45.PACK, M. Ideal protein in broilers. In. FEEDBACK SPECIAL; Frankfurt, 
Alemanha, p.01-13, 1996. 
 
46.PEEBLES, E.D.S.M.; DOYLE, T.; PANSKY, P.D.; GERARD, M.A. Effects of 
breeder age and dietary fat on subsequente broiler performance, 1-Growth,  
mortality on feed convertion. Poultry Science, v. 78, n. 3, p. 505-511, 1999. 

 

47.POOLE, G. H. Evaluation of age, gender, strain, and diet on the cooked yield 
and shear values of broiler breast fillets. Journal of Applied Poultry 
Research, v.8, p.170-176, 1999. 

 

48.ROCHA, J.S.R.; LARA, L.J.C.; BAIÃO, N.C.; CANÇADO, S.V.; BAIÃO, 
L.E.C.; SILVA, T.R.  Efeito da classificação dos ovos sobre o rendimento de 
incubação e os pesos do pinto e do saco vitelino. Arquivo Brasileiro de 

Medicina Veterinária e Zootecnia,  v.60, n.4, p. 979-986, 2008. 
 

49.ROSTAGNO, H.S., PUPA, J.M.R., PACK, M. Diet formulation for broilers 
based on total versus digestible amino acids. The Journal of Applied Poultry 
Research, v. 4, n. 3, p. 293-299, 1995. 
 

50.ROSTAGNO, H.S.; NASCIMENTO, A.H.; ALBINO, L.F.T.; Aminoácidos 
totais e digestíveis para aves. IN: Conferência APINCO, 1999, Campinas. 
Anais... Campinas: Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia Avícola, 1999, 
p.65-83. 
 

51.ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T; DONZELE, J.L.; GOMES, P.C.; 
OLIVEIRA, R.F.; LOPES, D.C.; FERREIRA, A.S.; BARRETO, S.L.T.; 
EUCLIDES R.F.; Composição de Alimentos e Exigências Nutricionais de 
Aves e Suínos (Tabelas Brasileiras), Viçosa: UFV, 2011, 252p. 
 

 

 



16 

 

52.SÁ, L.M.; GOMES, P.C.; CECON, P.R.; ROSTAGNO, H.S.; D’AGOSTINI, P. 
Exigência nutricional de treonina digestível para galinhas poedeiras no período 
de 34 a 50 semanas de idade. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.6, 

p.1846-1853, 2007.  
 

53.SIBBALD, I.R., WOLYNETZ, M.S. Effects of dietary lysine and feed intake 
on energy utilization and tissue synthesis by broiler chicks. Poultry Science., 

v.65, p.98-105, 1986. 
 

54.SINCLAIR, R. W.; ROBINSON F. E.; HARDIN, R. T. The effects of 
parentage post hatch treatment on broiler performance. Poultry Science, 

v.69,n.4,p.526-534, 1990. 
 

55.SKLAN, D.; PLAVNIK, I. Interactions between dietary crude protein and 
essential amino acid intake on performance in broilers. British Poultry 
Science, v.43, p.442-449, 2002. 
 

56.STAR, L.; ROVERS, M.; CORRENT, E.; VAN DER KLIS, J.D. Threonine 
requeriment of broiler ckickens during subclinical intestinal Clostridium infection. 
Poultry Science, v.91, p.643-652, 2012. 
 

57.SUAREZ, M.E.; WILSON, H.R.; MATHER,F.B.; WILCOX, C.J.; Mc 
PHERSON, B.N.Effect of strain and age of the broiler breeder female on 
incubation time and chick weight. Poultry Science, v.76, p.1029-1036, 1997. 
 

58.TONA, K.; ONAGBESAN, O.; DE KETELAERE, DECUYPERE, E.; 
BRUGGEMAN, V. Effects of age of broiler breeders and egg storage on egg 
quality, hatchability, chick quality, chick weight, and chick posthatch growth to 
forty-two days.Journal Applied Poultry Research, v.13, p.10-18, 2004. 

 

59.VIEIRA, S.L.; MORAN JR., E.T. Eggs and chicks from broiler breeders of 
extremely different age. Journal Applied Poultry Research, v.7, p.372-376, 
1998. 
 

60.UBABEF; União Brasileira de Avicultura. Relatório Anual 2012. Disponível 
em:  
http://www.ubabef.com.br/estatisticas/frango/producao_brasileira_de_carne_de
_frango. Acesso em: 11 de julho de 2013. 
 

61.ZAKARIA, A. H.; MIYAKI, T.; IMAI, K. The effect of aging on the ovarian 
follicular growth in laying hens. Poultry Science, v.62, p.670-674, 1983. 

 

62.ZAVIEZO, D. Requerimientos de aminoácidos de pollos y gallinas. 
Avicultura Profesional, v. 18, p. 18-22, 2000. 
 

http://www.ubabef.com.br/estatisticas/frango/producao_brasileira_de_carne_de_frango
http://www.ubabef.com.br/estatisticas/frango/producao_brasileira_de_carne_de_frango


17 

 

63.WILLIAMS, P.E.V. Digestible amino acids for non-ruminant animals: theory 
and recent challenges. Animal Feed Science and Technology, v. 53, p. 173-
187, 1995. 
 

64.WILSON, H.R. Interrelationships of egg size, chick size, post hatching 
growth and hatchability. World´s Poultry Science Journal, v.47, p.5-20, 1991. 
  

65.WU, G. Intestinal mucosal amino acid catabolism. Journal of Nutrition, v. 
128, p. 1249–1252,1998. 



CAPITULO 2 – DESEMPENHO E METABOLIZAÇÃO DE NUTRIENTES 

PARA FRANGOS DE CORTE PROVENIENTES DE  

MATRIZES DE DIFERENTES IDADES E ALIMENTADOS 

COM NÍVEIS CRESCENTES DE TREONINA DIGESTÍVEL 

NA RAÇÃO NAS FASES PRÉ-INICIAL E INICIAL 

 
RESUMO:  Avaliou-se a influência dos diferentes níveis de treonina na dieta 

sobre o desempenho e na metabolização de nutrientes em frangos oriundos de 

matrizes com diferentes idades. Nos dois experimentos foram alojados 480 

pintos de um dia de idade da linhagem comercial Cobb, machos, provenientes  

de matrizes de 36 e 52, e 38 e 49 semanas de idade, respectivamente, 

alojados em baterias experimentais até 21 dias de idade, alimentados com 

diferentes níveis de treonina digestível: 800; 900; 1000  e 1100 mg/kg de ração 

nas fases pré-inicial e inicial. Em dois ensaios metabólicos conduzidos de 4 a 7 

e de 17 a 21 dias de idade foram avaliados  ganho de peso, consumo de ração, 

conversão alimentar e  coeficiente de metabolização da matéria seca, balanço 

de nitrogênio, digestibilidade de nitrogênio, matéria seca retida, nitrogênio 

retido, e a relação entre balanço de nitrogênio e o ganho de peso. O 

delineamento experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 

2 x 4 (idades das matrizes x níveis de treonina) totalizando 8 tratamentos com 

5 repetições (12 aves por repetição). Aves provenientes de matrizes velhas 

apresentaram peso e consumo de ração superior quando suplementadas com 

treonina digestível na fase pré-inicial aos sete dias de idade. Na fase inicial, de 

8 a 14 dias de idade, aves provenientes de matrizes mais velhas e alimentadas 

com 800 mg/kg de treonina digestível na ração apresentaram ganho de peso 

superior, com efeito linear positivo. Também houve interação entre a idade da 

matriz e os níveis de treonina digestível, aos 21 dias de idade, para aves 

sumplentadas na fase inicial com ponto máximo de 1003 mg/kg de ração para 

ganho de peso. Para os dados de metabolização dos nutrientes, de quatro a 

sete dias de idade da ave, a matéria seca mostrou efeito linear positivo de 

melhores resultados à medida que aumentou o nível de treonina digestível na 

ração.  Para o balanço do nitrogênio, coeficiente de metabolização do 

nitrogênio e nitrogênio retido, houve efeito quadrático negativo com ponto 

máximo de 1000, 990 e 1020 mg/kg de treonina digestível na ração, 

respectivamente. Não houve diferença para idade das matrizes e níveis de 

treonina digestível sobre a metabolização dos nutrientes na fase inicial de 17 a 

21 dias de idade da ave. Para o desempenho e metabolização de nutrientes o 

uso da treonina digestível de 1000 mg/kg na fase pré-inicial e 800 mg/kg na 

inicial apresentaram melhores resultados em progênie de matrizes jovens e 

velhas. 

Palavras-Chave: avicultura, desenvolvimento, metabolismo, nutrição. 



CHAPTER 2 – PERFORMANCE AND NUTRIENTS METABOLIZATION IN 

BROILERS PRODUCED BY FEMALE BREEDER CHICKENS 

OF DIFFERENT AGES AND FED WITH INCREASING 

LEVELS OF DIETARY DIGESTIBLE THREONINE IN PRE 

STARTER AND STARTER PHASES 

ABSTRACT: The influence of different threonine levels on performance and 
nutrients metabolization in broiler chickens produced by female breeders of 
different ages were evaluated. Two experiments were housed, in each one, a 
total of 480 one-day-old male chicks from Cobb commercial strain, housed in 
experimental batteries up to 21 days old, fed with different threonine levels: 800, 
900, 1000 and 1100 mg/kg of feed in pre-initial and initial phases, 36 and 52, 
and 38 and 49 weeks of broiler breeder age, respectively. The experimental 
design was the completely randomized factorial 2 x 4 (female breeders’ ages x 
threonine levels) totaling 8 treatments with 5 replicates (12 birds per replicate). 
The evaluated aspects were weight gain, feed intake, feed conversion and dry 
matter metabolization coefficient, nitrogen balance, nitrogen digestibility, 
retained dry matter, retained nitrogen, and the relation between this balance 
and weight gain were evaluated in two metabolic trials conducted from 4 to 7 
and 17 to 21 days of age. Chicks from older female breeders had higher weight 
and feed intake when supplemented with digestible threonine in pre-initial 
phase at seven days of age. In the initial phase, at 14 days of age,  poultry 
produced by older female breeders and fed 800 mg/kg digestible threonine in 
the same phase showed higher weight gain with positive linear effect. Also 
there was interaction between breeder age and digestible threonine levels at 21 
days of age for supplemented birds in initial phase with maximum level of 1003 
mg/kg of feed for weight gain. For nutrient metabolization, from four- to seven-
day-old birds, the dry matter was statistically different and showed a positive 
linear tendency of better results with increased levels of dietary digestible 
threonine. For nitrogen balance, coefficient of nitrogen metabolization and 
retained nitrogen, a negative quadratic effect was observed with a peak of 
1000, 990 and 1020 mg/kg of dietary digestible threonine, respectively. There 
was no statistical difference for female breeders’ age and digestible threonine 
levels in for variable obtained during the metabolic trial conducted in the initial 
phase from birds of 17 to 21 days of age. For performance and metabolism of 
nutrients using the threonine of 1000mg/kg in the pre-start and the initial 
800mg/kg showed better results for broilers produced by young and old 
breeders. 
 
Keywords: development, metabolism, nutrition, poultry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desempenho das aves pode ser influenciado pela genética, idade 

das matrizes e peso do ovo, entre outros fatores.  Reprodutoras jovens 

produzem ovos mais leves que geram pintos menores quando comparado com 

os originados pelas matrizes mais velhas (DALANEZI, 2004).  

Na fase inicial de vida, ocorrem características peculiares na 

digestão e absorção de determinados nutrientes nesse período (DIBNER, 

1996), sendo que restrições nutricionais podem determinar prejuízos produtivos 

tardios em aves de linhagens selecionadas para rápido crescimento (PENZ 

JÚNIOR & VIEIRA, 1996).  

Até os sete primeiros dias de vida, devido a essas limitações 

digestivas, preconiza-se uma dieta diferenciada na primeira semana de vida da 

ave (STRINGHINI et al. 2002) . Essa ração é denominada pré-inicial e deve ser 

fornecida na quantidade de 150 a 200 g/ave (LILBURN, 1998; AMBROSINI, 

2001). Após essa fase, não há necessidade de manutenção dessa ração, já 

que as aves apresentam adaptabilidade anatomofisiológica do aparelho 

digestório (PENZ JÚNIOR & VIEIRA, 1996).   

Em trabalho realizado por SINCLAIR et al. (1990) foi verificado 

menor consumo de ração, menor ganho de peso e maior mortalidade na 

progênie de matrizes mais jovens aos 21 dias de idade. Os autores justificaram 

os resultados encontrados pelo fato de estarem relacionados à qualidade e ao 

peso do pinto ao nascer. Da mesma forma, DALANEZI et al. (2005) verificaram 

que aves oriundas de matrizes com 29 semanas apresentaram menor ganho 

de peso e consumo de ração na fase inicial quando comparadas com a 

progênie de reprodutoras com idade de 58, 68 e 98 semanas.  

A proteína e os aminoácidos também influenciam diretamente o 

desempenho zootécnico e o custo da formulação das rações (SAKOMURA & 

SILVA, 1998). Os aminoácidos são utilizados pelas aves para manutenção da 

saúde e integridade dos tecidos e posteriormente para a produção de 

músculos, ovos, pele, penas, o que exigirá um alto conteúdo de proteína na 

ração (BARBOSA et al., 2002). 
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O uso de aminoácidos em frangos  tem sido amplamente estudado, 

visando melhor aproveitamento desses nutrientes. Deve-se ter cautela ao 

utilizar os aminoácidos sintéticos, pois pequenas variações de seus níveis, 

disponíveis para absorção, podem causar efeitos na eficiência alimentar e 

principalmente no consumo de ração (ROSTAGNO et al., 1995). 

Dentre os principais aminoácidos sintéticos destaca-se a treonina 

que é o terceiro aminoácido limitante, nas rações à base de milho e farelo de 

soja, após metionina e lisina, para frangos de corte, sendo encontrado em altas 

concentrações no coração, nos músculos, no esqueleto e sistema nervoso 

central (BERTECHINI et al., 2012). Contribui para formação da proteína e 

manutenção da renovação proteica corporal, além de auxiliar na formação do 

colágeno (SÁ et al., 2007). Rações com níveis marginais e com excesso de 

outros aminoácidos aumentam de forma acentuada as exigências deste 

aminoácido nas dietas baseadas em milho e farelo de soja (KIDD & KERR, 

1996). 

As exigências de treonina total e (digestível) para frangos 

determinadas por ROSTAGNO et al. (2011) para 1-7, 8-21, 22-33, 34-42, 43-46 

dias são de 0,994% (0,862%), 0,873% (0,757%), 0,753% (0,653%), 0,668% 

(0,580%), 0,616% (0,534%), respectivamente.  

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito da 

suplementação de treonina digestível e determinar o melhor nível para o 

desempenho e metabolização dos nutrientes para frangos de corte, na fase 

pré-inicial e inicial, oriundos de matrizes de diferentes idades. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

  

 Foram conduzidos dois experimentos nas instalações do aviário 

experimental da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás. O primeiro avaliou o desempenho zootécnico e coeficiente de 

metabolização dos nutrientes da ração em frangos alimentados com diferentes 

níveis de treonina digestível na fase pré-inicial oriundos de matrizes de 

diferentes idades. O segundo avaliou as mesmas variáveis do primeiro, todavia 

para a fase inicial das aves. 
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Os protocolos experimentais utilizados nestes estudos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sob nº 278/11, e está 

de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotados pela 

Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Em ambos os testes foram utilizados 480 pintos de um dia de idade 

da linhagem comercial Cobb, machos, provenientes de ovos de matrizes 

pesadas de duas idades, 36 e 52 semanas de idade para a fase pré-inicial,e 38 

e 49 para a fase inicial, alimentados com diferentes níveis de treonina 

digestível: 800; 900; 1000  e 1100 mg/kg para cada período de suplementação. 

Os pintos foram vacinados contra Marek no incubatório, e, posteriormente, aos 

14 dias de idade, individualmente, via gota ocular, contra a doença de 

Newcastle, com vírus vivo, tipo B1, amostra La Sota. O delineamento 

experimental foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 4 (idades 

das matrizes x níveis de treonina) totalizando 8 tratamentos com 5 repetições 

(12 aves por repetição). 

As rações fornecidas eram isonutritivas e isoenergéticas a base de 

milho e farelo de soja, seguindo as recomendações de exigências nutricionais e 

composição de alimentos propostas por ROSTAGNO et al. (2005) (Tabela1). 

Para atingir os níveis crescentes propostos de treonina digestível as rações 

experimentais foram obtidas através da suplementação de L-treonina na ração 

basal, em substituição ao amido. 

Os pintos foram criados em cinco baterias, até 21 dias de idade,  

que eram equipadas com comedouros e bebedouros tipo lineares e bandejas 

metálicas para retirada das excretas. Cada bateria continha cinco andares com 

divisões de 0,33x 0,50m somando 40 unidades experimentais. Foram utilizadas 

lâmpadas incandescentes de 40 watts para cada andar até os 14 dias de idade 

para aquecimento das aves. O manejo até 21 dias incluiu a limpeza diária dos 

bebedouros, troca de água, abastecimento de comedouros duas vezes ao dia, 

além de verificar a temperatura e o manejo das cortinas. 
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Tabela 1 - Composição percentual e nutricional das dietas basais 

experimentais suplementadas de treonina digestível nas fases 

pré-inicial e inicial para frangos  

Ingredientes  Pré-Inicial Basal (kg) Inicial Basal (kg) 

Milho 57,03 61,96 

Farelo de soja 36,01 31,31 

Óleo de soja 1,30 1,83 

Fosfato Bicálcico 1,93 1,00 

Calcário Calcítico 0,86 0,84 

Sal comum 0,46 0,44 

Suplemento Mineral Vitamínico1 0,50 0,50 

Amido 1,00 1,00 

L-Lisina HCL 0,43 0,67 

DL-Metionina 0,39 0,30 

L-Treonina 0,09 0,15 

Total 100,00 100,00 

Composição nutricional     

Proteína Bruta(%) 22,00 20,50 

Energia Metabolizável (kcal/kg) 2.960 3.000 

Cálcio (%) 0,942 0,899 

Fósforo disponível (%) 0,471 0,449 

Lisina Digestível (%) 1,363 1,434 

Arginina Digestível  (%) 1,340 1,210 

Metionina Digestível (%) 0,684 0,576 

Metionina + Cistina Digestível (%) 0,968 0,921 

Triptofano Digestível (%) 0,242 0,217 

Treonina Digestível (%) 0,800 0,800 

Valina Digestível 0,882 0,809 

Sódio (%) 0,224 0,218 
1
Suplemento vitamínico para frangos - Fase inicial (vitamin supplement for broilers - initial 

phase): vit. A - 3.125.000 UI; vit. D3 - 550.000 UI; vit. E - 3.750 mg; vit. K3 - 625 mg; vit. B1 - 
250 mg; vit. B2 - 1.125 mg; vit. B6 - 250 mg; vit. B12 - 3.750 mg; niacina (niacin) - 9.500 mg; 
pantotenato de cálcio (calcium pantothenate), 3.750 mg; ác. fólico (folic acid) - 125 mg; DL-
metionina (DL-methionine) - 350.000 mg; cloreto de colina 50% - 150.000 mg; promotor de 
crescimento (growth promoter) - 12.500 mg; coccidiostático - 15.000 mg; Se - 50 mg; 
antioxidante (antioxidant) - 2.500 mg; veículo q.s.p., 1000 g. Suplemento mineral (Mineral 
supplement): Fe - 100.000 mg; Cu - 16.000 mg; Zn - 100.000 mg; I - 1500 mg. 
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Na condução do experimento, ao quarto, sétimo, 10º, 14º e 21º dias 

de idade da ave foram realizadas as pesagens dos animais e sobra de ração 

para avaliar os parâmetros de desempenho: ganho de peso (calculado pela 

diferença entre o peso vivo ao final de cada período e o peso inicial no 

alojamento), consumo de ração (de cada período) e conversão alimentar 

(calculada pela razão entre o total de ração consumida e o ganho de peso, 

corrigido pelo peso das aves mortas). 

Um ensaio metabólico foi conduzido do 4º ao 7º dia de idade da ave 

para a suplementação na fase pré-inicial, e do 17º ao 21º para a fase inicial,  

pelo método da colheita total de excretas e pesagem das aves para 

determinação do coeficiente de metabolização, balanço de nitrogênio, 

digestibilidade de nitrogênio, matéria seca retida, nitrogênio retido, e a relação 

entre esse balanço e o ganho de peso no período, de acordo com SILVA 

(1990). Para essa análise, as excretas foram colhidas duas vezes ao dia 

durante o período supracitado. As mesmas foram acondicionadas em sacos 

plásticos identificados, com tratamento e repetição, e congeladas para 

conservação, visando análises posteriores. As análises bromatológicas das 

excretas foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do Departamento 

de Produção Animal da EVZ/UFG. 

A análise estatística foi realizada pelo teste de ANOVA do SAS 

(2005)  e o teste de Tukey (5%) adotado para comparação das médias. 

Quando necessário, os dados foram submetidos à regressão polinomial. O 

modelo matemático para o experimento foi: 

Yijk =  + L i + A j+ LxA ij+ eijk 

Em que:  
Yijk = conjunto das variáveis dependentes 

  = média geral 
Li= idade da Matriz 
Aj= níveis de treonina digestível 
eijk = erro experimental 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não houve efeito significativo para interação entre os grupos 

estudados (idade da matriz x níveis de tronina digestível) para o desempenho 

das aves nos períodos avaliados. Ao avaliar o desempenho dos pintos 

produzidos por reprodutoras de diferentes idades no período de um a sete dias 

(experimento 1), aves provenientes de matrizes velhas apresentaram peso 

inicial, ganho de peso e consumo de ração superior (p<0,05) (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Peso inicial (PI), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), 

conversão alimentar (CA) e peso vivo (PV) de frangos de corte aos 

sete dias de idade  provenientes de matrizes de diferentes idades 

(ID) alimentados com níveis crescentes de treonina digestível 

(Thr)/g de ração na fase pré-inicial  

Tratamentos PI (g) CR (g/ave) GP (g/ave) CA (g/g) PV (g) 

 
  Idade da matriz (semanas)   

36 39B 92,58B 89,39B 1,039 129A 

52 45A 102,62A 95,15A 1,082 141B 

 
Treonina Digestível (Thr) (mg/kg) 

 800 41 100,58 94,41 1,066 140 

900 42 97,16 92,57 1,051 134 

1000 42 97,04 93,1 1,044 135 

1100 42 95,03 89 1,068 130 

 
Probabilidade Estatística 

 ID <0,05 <0,05 <0,05 ns <0,05 

Thr ns ns ns ns ns 

Thr x ID ns ns ns ns ns 

CV (%) 0,71 10,14 10,85 4,27 4,27 
Médias seguidas de letras desiguais maiúsculas na coluna diferem entre si (p<0,05) 

pelo Teste de Tukey 

 

WYATT et al. (1985), VIEIRA & MORAN Jr. (1998) e MAIORKA 

(2003) também observaram maiores pesos na primeira semana de idade em 

pintos mais pesados na eclosão. Da mesma forma, WILSON (1991) e TRALDI 

(2009) mencionaram ganho de peso inferior para frangos oriundos de matrizes 

jovens em suas pesquisas. Este fato pode estar correlacionado com a maior 
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deposição lipídica nas gemas pelas matrizes velhas, favorecendo o ganho de 

peso inicial dos pintos (ZAKARIA et al., 1983) e posteriormente pelo maior 

desenvolvimento do trato gastrointestinal das aves produzidas pelas matrizes 

mais velhas, o que pode cooperar no momento da alimentação para uma 

melhor adaptação e consequentemente melhor desempenho (TRALDI, 2009). 

O maior ganho de peso pelas aves produzidas pelas reprodutoras 

velhas é um parâmetro importante na avicultura industrial, visto que o mesmo é 

sustentado na literatura científica pela proporcionalidade entre o peso do frango 

ao abate e o peso do pinto na referida idade, sendo a correlação estimada em 

alta e positiva (r = 0,6 a 0,9) (TONA et al., 2005). 

O menor consumo de ração no mesmo período para aves 

produzidas pelas reprodutoras jovens (p<0,05) é semelhante aos encontrados 

por MAIORKA (2002) que relatou que pintos provenientes de lotes de matrizes 

novas, além de menor peso corporal no momento da eclosão, apresentaram 

baixo ganho de peso e menor consumo de ração na fase pré-inicial, quando 

comparados aos provenientes de matrizes mais velhas. 

Para os níveis de treonina digestível não houve diferença (p>0,05) 

para os demais parâmetros avaliados na fase pré-inicial aos sete dias de idade. 

Estes resultados corroboram com outras pesquisas (SMITH & WALDROUP, 

1988; KIDD et al., 1996) que demonstraram que a exigência de treonina para 

consumo e ganho de peso está dentro do mínimo recomendável de 800 mg/kg 

da dieta. 

 Não houve diferença e interação (p>0,05) entre a idade das matrizes 

e os níveis de treonina digestível sobre nenhum resultado de desempenho na 

suplementação de treonina digestível na fase pré-inicial aos 14 dias de idade 

da ave. O que indica que o uso desse aminoácido está de acordo com o 

indicado as Tabelas Brasileiras de Aves e Suínos (ROSTAGNO et al., 2011) 

que é de 852 mg/kg, pois o benefício zootécnico não foi observado e 

evidenciou-se um melhor proveito ambiental pela redução de perdas de 

nutrientes não digeridos, economizando assim energia para os processos de 

crescimentos e manutenção (PENZ & VIEIRA, 1996). 

 Aos 21 dias de idade, não foi observada interação entre os 

tratamentos (p>0,05) em nenhuma das variáveis de desempenho (Tabela 3). 
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Aves produzidas por matrizes jovens obtiveram um ganho de peso minimizada 

a diferença dos sete aos 21 dias de idade, não sendo observada diferença para 

essa variável. Alguns pesquisadores relatam que a idade da matriz e o peso do 

ovo, com consequente influência sobre o peso do pinto, não tem afetado o 

desempenho das aves no decorrer da idade até o  abate (STRINGHINI et al., 

2003; DALANEZI et al., 2004; ROCHA et. al. 2008) 

 

Tabela 3- Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar 

(CA) e peso vivo (PV) de frangos aos 21 dias de idade 

provenientes de matrizes de diferentes idades (ID) alimentados 

com níveis crescentes de treonina digestível (Thr)/kg de ração  na 

fase pré-inicial  

Tratamentos CR (g/ave/dia)     GP (g/ave/dia) CA (g/g) PV (g) 

 
Idade da matriz (ID) (semanas)   

36 650,44 611,91 1,063 649 

52 673,8 635,29 1,06 677 

 
Treonina Digestível (Thr) (mg/kg) 

 800 666,62 639,84 1,042 673 

900 654,59 606,8 1,079 648 

1000 661,12 622,86 1,061 665 

1100 666,14 624,9 1,065 667 

 
Probabilidade Estatística 

 ID ns ns ns ns 

Thr ns ns ns ns 

Thr x ID ns ns ns ns 

CV (%) 9,26 7,61 6,72 4,62 

 

O resultado para o coeficiente de metabolização da matéria seca em 

relação aos níveis de treonina digestível nas rações (Tabela 4) de quatro a sete 

dias de idade da ave foi diferente (p<0,05) e mostrou efeito linear positivo de 

melhores resultados à medida que aumentou o nível de treonina digestível na 

ração. Essa melhor digestibilidade pode ser justificada pela maior produção de 

mucina, que possui em sua composição a treonina, pelas células caliciformes 

no trato digestório da ave, preservando assim a integridade da mucosa e 

favorecendo a absorção dos nutrientes. Todavia,  seria necessário a realização 

de análises laboratoriais  que confirmassem a maior produção de muco com o 



28 

 

aumento dos níveis de treonina digestível utilizadas nas rações, todavia as 

mesmas não foram abordadas nesse experimento. 

Houve diferença com efeito quadrático negativo para os resultados 

do balanço do nitrogênio, coeficiente de metabolização do nitrogênio e 

nitrogênio retido (p<0,05) com ponto máximo de 1000, 990 e 1020 mg/kg de 

treonina digestível na ração, respectivamente. FIALHO et al. (2008) relataram 

que o valor do balanço de nitrogênio superior indica melhor aproveitamento do 

nutriente fornecido na ração, acarretando baixa excreção, visto que a excreção 

inferior de nitrogênio resulta menor catabolização dos aminoácidos, o que gera 

maior retenção de elementos construtores da proteína.  

 

Tabela 4 - Metabolização de nutrientes da dieta pré-inicial suplementada com 

diferentes níves de treonina (Thr)/kg de ração para frangos no 

período de quatro a sete dias de vida provenientes de matrizes de 

diferentes idades (ID)  

Tratamentos  CMMS 
(%) 

BN 
(g) 

CMN  
(%) 

MSR  
(g/kg GP) 

NR  
(g/kg GP) 

 Idade da matriz (semanas) 

36  73,21 15,55B 61,77 628,99 16,31 
52  73,11 17,52A 62,48 636,85 15,89 

 Treonina Digestível (Thr) (mg/kg) 

800 72,94 14,72 58,06 629,07 13,91 
900 72,31 17,09 62,01 621,71 16,63 

1000 73,71 18,36 64,96 628,64 17,47 
1100 73,68 15,95 63,46 652,28 16,39 

 Probabilidade Estatística 

ID ns <0,05 ns ns ns 
Thr  <0,051 <0,052 <0,053 ns <0,054 

Thr x ID ns ns ns ns ns 
CV (%) 1,417 11,02 4,09 4,42 6,38 

Médias seguidas de letras desiguais maiúsculas na coluna diferem entre si (p<0,05) pelo Teste 
de Tukey;  
Lin: linear; Qd: quadrática 
CMMS: coeficiente de metabolização da matéria seca; BN: balanço de nitrogênio; CMN: 
coeficiente de metabolização do nitrogênio; MSR: matéria seca retida; NR: nitrogênio retido. 

1
CDMS: y=71,38+1,94x /R²= 0,14 

2
BN: y= -96,72+200,37x-99,70x² /R²= 0,31 Ponto máximo:1000 mg de treonina na ração 

3
CMN: y= -97,25+197,85x-100,15x² /R²=0,50 Ponto máximo: 990 mg de treonina na ração 

4
N retido: y= -86,40+178,96x- 87,60x² /R² =0,65 Ponto máximo: 1020 mg de treonina na ração 
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Esses achados demonstram a digestibilidade da proteína, sendo que 

os maiores valores de treonina digestível permitiram melhor eficiência na 

metabolização pela ave. Pode-se sugerir que a proteção da mucina, que é 

composta por treonina, sobre a vilosidade intestinal pode ter favorecido a 

absorção dos nutrientes pela melhoria da integridade intestinal com 

consequente absorção proteica da ração, contudo essa análise não foi 

abordada no experimento. 

Pintos provenientes de matrizes mais velhas apresentaram ganho de 

peso superior aos 14 dias de idade quando suplementadas com treonina 

digestível na fase inicial (p<0,05) (Tabela 5). Já para consumo de ração e 

conversão alimentar não houve influência dos tratamentos (p>0,05). Sabe-se 

que idade das reprodutoras possui relação com o peso, a qualidade e a 

composição do ovo e, conseqüentemente, o peso do pinto, dessa forma 

sugere-se que essas aves obtiveram maior disponibilidade de nutrientes para 

maximizar seu desempenho. 

 

Tabela 5 - Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR) e conversão 

alimentar (CA) ) e peso vivo (PV)  de frangos   aos 14 dias de idade  

provenientes de matrizes de diferentes idades (ID) alimentados 

com níveis crescentes de treonina digestível (Thr)/kg de ração na 

fase inicial  

Tratamentos CR (g/ave)          GP (g/ave) CA (g/g) PV (g) 

 
Idade da matriz (semanas)   

38 554      400B 1,385 415 

49 561      413A 1,358 423 

 
Treonina Digestível (Thr) (mg/kg) 

 800 557    391 1,425 412 

900 556    406 1,37 418 

1000 568    417 1,362 422 

1100 568   414 1,372 426 

 
Probabilidade Estatística 

 ID ns <0,05 ns ns 

Thr  ns <0,05 ns ns 
Thr x ID ns <0,05 ns ns 
CV (%) 4,83 3,79 4,85 3,46 

Letras distintas na mesma coluna diferem entre si (p<0,05) pelo Teste de Tukey (5%).  
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STRINGHINI et al. (2003)  verificaram que o peso médio inicial dos 

pintos influenciou o peso médio das aves e o consumo de ração até os 21 dias 

de idade, mas aos 35 e aos 42 dias não foi observada a mesma relação. 

Sendo assim, o menor nível de treonina digestível (800 mg/kg) foi 

suficiente para satisfazer as necessidades de mantença da ave. O aumento 

dos níveis não foi suficiente para ativar os mecanismos reguladores do apetite 

das aves por não alterar o perfil plasmático de acordo com o balanço no 

metabolismo dos aminoácidos (HARPER, 1970), não estimulando dessa forma 

o mecanismo cerebral que é sensível a variação dos aminoácidos plasmáticos, 

que ao ser estimulado provoca diminuição do consumo (BERTECHINI, 2012). 

Ao realizar o desdobramento da interação dos tratamentos para o 

ganho de pso,  o acréscimo do aminoácido digestível na ração para frangos 

produzidos por matrizes jovens determinou efeito linear positivo (p<0,05) aos 

14 dias, em que o nível de 1000 mg/kg apresentou melhor resultado (Tabela 6). 

Aves oriundas  das matrizes velhas obtiveram peso superior quando 

suplementadas com o nível de 800mg/kg.  

 

Tabela 6 - Desdobramento da interação da idade da matriz e dos níveis de  

treonina digestível mg/kg na fase inicial para o ganho de peso de 

frangos aos 14 dias de idade produzidos por matrizes de diferentes 

idades  

Idade 
(semanas) 

800 
mg/kg 

900 
mg/kg 

1000 
mg/kg 

1100 
mg/kg 

P (%) CV (%) 

38 367,08B 398,98 419,96 416,78 <0,051 4,83 
49 414,98A  413,10 415,24 411,76 ns 4,35 

Letras diferentes na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 
1
Y= 239,124 + 0,1700080x / R² = 0,82 

 

 Não houve diferença para conversão alimentar e consumo de ração 

para aves aos 21 dias de idade (p>0,05) (Tabela 7). A progênie das matrizes 

velhas obtiveram maior ganho de peso quando utilizado o nível de 800 mg/kg. 

Ao desdobrar a interação para idade da matriz e níveis de treonina para a 

variável ganho de peso  (Tabela 8), observou-se efeito quadrático com ponto 

máximo de 1003 mg  de treonina digestível/kg de ração. Frangos provenientes 
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de reprodutoras novas apresentaram maior ganho de peso quando utilizado 

1000 mg/kg de treonina digestível na ração.  

 Assim, é aconselhável utilizar níveis superiores aos utilizados na 

formulação das rações experimentais que foram propostos por ROSTAGNO et 

al. (2005), de 800 mg/kg de treonina digestível na ração, para essa fase de 

criação. 

 

Tabela 7 - Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR) e conversão 

alimentar (CA) ) e peso vivo (PV)  de frangos   aos 21 dias de idade  

provenientes de matrizes de diferentes idades (ID) alimentados 

com níveis crescentes de treonina digestível (Thr)/kg de ração na 

fase inicial  

Tratamentos CR (g/ave) GP (g/ave) CA (g/g) PV (g) 

 
Idade da matriz (semanas)   

38 1106 717,1 1,543 779 

49 1112 726,2 1,531 794 

 
Treonina Digestível (Thr) (mg/kg) 

 800 1081 639,84 1,699 777 

900 1114 606,80 1,836 806 

1000 1121 622,86 1,800 771 

1100 1120 624,90 1,760 793 

 
Probabilidade Estatística 

 ID ns <0,05 ns ns 

Thr  ns <0,05 ns ns 
Thr x ID ns <0,05 ns ns 
CV (%) 5,27 5,98 6,13 6,57 

 

Em contrapartida, em trabalho conduzido por REGINATTO et al. 

(2000), os resultados obtidos não corroboram com os desse experimento, pois 

ao avaliar as relações de energia metabolizável: proteína bruta e a adição de 

treonina em dietas com alta e baixa energia sobre o desempenho de frangos 

de corte na fase inicial concluíram que independente do nível de energia 

utilizado não foi verificado qualquer efeito da suplementação de treonina sobre 

os parâmetros ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. 
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Tabela 8 - Desdobramento da interação para ganho de peso aos 21 dias de 

idade para frangos produzidos por matrizes de diferentes idades e 

alimentados com diferentes níveis de treonina digestível/kg de 

ração 

Idade da 
matriz  

800 
mg/kg 

900 
mg/kg 

1000 
mg/kg 

1100 
mg/kg 

P (%) CV (%) 

38 682,98  714,08 773,66 A 735,08 <0,051 5,29 
49 719,68 749,00 681,64 B 718,66 ns 6,81 

Letras distintas na mesma coluna diferem entre si (p<0,05) pelo Teste de Tukey (5%). 
¹Y= -1029,02 + 3,52568x – 0,00170080x²/ R² = 0,82/ Ponto máximo= 1003 mg 

 

Não houve diferença (p>0,05) para idade das matrizes e níveis de 

treonina digestível sobre nenhuma variável obtida no ensaio metabólico 

realizado na fase inicial (Tabela 9). Vale ressaltar que todos os aminoácidos 

que ultrapassam as exigências para mantença e produção são catabolizados 

(CHAMPE & HARVEY, 1996), reduzindo assim a retenção do nitrogênio e 

elevando as perdas de nutrientes que não foram digeridos e utilizados pelo 

metabolismo da ave (BERTECHINI, 2012). 

 

Tabela 9 - Metabolização de nutrientes da dieta inicial suplementada com 

diferentes níves de treonina digestível (Thr)/kg de ração para 

frangos produzidos por matrizes novas (38 semanas) e velhas (49 

semanas) no período de 17 a 21 dias de vida 

  CMMS 
(%) 

BN 
(g) 

CMN  
(%) 

MSR  
(g/kg GP) 

NR  
(g/Kg GP) 

 ID (semanas) 

38 78,20 70,47 69,64 2779 73,66 
49  78,47 72,76 70,53 2726 73,13 

 Treonina Digestível  (mg/kg) 

800 75,66 60,73 65,55 2502 65,72 
900 78,18 70,03 69,02 2786 71,95 

1000 80,32 76,59 74,31 2862 77,10 
1100 79,18 79,10 71,46 2860 78,79 

 Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns Ns ns 
Thr  ns ns ns Ns ns 

Thr x ID ns ns ns Ns ns 
CV (%) 6,62 31,84 11,09 29,48 32,46 
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4 CONCLUSÕES 

 

 O uso da treonina digestível de 1000 mg/kg na fase pré-inicial e na 

inicial de 1000 mg/kg, para as aves oriundas de matrizes novas, e 800 mg/kg, 

para a progênie das matrizes velhas, apresentaram melhores resultados para 

desempenho e metabolização de nutrientes. 
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CAPÍTULO 3 –  PARÂMETROS DE DESENVOLVIMENTO INTESTINAL DE 

FRANGOS DE CORTE PROVENIENTES DE OVOS DE 

MATRIZES DE DIFERENTES IDADES E ALIMENTADOS 

COM NÍVEIS CRESCENTES DE TREONINA DIGESTÍVEL  

 

RESUMO: Dois experimentos foram realizados para avaliar o efeito da treonina 
digestível e a idade da reprodutora sobre os frangos na fase pré inicial e inicial. 
Em cada experimento foram alojados  480 pintos de um dia de idade da 
linhagem comercial Cobb, machos, produzidos por matrizes pesadas de 38 e 
49 semanas de idade (fase pré inicial) e 38 e 49 semanas de idade (fase inicial)  
alimentados com diferentes níveis de treonina digestível: 800; 900; 1000 e 
1100 mg/kg de ração. O delineamento experimental foi o inteiramente 
casualizado em esquema fatorial 2 x 4 (idades das matrizes x níveis de 
treonina) totalizando 8 tratamentos com 5 repetições (12 aves por repetição).  
As variáveis avaliadas foram o peso relativo dos órgãos, comprimento, 
histomorfometria, área de absorção intestinal e contagem de células 
caliciformes. Quando necessário, os dados foram submetidos à regressão 
polinominal. Para a fase pré-inicial, não foram observadas diferenças  para 
área absortiva, células caliciformes e histomorfometria do duodeno, jejuno e 
íleo, entre os níveis de suplementação de treonina digestível e a idade das 
matrizes aos sete, 14 e 21 dias de idade da ave. Na mesma fase de criação, 
aves produzidas por matrizes mais velhas apresentaram maior comprimento do 
intestino delgado e grosso e peso do intestino total aos sete dias de idade. 
Para a fase inicial, não foram  observadas diferenças para área absortiva, 
células caliciformes e histomorfometria do duodeno, jejuno e íleo, pesos 
relativos dos órgãos e comprimentos intestinais entre os níveis de 
suplementação de treonina digestível e a idade das matrizes aos 14 e 21 dias 
de idade da ave. A suplementação de treonina digestível e a idade das 
matrizes pesadas não influenciaram  nas medidas histomorfométricas 
intestinais, área de absorção e a porcentagem de células caliciformes  nas 
fases pré-inicial e inicial, sendo recomendável o uso de 800mg/kg de treonina 
digestível na ração. 
 

 

Palavras chave: aminoácidos, ave, integridade da mucosa, trato digestório.  

 



CHAPTER 3 –  INTESTINAL DEVELOPMENT PARAMETERS OF BROILERS 

FROM FEMALE BREEDERS OF DIFFERENT AGES AND 

FED WITH INCREASING DIETARY DIGESTIBLE 

THREONINE LEVELS  

 

ABSTRACT: Two experiments were conducted to evaluate the effect of 

digestible threonine and female breeder age on chickens in pre initial and initial 

phases. In each experiment, a total of 480 male one-day-old chicks from Cobb 

commercial strain, produced by 38- and 49-week-old female breeders (pre initial 

phase) and by 38- and 49-week-old female breeders (initial phase) fed with 

different digestible threonine levels: 800, 900, 1000 and 1100 mg/kg of feed. 

The experimental design was factorial 2 x 4 completely randomized (female 

breeders’ ages x threonine levels) totaling eight treatments with 5 replicates (12 

birds per replicate). The variables measured included organ relative weights, 

length, histomorphometry, intestinal absorption area and goblet cell count. The 

experimental design was factorial 2x4 completely randomized (female breeders’ 

ages x threonine levels) totaling eight treatments with 5 replicates (12 birds per 

replicate). When necessary, the data were subjected to polynomial regression. 

For the initial phase, no differences in absorptive area, goblet cells and the 

morphology of the duodenum, jejunum and ileum, relative organ weights and 

intestinal lengths between supplementation levels of threonine and age of 

mothers at 14 and 21 days of age were observed the bird. The supplementation 

of threonine and age of broiler breeders did not influence intestinal 

histomorphometric measurements, absorption area and the percentage of 

goblet cells in the pre-starter and starter phases, recommended the use of 

800mg/kg of dietary digestible threonine. For the pre initial phase, no 

differences were observed for absorptive area, goblet cells and 

histomorphometry of duodenum, jejunum and ileum, among supplementation 

levels of digestible threonine and female breeder age for seven, 14 and 21 day 

old birds. In the same phase, the birds produced by older female breeders 

showed longer of small and large intestine and total intestine weight at seven 

days old. For the initial phase, no differences were observed for absorptive 

area, goblet cells and histomorphometry of duodenum, jejunum and  ileum, 

relative organ weights and intestinal lengths among supplementation levels of 

digestible threonine and female breeders’ age at 14 and 21 days old. It is 

recommended the supplementation of digestible threonine of 800mg/kg. 

 

Keywords: amino acids, bird, digestive tract , mucosal integrity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A absorção e a digestão dos  nutrientes são dependentes das 

características estruturais morfológicas e fisiológicas da mucosa intestinal 

(ROMER & PARSONS, 1981). Os mecanismos de transporte de nutrientes 

ocorrem na membrana das células epiteliais da mucosa intestinal em inúmeras 

projeções, chamadas de vilosidades,  e as  invaginações, ou criptas,  dessa 

forma, sua integridade é de fundamental importância, já que constitui a via de 

entrada dos nutrientes para o desenvolvimento da ave (MAIORKA et al., 2003; 

BALOG NETO et al., 2008). 

A mucosa intestinal é constituída por células denominadas 

enterócitos, caliciformes e enteroendócrinas. A maturação dos enterócitos 

ocorre no processo de migração da cripta ao ápice do vilo, influenciando assim 

o tamanho do vilo e, consequentemente, a área de absorção (MAIORKA, 2000; 

FURLAN, 2005).  

O desenvolvimento da mucosa intestinal apresenta equilíbrio pela 

renovação e perda celular (MACARI & MAIORKA, 2000). O primeiro processo, 

a renovação celular, resulta na proliferação e diferenciação celular localizadas 

na cripta e ao longo dos vilos (UNI et al., 1998; UNI et al., 2000). O segundo se 

caracteriza pela perda de células por descamação, que ocorre no ápice dos 

vilos. A harmonia desses processos define a taxa de renovação, ou turnover 

proteico, que interferirá na capacidade digestiva e de absorção intestinal 

(MACARI & MAIORKA, 2000). 

O desenvolvimento do trato digestório na primeira semana de vida é 

indispensável para que o frango expresse o máximo potencial genético e 

obtenha o peso ideal ao abate (NITSAN, 1995). Logo, é importante o estudo da 

treonina nas rações dos frangos, pois este aminoácido está presente no epitélio 

intestinal (células da mucosa, muco e enzimas digestivas), na composição de 

imunoproteínas, é precursor da síntese do aminoácido não essencial glicina e 

regula o consumo alimentar (SÈVE, 1994).  

Quase 90% da treonina utilizada pelo trato gastrointestinal é 

secretada como proteína da mucosa ou catabolizada (STOLL et al., 1998). O 

tipo e a quantidade de mucina produzida nesse local influenciam as 
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comunidades microbianas (por servir de substrato para a fermentação 

bacteriana e para sua fixação), a disponibilidade de nutrientes (via perda 

endógena de mucina, bem como pela absorção de nutrientes) e função imune 

(via controle da população microbiana e disponibilidade de nutrientes) (CORZO 

et al., 2007).  

Segundo MYRIE et al. (2001), o intestino usa cerca de 60% da 

treonina dietética consumida primariamente para a produção de mucina 

intestinal. Foi demonstrado que quantidades superiores a 40% dos resíduos da 

mucina no intestino delgado de ratos contêm treonina (CARLSTED et al., 

1993).  

Objetivou-se com o presente trabalho avaliar o efeito da 

suplementação de treonina digestível e determinar o melhor nível na fase pré-

inicial e inicial sobre os parâmetros do desenvolvimento intestinal de frangos de 

corte provenientes de matrizes de diferentes idades. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foram conduzidos dois experimentos nas instalações do aviário 

experimental da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de 

Goiás. O primeiro avaliou a histomorfometria, área de abosrção e contagem de 

células caliciformes intestinais de frangos alimentados com diferentes níveis de 

treonina digestível na fase pré-inicial produzidos por matrizes de diferentes 

idades. O segundo estimou as mesmas variáveis do primeiro, todavia para a 

fase inicial das aves. 

Os protocolos experimentais utilizados nestes estudos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sob nº 278/11, e está 

de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotados pela 

Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Em ambos os estudos foram utilizados 480 pintos de um dia de 

idade da linhagem comercial Cobb, machos, produzidos por matrizes pesadas 

de 36 e 52 semanas de idade para a fase pré-inicial, e 38 e 49 semanas para a 

fase incial, alimentados com diferentes níveis de treonina: 800; 900; 1000 e 

1100 mg/kg em cada período experimental. Os pintos foram vacinados contra 
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Marek no incubatório, e, posteriormente, aos 14 dias de idade, individualmente, 

via gota ocular, contra a doença de Newcastle, com vírus vivo, tipo B1, amostra 

LaSota.  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em 

esquema fatorial 2 x 4 (idades das matrizes x níveis de treonina) totalizando 8 

tratamentos com 5 repetições (12 aves por repetição).   

As rações fornecidas  foram isonutritivas e isoenergéticas a base de 

milho e farelo de soja, seguindo as recomendações de exigências nutricionais e 

composição de alimentos propostas por ROSTAGNO et al. (2005) (Tabela1). 

Para atingir os níveis crescentes propostos de treonina digestível, as rações 

experimentais foram obtidas através da suplementação desse aminoácido na 

ração basal, em substituição ao amido.  

   Os pintos foram criados em cinco baterias até 21 dias de idade 

equipadas com comedouros e bebedouros tipo lineares e bandejas metálicas 

para retirada das excretas. Cada bateria continha cinco andares com divisões 

de 0,33x0,50m somando 40 unidades experimentais. Foram utilizadas 

lâmpadas incandescentes de 40 watts para cada andar até os 14 dias de idade 

para aquecimento das aves. O manejo até 21 dias incluiu a limpeza diária dos 

bebedouros, troca de água, abastecimento de comedouros duas vezes ao dia, 

além da verificação da temperatura e do manejo das cortinas. 

Na condução dos experimentos, ao quarto, sétimo, 10º, 14º e 21º 

dias de idade da ave foram realizadas as pesagens dos animais e as sobras de 

ração no comedouro para avaliar os parâmetros de desempenho: ganho de 

peso (calculado pela diferença entre o peso vivo ao final de cada período e o 

peso inicial no alojamento), consumo de ração (de cada período) e conversão 

alimentar (calculada pela razão entre o total de ração consumida e o ganho de 

peso, corrigido pelo peso das aves mortas). 
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Tabela 1 - Composição percentual e nutricional das dietas basais 

experimentais suplementadas de treonina digestível nas fases pré-

inicial e inicial de frangos 

Ingredientes  Pré-Inicial Basal (kg) Inicial Basal (kg) 

Milho 57,03 61,96 

Farelo de soja 36,01 31,31 

Óleo de soja 1,30 1,83 

Fosfato Bicálcico 1,93 1,00 

Calcário Calcítico 0,86 0,84 

Sal comum 0,46 0,44 

Suplemento Mineral Vitamínico1 0,50 0,50 

Amido 1,00 1,00 

L-Lisina HCL 0,43 0,67 

DL-Metionina 0,39 0,30 

L-Treonina 0,09 0,15 

Total 100,00 100,00 

Composição nutricional     

Proteína Bruta (%) 22,00 20,50 

Energia Metabolizável (kcal/kg) 2.960 3.000 

Cálcio (%) 0,942 0,899 

Fósforo disponível (%) 0,471 0,449 

Lisina Digestível (%) 1,363 1,434 

Arginina Digestível  (%) 1,340 1,210 

Metionina Digestível (%) 0,684 0,576 

Metionina + Cistina Digestível (%) 0,968 0,921 

Triptofano Digestível (%) 0,242 0,217 

Treonina Digestível (%) 0,800 0,800 

Valina Digestível 0,882 0,809 

Sódio (%) 0,224 0,218 
1
Suplemento vitamínico para frangos - Fase inicial (vitamin supplement for broilers - initial 

phase): vit. A - 3.125.000 UI; vit. D3 - 550.000 UI; vit. E - 3.750 mg; vit. K3 - 625 mg; vit. B1 - 
250 mg; vit. B2 - 1.125 mg; vit. B6 - 250 mg; vit. B12 - 3.750 mg; niacina (niacin) - 9.500 mg; 
pantotenato de cálcio (calcium pantothenate), 3.750 mg; ác. fólico (folic acid) - 125 mg; DL-
metionina (DL-methionine) - 350.000 mg; cloreto de colina 50% - 150.000 mg; promotor de 
crescimento (growth promoter) - 12.500 mg; coccidiostático - 15.000 mg; Se - 50 mg; 
antioxidante (antioxidant) - 2.500 mg; veículo q.s.p., 1000 g. Suplemento mineral (Mineral 
supplement): Fe - 100.000 mg; Cu - 16.000 mg; Zn - 100.000 mg; I - 1500 mg. 
 

 
Para a análise histomorfométrica dos órgãos do sistema digestório, 

as aves foram sacrificadas pelo deslocamento cervical, cinco aves por 

tratamento, ao sétimo, 14º, 21º e 28º dias de idade, após o jejum alimentar de 

seis horas. Foram colhidos os segmentos de três centímetros do duodeno, 
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jejuno e íleo, com posterior abertura da borda mesentérica, estendidos pela 

túnica serosa, lavados em solução fisiológica e fixados em formol a 10% por 24 

horas. Em seguida, os tecidos foram lavados em água corrente e destilada e 

desidratados em concentrações crescentes de álcool (70-95%). Duas trocas de 

álcool 75% absoluto foram realizadas, com intervalo de uma hora cada, e os 

fragmentos colocados em banho de parafina a 58°C, formando-se os blocos, e 

cortados na espessura de cinco micrômetros. As secções foram fixadas em 

lâminas histológicas, coradas pela técnica de PAS (LUNA, 1968). As lâminas 

foram confeccionadas no Departamento de Patologia da Universidade Federal 

de Goiás. 

O exame por microscopia óptica para avaliação histológica foi 

realizada no Departamento de Reprodução Animal da Universidade Federal de 

Goiás com o auxílio de um microscópio óptico de campo claro (Carl Zeiss® 

modelo Juvenal) acoplado a um sistema de analisar imagens Axio Vision 3.0 

(Zeiss®). As imagens capturadas foram averiguadas posteriormente pelo 

software Image J. Foram realizadas 40 medidas de altura de vilosidade 

(ampliação 3,2x) e de profundidade de cripta (ampliação de 10x) de cada 

região intestinal por lâmina histológica (Figuras 1 e 2). As regiões de leitura 

foram adotadas pelos locais que correspondem a região basal dos vilos até o 

seu ápice, e as criptas da sua base até a região de transição cripta:vilos 

(FUKAYAMA et al., 2005). A relação vilosidade/cripta foi calculada dividindo a 

altura das vilosidades pela profundidade das criptas. 

Para análise da área absortiva intestinal foram medidas nas 

vilosidades a altura total e a largura, e para a cripta foi mensurada a sua 

largura, totalizando 10 leituras por lâmina histológica. Todos os índices foram 

analisados pelo software Image J. A área de superfície de absorção foi 

estimada mediante a equação de acordo com KISIELINSKI et al. (2002):  

 

 

 



44 

 

Em que: 

M = Número de vezes em que a superfície da mucosa intestinal é aumentada; 

LV = Largura média do vilo; 

CV= Comprimento médio do vilo; 

LC = Largura média da cripta. 

 
  

 

FIGURA 1 – Mensurações da altura (A) e largura de 

vilosidades (B) do duodeno de frangos de corte machos 

suplementados com treonina digestível na fase pré-inicial. 

 

 

FIGURA 2 – Mensurações da altura (C) e largura (D) de 

cripta do duodeno de frangos de corte machos 

suplementados com treonina digestível na fase pré-inicial. 
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 Foram analisadas imagens da mucosa intestinal para obtenção da 

porcentagem de células caliciformes, sendo as mesmas lâminas utilizadas para 

a histomorfometria. De cada lâmina analisou-se 10 vilos por fragmento, 

duodeno, jejuno e íleo em aumento de 10x. As imagens foram segmentadas 

por threshold no programa Image J® no qual as áreas marcadas para as 

células caliciformes ficaram negras e as não marcadas em branco (Figura 3). 

 Essa análise quantitativa das células caliciformes foi realizada ao 

longo das vilosidades e criptas dos respectivos fragmentos.  As áreas 

mensuradas eram marcadas e recortadas na região onde se encontravam 

somente as células caliciformes, sendo realizada uma porcentagem somente 

sobre a região delimitada. 

 Quando necessário, os dados foram submetidos à regressão 

polinomial. A análise estatística foi realizada pelo teste de ANOVA do SAS 

(2005), usando o teste de Tukey (5%)  para a comparação das médias. 

 

 

FIGURA 3 – Mensurações da porcentagem de células 

caliciformes  na mucosa  do duodeno de frangos de corte 

machos suplementados com treonina digestível na fase 

pré-inicial de crescimento obtidas pelo programa Image 

J® e segmentadas por threshold (aumento 10x). 

 

 



46 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao analisar os resultados obtidos para análise da histomorfometria 

do duodeno, jejuno e íleo (Tabelas 2 a 4), não foi observado efeito de interação 

entre a idade da matriz e dos níveis dietéticos de treonina digestível na fase 

pré-inicial (p<0,05) para altura do vilo, profundidade de cripta e relação 

vilo:cripta aos sete, 14 e 21 dias de idade da ave. 

É descrito na literatura que uma eficiente área do lúmen intestinal, 

com altas vilosidades e enterócitos maduros, são primordiais para ótima 

digestão e absorção dos nutrientes da dieta (CERA et al., 1988; MACARI & 

MAIORKA, 2000). Diante disso, a mucosa intestinal maximiza o processo 

digestivo e representa extensa área de digestão e absorção de nutrientes, e 

quanto maiores os vilos, melhor deve ser o desempenho das aves  (FERRER 

et al., 1995;  MAIORKA et al., 2000). 

 

Tabela 2 - Médias de altura do vilo (V) (µm), profundidade de cripta (C) (µm) e 

relação vilo:cripta (V:C) (µm)  no duodeno, jejuno e íleo de pintos 

aos sete dias de idade provenientes de matrizes de diferentes 

idades (ID) suplementados com níveis de treonina digestível 

(Thr)/kg de ração na fase pré-inicial 

Tratamentos  Dudodeno   Jejuno   Íleo 

 V  C  V:C   V  C  V:C   V  C  V:C 

ID (semanas) 

36 960 220 4,36 
 

363 162 2,24 
 

364 160 2,28 

52 992 263 3,77 
 

336 156 2,15 
 

371 177 2,10 

           Treonina Digestível (Thr) (mg/kg) 

800 909 249 3,65 
 

326 147 2,22 
 

365 156 2,34 
900 998 247 4,04 

 
341 142 2,40 

 
378 157 2,41 

1000 996 259 3,85 
 

338 153 2,21 
 

371 165 2,25 
1100 1002 261 3,84 

 
369 161 2,29 

 
369 172 2,15 

Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns 
 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
Thr ns ns ns 

 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
Thr x ID ns ns ns 

 
ns ns ns 

 
ns ns ns 

CV (%) 9,06 8,03 9,98   10,06 7,90 12,09   8,31 6,71 11,89 
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Tabela 3 – Médias de altura do vilo (V) (µm), profundidade de cripta (C) (µm) 

no duodeno, jejuno e íleo de pintos aos 14 dias de idade 

provenientes de matrizes de diferentes idades suplementados com 

níveis de treonina digestível (Thr)/kg de ração na fase pré-inicial 

 Tratamentos Dudodeno   Jejuno   Íleo 

  V  C  V:C   V  C  V:C   V  C  V:C 

ID (semanas) 

36 1014 391 2,59 
 

454 182 2,49 
 

364 190 1,92 
52 1118 410 2,73 

 
577 163 3,54 

 
371 202 1,84 

           Treonina Digestível (Thr) (mg/kg) 

800 1023 339 3,02 
 

463 156 2,97 
 

365 192 1,90 
900 1032 347 2,97 

 

491 163 3,01 
 

378 191 1,98 
1000 1117 369 3,03 

 
518 186 2,78 

 
371 199 1,86 

1100 1006 402 2,50 
 

520 202 2,57 
 

369 193 1,91 

Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns 
 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
Thr ns ns ns 

 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
Thr x ID ns ns ns 

 
ns ns ns 

 
ns ns ns 

CV (%) 10,04 8,02 11,93   6,86 7,63 9,41   8,73 7,60 10,65 

 

Tabela 4 – Médias de altura do vilo (V) (µm), profundidade de cripta (C) (µm) 

no duodeno, jejuno e íleo de pintos aos 21 dias de idade 

provenientes de matrizes de diferentes idades suplementados com 

níveis de treonina digestível (Thr)/kg na ração pré-inicial 

Tratamentos Dudodeno   Jejuno   Íleo 

 V  C  V:C   V  C  V:C   V  C  V:C 

ID (semanas) 

36 1172  270 4,34 
 

787 182 364 
 

364 203 1,79 
52 1238  245 6,11 

 
696 163 371 

 
371 209 1,78 

           Treonina Digestível (Thr) (mg/kg) 

800 1170 236 4,96 
 

764 165 4,63 
 

369 203 1,82 
900 1162 222 5,23 

 

746 156 4,78 
 

374 199 1,88 

1000 1216 271 4,49 
 

731 183 3,99 
 

385 213 1,81 

1100 1309 301 4,35 
 

748 190 3,94 
 

392 217 1,81 

Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns 
 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
Thr ns ns ns 

 
ns ns ns 

 
ns ns ns 

Thr x ID ns ns ns 
 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
CV (%) 8,33 9,69 7,69   10,02 9,33 11,12   8,61 9,01 10,98 

  

 Não houve interação entre os níveis suplementados de treonina 

digestível e a idade da matriz  para a área absortiva intestinal (p>0,05)  (Tabela 
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5). Estes resultados estão fisiologicamente esperados, visto que a área da 

absorção intestinal só é maximizada com o aumento da largura e altura do vilo. 

 A capacidade absortiva do intestino delgado é proporcional ao 

número de vilosidades, tamanho do vilo e área de superfície disponível para 

absorção (BOLELI et al., 2002). O melhor desempenho da ave está 

diretamente relacionado com a integridade morfofuncional do sistema 

digestório, do mesmo modo para com a nutrição e utilização dos alimentos pela 

ave (FURLAN, 2001).  

  

Tabela 5 – Área absortiva  (µm²) do duodeno, jejuno e íleo de frangos de corte 

alimentados com níveis crescentes de treonina digestível (Thr)/kg 

de ração produzidos por matrizes de diferentes idades (ID) na fase 

pré-inicial  

 

Não foi observada diferença na porcentagem de células caliciformes 

entre os tratamentos estudados (p>0,05) para a fase pré-inicial e inicial em 

todas as idades avaliadas (Tabela 6).  

As células caliciformes secretam mucina que protegem o epitélio 

intestinal da ação de enzimas digestivas e de elementos agressivos como 

microrganismos ou parasitas que possam estar presentes no lúmen intestinal 

Tratamentos 

Área Absortiva  

Duodeno (µm²)   Jejuno (µm²)   Íleo (µm²) 

7 dias 14 dias 21dias   7 dias 14 dias 21dias   7 dias 14 dias 21dias 

ID (semanas) 
         

  
 36 15,87 18,65 21,05 

 
14,87 17,65 19,86 

 
11,89 12,89 14,91 

52 16,16 19,16 20,96 
 

15,16 18,16 20,02 
 

11,23 13,46 15,11 

Thr (mg/kg) 
           800 15,47 18,65 20,56 

 
14,47 17,65 20,43 

 
10,43 12,78 14,86 

900 14,76 19,16 20,98 
 

13,76 17,16 19,22 
 

11,96 12,18 15,46 

1000 15,09 19,06 21,58 
 

14,09 18,06 20,51 
 

11,25 13,45 14,85 

1100 15,19 19,76 21,47   14,19 18,76 20,03   11,16 13,71 15,22 

 
  Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns 
 

ns ns ns   ns ns ns 
Thr ns ns ns 

 
ns ns ns 

 
ns ns ns 

Thr x ID ns ns ns 
 

ns ns ns 
 

ns ns ns 

CV (%) 16,11 17,65 19,87   16,56 16,34 17,03   18,45 17,00 18,32 
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(SMIRNOV et al., 2005). Apesar da treonina compor a mucina (MYRIE et al., 

2001), no presente estudo não se observou efeito significativo (p>0,05) do 

aumento da treonina digestível na ração com o aumento de células caliciformes 

nos segmentos do duodeno, jejuno e íleo na fases pré-inicial como na inicial  

na progênie de matrizes velhas ou novas. 

 

Tabela 6 – Contagem de células caliciformes (%) do duodeno, jejuno e ileo de 

frangos de corte provenientes de matrizes de idades diferentes (ID) 

alimentados com níveis crescentes de treonina digestível (Thr)/kg 

na ração pré-inicial 

 

Não foi observado efeito da idade da matriz e inclusão de treonina 

digestível (p<0,05) para altura do vilo, profundidade de cripta e relação 

vilo:cripta aos 14 e 21 dias de idade da ave (Tabelas 7 e 8).  

 

 

 

 

 

Tratamentos 

Células Caliciformes  

Duodeno (%)   Jejuno (%)    Íleo (%) 

7 dias 14 dias 21dias   7 dias 14 dias 21dias   7 dias 14 dias 21dias 

ID (semanas) 
          

  

36 1,37 1,96 2,78 
 

1,77 2,14 2,91 
 

1,15 2,04 2,43 

52 1,48 2,08 2,35 
 

1,68 2,21 3,02 
 

1,12 2,22 2,51 

Thr (mg/kg) 
           800 1,26 2,01 2,15 

 
1,56 2,31 2,77 

 
1,22 2,35 2,34 

900 1,48 1,92 2,51 
 

1,32 2,56 2,43 
 

1,17 2,22 2,15 

1000 1,65 2,65 2,82 
 

1,80 2,71 2,93 
 

1,23 2,14 2,81 

1100 1,53 2,48 2,89   1,42 2,43 3,10   1,14 2,60 2,78 

 
Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns 
 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
Thr ns ns ns 

 
ns ns ns 

 
ns ns ns 

Thr x ID ns ns ns 
 

ns ns ns 
 

ns ns ns 

CV (%) 30,01 28,45 25,15   29,05 24,58 28,77   29,05 24,58 28,77 
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Tabela 7  – Médias de altura do vilo (V) (µm), profundidade de cripta (C) (µm) 

no duodeno, jejuno e íleo de pintos aos 14 dias de idade 

provenientes de matrizes de diferentes idades (ID) suplementados 

com níveis de treonina digestível (Thr)/kg de ração na fase inicial 

Tratamentos  Dudodeno   Jejuno   Íleo 

  V  C  V:C   V  C  V:C   V  C  V:C 

                   ID (semanas) 
 38 990 230 4,30 

 

323 162 1,99 
 

364 160 2,28 
49 1003 225 4,46 

 
342 156 2,19 

 
371 177 2,10 

                     Treonina Digestível  (Thr)(mg/kg) 
 800 949 215 4,41 

 
326 136 2,40 

 
416 172 2,42 

900 1012 237 4,27 
 

341 152 2,24 
 

398 167 2,38 
1000 998 269 3,71 

 
338 163 2,07 

 
422 155 2,72 

1100 1005 270 3,72 
 

369 159 2,32 
 

419 161 2,60 

                 Probabilidade Estatística 
 ID ns ns ns 

 
ns ns ns 

 
ns ns ns 

Thr ns ns ns 
 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
Thr x ID ns ns ns 

 
ns ns ns 

 
ns ns ns 

CV (%) 8,01 9,56 9,23   7,41 9,16 8,92   9,57 11,03 10,84 

 
Tabela 8 –  Médias de altura do vilo (V) (µm), profundidade de cripta (C) (µm) 

no duodeno, jejuno e íleo de pintos aos 21 dias de idade 

provenientes de matrizes de diferentes idades (ID) suplementados 

com níveis de treonina digestível (Thr)/kg de ração na fase inicial 

 Tratamentos Dudodeno   Jejuno   Íleo 

  V  C  V:C   V  C  V:C   V  C  V:C 

                   ID (semanas) 
 38 1008 235 4,29 

 

702 162 4,33 
 

364 160 2,28 
49 1023 248 4,13 

 
719 156 4,61 

 
371 177 2,10 

                   Treonina Digestível  (Thr)(mg/kg) 
 800 1013 227 4,46 

 
701 136 5,15 

 
369 203 1,82 

900 998 226 4,42 
 

717 152 4,72 
 

374 199 1,88 
1000 1039 239 4,35 

 
712 163 4,37 

 
385 213 1,81 

1100 1111 242 4,59 
 

709 159 4,46 
 

392 217 1,81 

            Probabilidade Estatística 
 ID ns ns ns 

 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
Thr ns ns ns 

 
ns ns ns 

 
ns ns ns 

Thr x ID ns ns ns 
 

ns ns ns 
 

ns ns ns 
CV (%) 10,01 10,56 10,65   9,56 8,16 9,02   8,56 8,95 9,09 
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KISIELINSKI et al. (2002) relataram que a altura dos vilos é 

diretamente proporcional a área de absorção.  No mesmo sentido, GEYRA et 

al. (2001) enfatizaram que o desenvolvimento da cripta influencia na 

manutenção das  taxas de renovação celular e na maturação intestinal, já que 

quanto maior a cripta, maior será o número de enterócitos e o crescimento do 

vilo, por conseguinte maximizando a área de absorção intestinal.  

O comportamento semelhante da altura de vilo e profundidade de 

cripta dos segumentos intestinais entre os tratamentos esclarece que entre os 

níveis de treonina digestível e as idades das matrizes propostas por este 

estudo não houve melhor digestão e absorção intestinal na fase inicial de 

desenvolvimento.  

 No entanto, YAMAUCHI & ISHIKI (1991) descreveram que  a 

densidade de  vilos é diferente nas várias porções intestinais (duodeno, jejuno 

e íleo), sendo que o número de vilos é reduzido aos 10 dias de idade da ave. 

Os mesmos pesquisadores concluíram que isso não implica menor capacidade 

absortiva, e sim maior desenvolvimento do vilo, assim sendo, o número de 

vilos/área é reduzido em função da idade.  

 A área absortiva intestinal de frangos de corte não foram 

influenciadas pelos níveis de treonina digestível e a idade da reprodutora na 

fase inicial (p<0,05) (Tabela 9). Todavia, sabe-se no trato digestóriodas aves 

ocorrem alterações morfológicas que aumentam o comprimento do intestino, 

altura e densidade dos  vilos e fisiológicas que aumentam a capacidade de 

digestão e absorção do intestino (MAIORKA et al., 2002). 

 MAIORKA et al. (2003a) afirmaram que a capacidade absortiva do 

segmento é diretamente proporcional ao número de vilosidades ali presentes, 

tamanho dos vilos e área de superfície disponível para a absorção. 
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Tabela 9 –  Área absortiva (µm²) do duodeno, jejuno e íleo de frangos de corte 

alimentados com níveis crescentes de treonina digestível (Thr)/kg 

de ração produzidos por matrizes de diferentes idades (ID) na fase 

inicial  

 

Tratamentos 

Área Absortiva 

Duodeno (µm)   Jejuno (µm)   Íleo (µm) 

14 dias 21 dias   14 dias 21 dias   14 dias 21 dias 

ID(semanas)       
   

  
 38 18,21 20,14 

 
17,45 20,31 

 
12,15 15,01 

49 19,36 20,87 
 

17,16 20,14 
 

13,06 14,87 

Thr (mg/kg) 
        800 18,09 20,56 

 
17,04 20,36 

 
12,37 14,55 

900 18,19 21,14 
 

16,96 21,02 
 

13,03 14,62 

1000 18,54 21,36 
 

17,21 20,85 
 

12,66 14,77 

1100 18,45 20,96   17,15 20,79   12,93 14,88 

 
 Probabilidade Estatística 

ID  ns   ns   ns ns 
 

ns ns 
Thr  ns   ns 

 
ns ns 

 
ns ns 

Thr x ID  ns   ns 
 

ns ns 
 

ns ns 

CV (%) 17,85 16,55   18,01 17,54   17,30 18,74 

   

  Sob as condições desse experimento, não houve influência da idade 

das matrizes e dos níveis de treonina digestível propostos na contagem das 

células caliciformes do duodeno,  do jejuno e do íleo de frangos na fase inicial 

(p>0,05) (Tabela 10). Pode-se sugerir que, caso fosse utilizado algum fator 

estressante que provocasse injúria celular, poderia-se verificar o 

efeito na produção de muco,  visto que este aminoácido é o principal 

constituinte das secreções intestinais. Espera-se que aves com desafio 

intestinal tenham maior relação treonina:lisina dietética para maximizar o 

desempenho (STAR et al., 2012). 
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Tabela 10 –  Contagem de células caliciformes (%) do duodeno, jejuno e íleo de 

frangos de corte alimentados com níveis crescentes de treonina 

digestível (Thr)/kg de ração produzidos por matrizes de diferentes 

idades (ID) na fase inicial  

Tratamentos 

Células caliciformes  

Duodeno (%)   Jejuno (%)   Íleo (%) 

14 dias 21 dias   14 dias 21 dias   14 dias 21 dias 

ID(semanas)   
     

  
 38 2,10 2,54 

 
2,04 2,44 

 
1,94 2,32 

49 2,16 2,35 
 

2,06 1,92 
 

2,02 2,45 

Thr (mg/kg) 
        800 2,56 2,45 

 
2,11 1,95 

 
2,08 2,25 

900 2,45 2,86 
 

2,15 2,06 
 

2,03 2,41 

1000 2,99 2,73 
 

2,09 2,03 
 

2,09 2,33 

1100 2,73 2,66   2,07 2,00   2,10 2,72 

 
 Probabilidade Estatística 

ID  ns      ns 
 

ns ns 
 

ns ns 
Thr  ns     ns 

 
ns ns 

 
ns ns 

Thr x ID  ns    ns 
 

ns ns 
 

ns ns 

CV (%) 29,74    28,63   30,52 27,24   29,81 28,93 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 A suplementação de treonina digestível e a idade das matrizes 

pesadas não promoveram modificações morfológicas representativas na 

mucosa intestinal nas fases pré-inicial e inicial, sendo recomendável o uso de 

800mg/kg de treonina digestível na ração de frangos de corte. 
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CAPÍTULO 4 – DESEMPENHO, BIOMETRIA DE ÓRGÃOS E RENDIMENTO 

DE CARCAÇA PARA FRANGOS DE CORTE 

PROVENIENTES DE  MATRIZES DE DIFERENTES IDADES 

E ALIMENTADOS COM NÍVEIS CRESCENTES DE 

TREONINA DIGESTÍVEL NA RAÇÃO NAS FASES PRÉ-

INICIAL E INICIAL  

 

RESUMO: Avaliou-se o desempenho, biometria de órgãos digestórios e 

rendimento de carcaça de frangos alimentados com rações suplementadas 
com treonina digestível nas fases pré-inicial produzidos por matrizes de 
diferentes idades. Foram alojados 576 pintos de um dia de idade da linhagem 
comercial Cobb, machos, produzidos por matrizes pesadas de 32 e 53 
semanas de idade, alimentados com níveis de treonina digestível na ração  de 
860; 930 e 990 mg/kg com relação treonina:lisina  de 65; 70 e 75%, 
respectivamente, e 74% para a fase de crescimento. O delineamento 
experimental utilizado para o desempenho foi em blocos casualizados, 
considerado como bloco as laterais do galpão (direito e esquerdo), em 
esquema fatorial 2x3 (idades de matriz e níveis de treonina digestível), 
totalizando 6 tratamentos, com quatro repetições cada. Para determinação do 
rendimento de carcaça, avaliou-se a relação do peso da carcaça limpa e 
eviscerada e o rendimento dos cortes O desempenho das aves foi avaliado 
pelo peso, ganho de peso consumo de ração e conversão alimentar. A análise 
estatística das variáveis estudadas foi realizada pelo programa do SAS 
utilizando o teste de Tukey (5%) para comparação das médias e a regressão 
polinominal para os níveis de inclusão de treonina digestível. Os níveis de 
treonina digestível e a idade das matrizes produtoras não influenciaram o 
ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar das aves aos sete, 
14, 21,28 e 34 dias de idade. Não houve interação dos níveis de treonina 
digestível e da idade da matriz para peso relativo dos órgãos e comprimento 
intestinal aos oito, 21 e 36 dias de idade da ave, todavia o comprimento do 
intestino total e do intestino delgado foi influenciado pelos níveis de treonina 
aos oito dias de idade. Aos 36 dias de idade, o comprimento do intestino 
grosso e do intestino total apresentaram maiores valores para a progênie das 
matrizes novas. Para a mesma idade, o nível de 70% de treonina digestível na 
ração foi superior para o comprimento do intestino grosso. Ao avaliar o 
rendimento de carcaça, peito, coxa, sobrecoxa, cabeça, pés e pescoço, dorso e 
asa constatou-se que os tratamentos utilizados nesse experimento não 
interferiram nessas variáveis. Não houve diferença para as vísceras 
comestíveis de frangos de corte de acordo com os tratamentos. Os níveis de 
treonina digestível e a idade da matriz não influenciaram o peso relativo de 
órgãos, rendimento de carcaça e vísceras comestíveis, sendo recomendável a 
suplementação da treonina digestível de 860mg/kg na fase pré-inicial das aves 
com relação treonina:lisina de 65%. 

 
Palavras chave:  abate, aminoácido, avicultura, nutrição 
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CHAPTER 4 –  PERFORMANCE, ORGANS BIOMETRY AND CARCASS 

YIELD OF CHICKENS FROM FEMALE BREEDERS OF 

DIFFERENT AGES SUPPLEMENTED WITH DIGESTIBLE 

THREONINE IN PRE-INITIAL PHASES  

 

 
ABSTRACT: Performance, digestive organ biometry and carcass yield were 

evaluated of chickens supplemented with digestible threonine in pre initial and 
initial phases, and produced by female breeders of different ages. A total of 576 
one-day-old chicks male Cobb commercial were housed produced by 32- and 
53-week-old female breeders, fed levels of dietary digestible threonine 860, 930 
and 990 mg/kg with threonine:lysine ratio of 65, 70 and 75%, respectively, and 
74% to the growth phase. Bird performance was evaluated by weight, weight 
gain, feed intake and feed conversion. The experimental design was in 
randomized blocks, considering a block the shed sides (right and left) in a 2x3 
factorial (breeder ages and digestible threonine levels), totaling six treatments 
with four replicates each. Statistical analysis was performed by ANOVA of SAS 
and Tukey test (5%) used for comparison of means of the studied variables. For 
carcass yield determination, the relation of the weight of dressed and 
eviscerated carcass, and cut yields were evaluated. For inclusion levels of 
digestible threonine, the polynomial regression was performed. Digestible 
threonine levels and female breeders’ age did not affect weight gain, feed intake 
and feed conversion of 7-, 14-, 21, 28- and 34-day-old birds. No interaction of 
digestible threonine levels and female breeder’s age for relative organs weights 
and intestinal length on 8-, 21- and 36-day-old chicks, however the length of full 
intestine and small intestine was influenced by threonine levels on 8-day-old 
chicks. At  36-days of age, the length of large intestine and weight intestine 
showed higher values for the progeny of young female breeders. For the same 
age, the level of  70% digestible threonine in the diet was higher to the length of 
large intestine. For carcass yield, breast, drumstick, thigh, head, feet and neck, 
back and wing the treatments did not affect the weights of. There was no 
difference for edible offal of broiler chickens according to the treatments. Levels 
of threonine and breeder age did not influence the relative organ weights, 
carcass and edible offal, being recommended supplementation of digestible 
threonine of 860mg/kg in pre-starter diets with threonine: lysine ratio of 65% . 
 
Keywords: amino acids, nutrition , poultry, slaughter 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dieta e os programas alimentares das aves poderão influenciar 

diretamente na valorização dos cortes que serão comercializados na cadeia 

produtiva (LIMA et al., 2008). Para tanto, a nutrição avícola tem destacado o 

uso de aminoácidos industriais nas rações, de modo especial a lisina e treonina 

(KIDD & KERR, 1996;  MENDES et al., 2004).  

Segundo FISHER (1994), os efeitos observados do incremento 

progressivo dos níveis de aminoácidos dietéticos nas aves seguem uma 

hierarquia: exigência para o máximo crescimento, para conversão alimentar, 

para carcaça com menor teor de gordura, para ótima composição de carcaça e 

para maior percentagem de peito.  

Para essa maior produção de peito, a lisina é o principal aminoácido, 

sendo possível a redução no desempenho e no rendimento da carcaça caso 

ocorra deficiência na sua ingestão (MORAN Jr., 1992). Não obstante, a 

treonina, terceiro aminoácido limitante para as aves, possui alta exigência para 

mantença em relação aos demais aminoácidos, em função de seu grande 

conteúdo nas secreções intestinais endógenas, possuindo maior importância 

em fases avançadas de desenvolvimento (FERNANDEZ et. al., 1994; BERRES 

et al., 2007). 

BERRES et al. (2007) relataram que a relação treonina:lisina de 

63,5% para frangos de corte dos 17 a 37 dias de idade é a ideal para melhorar 

o desempenho e o rendimento de carcaça e de cortes comerciais. Já KIDD & 

KERR (1996) indicaram relações treonina:lisina de 67% para a fase inicial das 

aves e de 70% para a de crescimento. Da mesma forma, algumas pesquisas 

citam a melhoria linear no rendimento de coxa (ATENCIO et al., 2004) e no 

rendimento da carcaça (CORZO et al., 2003) com o aumento da relação 

treonina:lisina de 60 ate 80%. 

A influência da idade da matriz no rendimento de carcaça e de peito 

de frangos aos 43 dias de idade foi estudado por PEEBLES et al. (2002) que 

concluíram que aves provenientes de matrizes mais velhas apresentaram os 

melhores resultados. Contudo, DALANEZI et al. (2005) comprovaram que o 

rendimento de carcaça, de pernas e de dorso não sofrem influência da idade 
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da matriz, apesar do rendimento de peito e asas ter sido afetado quando as 

aves foram abatidas aos 49 dias. Nessa mesma linha de pesquisa, BARBOSA 

et al. (2001) avaliaram o desempenho e as características de carcaça de 

frangos submetidos a diferentes níveis de treonina digestível (700; 770; 840 

mg/kg), na fase final de criação (42 a 56 dias de idade) visando permitir maior 

rendimento produtivo das aves. Os autores que não houve efeito para os 

rendimento do peito, de pernas, de vísceras comestíveis (coração, fígado e 

moela) e percentagem de gordura abdominal, pois todos os tratamentos se 

comportaram de forma semelhante. 

Objetivou-se avaliar e determinar o nível da suplementação de 

treonina digestível nas rações pré-inicial no desempenho e no rendimento de 

carcaça de frangos provenientes de matrizes de diferentes idades. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no aviário experimental do 

Departamento de Produção Animal da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás – UFG em Goiânia.   

O protocolo experimental utilizado neste estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sob o protocolo n0 278/11, e está de 

acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotados pela 

Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Foram utilizadas instalações em galpão para criação em piso 

construído de alvenaria com 17 x 8m de dimensões internas, cumeeira com 

orientação norte-sul, pé direito de 2,32 m, coberto com telhas francesas, 

muretas de concreto com 0,46m nas laterais e tela de arame atingindo 1,7 m 

de altura.  

Nesse galpão experimental 24 boxes com dimensionamento de 

2x1m (cada) receberam 576 pintos de um dia de idade da linhagem comercial 

Cobb, machos, produzidos por matrizes pesadas de 32 e 53 semanas de idade 

e alimentados com rações isonutritivas e isoenergéticas a base de milho e 

farelo de soja, seguindo as recomendações de exigências nutricionais e 

composição de alimentos propostas por ROSTAGNO et al. (2005) (Tabela1).  
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Para a fase pré-inicial, os níveis de treonina digestível foram de 860; 

930 e 990 mg/kg de ração para alcançar a relação treonina:lisina (digestível)  

de 65; 70 e 75%, respectivamente (Tabela 1). Já para as fases inicial e 

crescimento, as dietas foram calculadas de acordo com as exigências 

requeridas pelos animais (ROSTAGNO et al., 2011) que é de 65% da relação 

treonina: lisina (Tabela 2). 

 

Tabela 1 - Composição percentual e nutricional da dieta experimental 

suplementada de  treonina digestível (Thr)/kg de ração em relação 

a Lisina (Lys) na fase pré-inicial de frangos (1 a 7 dias) 

Ingredientes (kg) 65Thr/100Lys 70Thr/100Lys 75Thr/100Lys 

Milho 55,50 55,50 55,50 
Farelo de soja 37,56 37,56 37,56 
Óleo de soja 1,58 1,58 1,58 
Fosfato Bicálcico 1,91 1,91 1,91 
Calcário Calcítico 0,80 0,80 0,80 
Sal comum 0,45 0,45 0,45 
Suplemento Mineral e Vitamínico* 0,40 0,40 0,40 
Inerte 0,80 0,73 0,59 
Lisina 0,34 0,34 0,34 
L-Arginina 0,05 0,05 0,05 
L-Valina 0,11 0,11 0,11 
L-isoleucina 0,02 0,02 0,02 
DL-Metionina 0,36 0,36 0,36 
L-Treonina 0,12 0,19 0,32 
Total 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional       

Proteína Bruta (%) 22,40 22,40 22,40 
Energia Metabolizável (kcal/kg) 2.960 2.960 2.960 
Cálcio (%) 0,92 0,92 0,92 
Fósforo disponível (%) 0,47 0,47 0,47 
Lisina Digestível (%) 1,32 1,32 1,32 
Arginina Digestível  (%) 1,21 1,34 1,34 
Metionina Digestível (%) 0,66 0,66 0,66 
Metionina + Cistina Digestível (%) 0,95 0,95 0,95 
Triptofano Digestível (%) 0,25 0,25 0,25 
Treonina Digestível (%) 0,86 0,93 0,99 
Valina Digestível 0,91 0,91 0,91 
Sódio (%) 0,22 0,22 0,22 
Isoleucina digestível (%) 0,85 0,85 0,85 
*Suplemento mineral e vitamínico para frangos (kg/produto) - Fase inicial (vitamin supplement for broilers - initial 

phase): vit. A - 300.000 UI; vit. D3 – 100.000 UI; vit. E - 4000 mg; vit. K3 - 98mg; vit. B1 - 400 mg; vit. B2 - 1.320 mg; vit. 
B6 - 800 mg; vit. B12 - 4000 mg; niacina (niacin) – 20.000 mg; pantotenato de cálcio (calcium pantothenate), 2000 mg; 
ác. fólico (folic acid) - 100 mg; colina - 50.000 mg; biotina- 60mg; coccidiostático - 25.000 mg; Selênio - 50 mg; 

antioxidante (antioxidant) – 125 mg; Manganês – 24.000mg; Zinco – 20.000; Ferro - 100.000 mg; Cobre - 15.000 mg; 

iodo – 25mg; Promotor de crescimento – 10.000mg; veículo q.s.p., 1000 g. 
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Tabela 2 - Composição percentual e nutricional da dieta experimental para 

frangos na fase inicial (8 a 21 dias) e crescimento (22 a 36 dias)  

Ingredientes (kg) Fase Inicial Fase Crescimento 

Milho 56,82 61,19 
Farelo de soja 35,50 30,78 
Óleo de soja 2,68 3,60 
Fosfato Bicálcico 1,56 1,00 
Calcário Calcítico 0,84 1,22 
Sal comum 0,42 0,80 
Suplemento Mineral Vitamínico* 0,40 0,40 
Amido 1,31 0,29 
L-Lisina HCL 0,26 0,29 
Minerais** 0,10 0,40 
L-Treonina 0,10 0,03 
Total 100,00 100,00 

Composição nutricional   

Proteína Bruta (%) 21,50 19,80 
Energia Metabolizável (kcal/kg) 3050 3.150 
Cálcio (%) 0,84 1,13 
Fósforo  disponível (%) 0,40 0,562 
Lisina Digestível (%) 1,22 0,82 
Arginina Digestível  (%) 1,32 1,22 
Metionina Digestível (%) 0,60 0,73 
Metionina + Cistina Digestível (%) 0,88 0,213 
Triptofano Digestível (%) 0,24 0,20 
Treonina Digestível (%) 0,95 0,75 
Valina Digestível 0,94 0,35 
Sódio (%) 0,21 0,73 
Isoleucina digestível (%) 0,82 0,88 
*Suplemento vitamínico e mineral para frangos de corte, níveis de garantia por quilograma de produto: 3.125.000 UI 
Vitamina A, 550.000 UI Vitamina D3, 3.750 mg Vitamina E, 625 mg Vitamina K3, 250 mg Vitamina B1, 1.125 mg 

Vitamina B2, 250 mg Vitamina B6, 3.750mg Vitamina B12, 9.500 mg Niacina, 3.750 mg Pantotenato de cálcio, 125 mg 
Ácido fólico, 350.000 mg DL-metionina, 150.000 mg Cloreto de colina 50%, 12.500 mg Promotor de crescimento, 
15.000 mg coccidiostático, 50 mg Selênio, 2.500 mg Antioxidante, 1.000 g Veículo q.s.p. 

**Suplemento mineral – Manganês 150.000mg, Zinco 100.00mg, Ferro 100.000mg, Cobre 16.000mg, Iodo 1.500mg. 

 
 Os pintos foram vacinados contra Marek no incubatório, e, 

posteriormente, aos 14 dias de idade, individualmente, via gota ocular, contra a 

doença de Newcastle, com vírus vivo, tipo B1, amostra LaSota e criados por 36 

dias. 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, 

considerando como bloco as laterais do galpão (direita e esquerda), em 

esquema fatorial 2x3 (idades de matriz e níveis de treonina digestível), 

totalizando 6 tratamentos, com quatro repetições cada (96 animais/tratamento). 
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A preparação do galpão para recepção dos lotes obedeceu às 

normas usuais de limpeza e desinfecção das instalações (telhas, telas, 

cortinas, piso, área externa, equipamentos), preconizando-se dez dias para 

limpeza, desinfecção com pulverização de desinfetante a base de amônia 

quaternária e glutaraldeído e sete dias para vazio sanitário. Os comedouros 

tubulares e bebedouros pendulares foram limpos e abastecidos duas a três 

vezes ao dia durante a criação do lote. 

Associado ao manejo de aquecimento e de iluminação realizou-se o 

manejo das cortinas para manutenção da temperatura adequada para as aves. 

O sistema de ventilação negativa e nebulização foram monitorados por um 

sistema de painel de controle, pelo os quais, todos os registros de temperatura 

e umidade foram armazenados para análise da condição ambiente e conforto 

das aves em qualquer período do dia. 

Após o alojamento, as aves receberam ração e água ad libitum. A 

ração oferecida era a base de milho e farelo de soja, farelada e formulada de 

acordo com as recomendações nutricionais de ROSTAGNO et al. (2005). A 

composição das dietas experimentais utilizadas no experimento foi dividida em 

três fases: pré-inicial (Tabela 1), inicial (Tabela 2) e fase de crescimento 

(Tabela 3), com combinação entre três níveis de suplementação de treonina 

digestível com as  respectivas composições nutricionais. 

O desempenho das aves foi avaliado pelo peso vivo (no alojamento, 

aos sete, 14 e 21 e 34 dias de vida); ganho de peso (calculado pela diferença 

do peso vivo ao final de cada período e do peso inicial no alojamento); 

consumo de ração (de cada período), conversão alimentar (calculada pela 

razão entre o total de ração consumida e o ganho de peso, corrigido pelo peso 

das aves mortas). 

  A análise estatística foi realizada pelo teste de ANOVA do SAS 

(2005) e o teste de Tukey (5%) adotado para comparação das médias das 

variáveis estudadas 

Para realizar a biometria dos órgãos, foram sacrificadas quatro aves 

por tratamento aos oito, 21, 28 e 36 dias de idade após jejum de seis horas. As 

aves foram sacrificadas por deslocamento cervical, posicionadas em decúbito 

dorsal e realizada a abertura da cavidade celomática para exposição das 
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seguintes vísceras: pró-ventrículo e moela (PVM), fígado (F), baço (Ba), bursa 

(Bu) e intestino, que posteriormente foram pesadas e realizadas as medidas.  

Aos 35 dias de idade da ave, foram selecionadas quatro aves por 

repetição (16 aves por tratamento), totalizando 96 aves, para posterior 

determinação do rendimento da carcaça. Para a seleção das aves, foi utilizado 

o critério de peso médio da parcela realizado durante a última pesagem para o 

desempenho das aves no dia anterior. 

O abate dessas aves foi realizado após o jejum de 6 horas nas 

dependências do Abatedouro da Asa Alimentos, localizado na cidade de Nova 

Veneza (GO), sob fiscalização do serviço de inspeção estadual (SIE) n° 0221-

98.  

A sequência de abate foi baseada no que dita a Portaria n° 210 de 

10 de Novembro de 1998 do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 1998), constituindo-se nas seguintes fases: pesagem 

inicial das aves (peso vivo); pendura, choque elétrico, sangria, escaldagem, 

depenagem, eventração e espostejamento. As carcaças, sem hidratação e 

resfriamento, foram cortadas de acordo com o corte industrial em: corte de 

peito sem osso, corte de coxa e sobrecoxa, corte de asa inteira, cortes de 

dorso, pés, pescoço e cabeça, além da avaliação do peso da carcaça limpa. Os 

cortes e vísceras comestíveis (moela, fígado e coração) foram pesados logo 

após o procedimento dos cortes. 

Para determinação do rendimento de carcaça, avaliou-se a relação 

do peso da carcaça limpa e eviscerada (com pés e cabeça) em relação ao 

peso vivo em jejum. Já para o rendimento dos cortes foi determinado pela 

razão entre o peso do corte e peso da carcaça. 

A análise estatística das variáveis estudadas foi realizada pelo 

programa do SAS (2005) utilizando o teste de Tukey (5%) para comparação 

das médias. Para os níveis de inclusão de treonina digestível foi submetida à 

regressão polinomial. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Não observou-se efeito de interação entre a idade da matriz e dos 

níveis de treonina digestível (p>0,05). O ganho de peso, consumo de ração e 

conversão alimentar das aves aos sete, 14, 21, 28 e 34 dias de idade não 

foram influenciados pela sumplementação de treonina digestível e pela idade 

das reprodutoras (p>0,05) (Tabelas 3 a 7). 

 

Tabela 3 - Peso inicial (PI), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR) e 

conversão alimentar (CA) de frangos aos sete dias de idade 

provenientes de matrizes com diferentes idades (ID) e alimentados 

com diferentes relações de lisina:treonina digestível (Lys:Thr) na 

ração pré-inicial 

Tratamentos PI (g) CR (g/ave) GP(g/ave) CA (g/g) 

 
ID (semanas) 

32 41,15B 100,5 111,5 0,901 

53 42,39A 101,7 112,8 0,901 

 
Lisina:Treonina Digestível (%)  

65 41,88 100,2 115,3 0,869 

70 41,80 103,4 110,8 0,933 

75 41,62 101,7 108,2 0,939 

 
Probabilidade Estatística 

ID <0,05 ns ns ns 

Lys:Thr ns ns ns ns 

Lys:Thr x ID ns ns ns ns 

CV (%) 3,89 4,15 3,84 2,40 

 

O peso inicial das aves no alojamento foi influenciado pela idade da 

matriz (p<0,05) e corrobora com os estudos realizados por SINCLAIR et al. 

(1990) e MAIORKA (2002) que alegaram que a idade da matriz interfere no 

peso das aves, sendo os mais pesados os provenientes de matrizes mais 

velhas, e com maior taxa de crescimento, do que os das matrizes mais jovens.   

Na mesma linha de pesquisa, PEEBLES et al. (1999) e DALANEZI 

et al. (2005) mencionaram que aves nascidas das matrizes novas foram mais 

leves que os nascidos das matrizes com idade mais avançada, sendo que os 
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últimos autores afirmaram que essa diferença foi significativa até os 35 dias de 

vida. Esses fatores são observados devido à menor proporção de gema do ovo 

de reprodutoras jovens, quando comparado aos ovos originados das matrizes 

velhas (ZAKARIA et al., 1983). 

 

Tabela 4 - Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar 

(CA) e peso vivo (PV) de frangos aos 14 dias de idade 

provenientes de matrizes com diferentes idades e alimentados com 

diferentes relações de lisina:treonina digestível (Lys:Thr) na ração 

pré-inicial 

Tratamentos CR (g/ave) GP(g/ave) CA (g/g) PV (g) 

 
ID (semanas)  

32 454,0 406,0 1,118 383 
53 466,0 395,0 1,179 400 

 
Lisina:Treonina Digestível (%)  

65 457,0 405,0 1,128 356 
70 456,0 397,0 1,148 378 
75 468,0 398,0 1,175 395 

 
Probabilidade Estatística  

ID ns ns ns ns 
Lys:Thr ns ns ns ns 

Lys:Thr x ID ns ns ns ns 
CV (%) 4,27 4,71 3,76 6,13 

 

O peso do pinto ao nascer influencia diretamente o consumo de 

ração, o ganho de peso e a conversão alimentar, sendo encontrados valores 

inferiores para a progênie das matrizes novas (PROUDFOOT et al.,1981; 

WILSON,1991). Pintos de corte que apresentam mais de 40 g ao primeiro dia 

de vida devem ser considerados de boa qualidade, de acordo com OKADA 

(1994) e CASTRO (1996). Posto isso, LEANDRO et al. (2006) também 

relataram que pintos provenientes de matrizes mais velhas e com peso inicial 

maior que 40 g resultaram em melhor  desempenho no período total de criação. 

Para os níveis de treonina digestível, KIDD & KERR (1996) 

propuseram relações treonina:lisina de 67% e de 70% para as fases inicial e de 

crescimento, respectivamente. Contudo, ROSTAGNO et al. (2011) sugeriram 

como sendo de 65% a relação ideal para os mesmos aminoácidos no período 

de 1 a 56 dias de idade. ATENCIO et al. (2004) recomendaram a relação 
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treonina: lisina ideal para atender as exigências das aves inferior aos relatados 

pelos pesquisadores mencionados de 60% para frangos machos de 24 a 38 

dias de idade. 

 

Tabela 5 - Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar 

(CA) e peso vivo (PV) de frangos aos 21 dias de idade 

provenientes de matrizes com diferentes idades e alimentados com 

diferentes relações de lisina:treonina digestível (Lys:Thr) na ração 

pré-inicial 

Tratamentos CR (g/ave) GP(g/ave) CA (g/g) PV (g) 

 
ID (semanas)  

32 1130 973,0 1,161 865 
53 1110 933,0 1,189 879 

 
Lisina:Treonina Digestível (%)  

65 1124 961,0 1,169 866 
70 1107 970,0 1,141 829 
75 1130 943,0 1,198 875 

 
Probabilidade Estatística  

ID ns ns ns ns 
Lys:Thr ns ns ns ns 

Lys:Thr x ID ns ns ns ns 
CV (%) 3,81 3,38 3,30 4,60 

 

CORZO et al. (2007) concluíram que a exigência de treonina para 

frangos de corte de 21 a 42 dias criados em ambiente limpo (cama nova) é de 

0,71 a 0,74% (relações de treonina:lisina digestível de 63 a 65%, 

respectivamente). Em cama reutilizada (ambiente sujo), a exigência foi de 730 

a 780mg/kg treonina digestível na ração (relações de Treonina/Lisina digestível 

de 65 a 70%, respectivamente), reafirmando que em situações de maior 

desafio econtrados pela ave a treonina possui maior relevância. 

Nos resultados apresentados nessa pesquisa, os níveis marginais 

utilizados, (65% de tronina:lisina digestível) foram suficientes para atender as 

exigências das aves para as variáveis estudadas. Todavia, não foi realizado 

desafio experimental para comprovar se há necessidade do incremento dessa 

relação já que esse seria uma fator que poderia aumentar a necessidade da 

ave. 
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Tabela 6 - Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR),  conversão alimentar 

(CA) e peso vivo (PV) de frangos aos 28 dias de idade 

provenientes de matrizes com diferentes idades e alimentados com 

diferentes relações de lisina:treonina digestível (Lys:Thr) na ração 

pré-inicial 

Tratamentos CR (g/ave) GP(g/ave) CA (g/g) PV (g) 

 
ID (semanas)  

32 2102 1435 1,464 1442 
53 2139 1417 1,454 1478 

 
Lisina:Treonina Digestível (%)  

65 2122 1422 1,492 1456 
70 2121 1435 1,478 1399 
75 2119 1428 1,483 1430 

 
Probabilidade Estatística  

ID ns ns ns ns 
Lys:Thr ns ns ns ns 

Lys:Thr x ID ns ns ns ns 
CV (%) 4,33 3,58 4,69 7,89 

 

Tabela 7 - Ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar 

(CA) e peso vivo (PV) de frangos aos 34 dias de idade 

provenientes de matrizes com diferentes idades e alimentados com 

diferentes relações de lisina:treonina digestível (Lys:Thr) na ração 

pré-inicial 

Tratamentos CR (g/ave) GP(g/ave) CA (g/g) PV (g) 

 
ID (semanas)  

32 3190 2186 1,459 2116 
53 3270 2158 1,515 2194 

 
Lisina:Treonina Digestível (%)  

65 3180 2110 1,507 2123 
70 3190 2208 1,445 2133 
75 3310 2116 1,564 2128 

 
Probabilidade Estatística  

ID ns ns ns ns 
Lys:Thr ns ns ns ns 

Lys:Thr x ID ns ns ns ns 
CV (%) 4,87 4,58 2,07 4,96 
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 Não houve efeito dos níveis de treonina digestível e da idade da 

matriz para peso relativo dos órgãos e comprimento intestinal aos oito, 21 e 36 

dias de idade da ave (p>0,05) (Tabelas 8, 9 e 10). 

 O comprimento do intestino total e do intestino delgado foi 

influenciado pelos níveis de treonina digestível aos oito dias de idade (p<0,05). 

Isso pode ser justificado pelo aumento nas taxas de crescimento do intestino 

delgado em relação à musculatura corporal, que inicia no terço final da 

incubação com ápice do desenvolvimento relativo do 4º ao 8º dia de vida da 

ave, sendo que nos 27 primeiros dias de vida ocorre um crescimento quatro 

vezes maior que o da carcaça total da ave (NOY & SKLAN, 1998; MAIORKA, 

2000).  

 

Tabela 8 - Pesos Relativos (% do peso vivo) de órgãos e comprimentos 

intestinais de frangos (cm) aos oito dias de idade produzidos por 

matrizes de diferentes idades (ID) e alimentados com diferentes 

relações de lisina:treonina digestível (Lys:Thr) na ração pré-inicial   

Tratamentos Peso relativo dos órgãos (%) 

 
PVM F Ba Bu CID CIG CIT PIT 

ID (semanas) 
        32 8,08 3,64 0,07 0,17 88,04 10,00 83,62 9,45 

53 7,66 3,67 0,08 0,16 88,83 10,02 84,66 9,10 
Lys:Thr (%) 

        65 7,97 AB 3,84 0,07 0,08 85,37 AB 10,31 90,06 AB 9,62 
70 7,11 B 3,74 0,07 0,08 87,43 B 10,06 91,18 A 9,08 
75 8,54 A 3,39 0,08 0,06 79,62 B 9,68 84,06 B 9,13 

 
                            Probabilidade Estatística     

ID ns ns ns ns ns ns ns ns 
Lys:Thr <0,05 ns ns ns <0,05 ns <0,05 ns 

Lys:Thr x ID ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 11,47 11,32 16,13 18,65 5,90 11,83 5,54 15,30 

Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 
PVM: pro-ventrículo e Moela; F: Fígado; Ba: Baço; Bu: Bursa;  CID: Comprimento Intestino Delgado; CIG: 

Comprimento Intestino Grosso; CIT: Comprimento Intestino Total; PIT: Peso Intestino Total. 

 

 MAIORKA et al. (2004) não encontraram influência da idade da 

matriz sobre o tamanho do intestino e no peso do fígado, do pâncreas, do pro- 

ventrículo e da moela, aos sete dias de vida, mesmo quando foi fornecido 

diferentes níveis de energia na ração. Em contrapartida, LUQUETTI et al. 

(2004) avaliaram três idades diferentes de reprodutoras (30, 45 e 60 semanas), 
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e concluíram que as com idade mais avançada produzem pintos com maior 

peso ao nascimento, os quais apresentam também maior peso absoluto de 

órgãos como coração e pulmões. Nesse experimento, o peso inicial dos pintos 

foram desiguais para as duas idades das matrizes, todavia por serem valores 

aproximados sugere-se que não foram suficientes para diferirem na biometria 

dos órgãos.  

 

Tabela 9 - Pesos Relativos (% do peso vivo) de órgãos e comprimentos 

intestinais de frangos (cm) aos 21  dias de idade produzidos por 

matrizes de diferentes idades (ID) e alimentados com diferentes 

relações de lisina:treonina digestível (Lys:Thr) na ração pré-inicial   

Tratamentos Peso relativo dos órgãos (%) 

 
PVM F Ba Bu CID CIG CIT PIT 

ID (semanas) 
        32 3,98 2,65 0,09 0,24 119,75 14,95 125,37 5,21 

53 3,84 2,66 0,09 0,26 114,20 16,70 119,66 5,32 
Lys:Thr (%) 

        65 3,82 2,64 0,09 0,26 118,12 16,12 124,00 5,18 
70 3,81 2,64 0,09 0,25 113,50 15,87 118,62 5,21 
75 4,10 2,69 0,08 0,24 119,50 15,50 124,93 5,41 

 
                     Probabilidade Estatística     

ID Ns ns ns ns ns ns Ns ns 
Lys:Thr ns ns ns ns ns ns Ns ns 

Lys:Thr x ID ns ns ns ns ns ns Ns ns 
CV (%) 9,48 10,35 26,32 19,47 11,86 18,95 11,77 10,14 

Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05). 
PVM: pro-ventrículo e Moela; F: Fígado; Ba: Baço; Bu: Bursa;  CID: Comprimento Intestino 
Delgado; CIG: Comprimento Intestino Grosso; CIT: Comprimento Intestino Total; PIT: Peso 
Intestino Total 

 

 Aos 36 dias, o intestino grosso e total foram mais compridos para a 

progênie das matrizes novas (p<0,05). Para a mesma idade, a relação 

treonina:lisina de 70% na ração resultou em maiores valores para o 

comprimento do intestino grosso (p<0,05). De acordo com MORAN Jr. (1999), 

o intestino grosso recupera os nutrientes do bolo alimentar que não foram 

digeridos ou absorvidos no intestino delgado, dessa forma não se encontrou 

justificativa nesse estudo. Logo, pode-se supor que o intestino grosso não 

interefere na metabolização desses aminoácidos. 
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 O peso do intestino total foi inferior para 75% de treonina:lisina 

digestível na dieta (p<0,05). A treonina é consituinte do epitélio gastrintestinal 

(células da mucosa, muco e enzimas digestivas)  (WU, 1998). Logo, pode-se 

sugerir que as aves que utilizaram 65 e 70% de treonina:lisina na dieta 

produziram maior quantidade de muco intestinal quando comparadas ao nível 

de 75%, pois essa camada de muco, secretada pelas células caliciformes, é 

constituída por 95% de água e 5% de mucinas, que são glicoproteínas 

particularmente ricas em treonina (CORFIELD et al., 2001). 

 

Tabela 10 -  Pesos Relativos (%) de órgãos e comprimentos dos intestinos de 

frangos (cm)  alimentados com níveis crescentes de lisina:treonina 

digestível (Lys:Thr) na ração pré-inicial produzidos por matrizes de 

diferentes idades (ID)  aos 36 dias de idade 

Tratamentos Órgãos   

 
PVM F Ba Bu CID CIG CIT PIT 

ID (semanas) 
        32 2,94 2,16 0,11 0,20 147,87 24,29 A 156,16 A 3,90 

53 3,05 1,94 0,09 0,16 138,54 21,16 B 146,20 B 3,53 
Lys:Thr (%) 

        65 2,79 1,95 0,09 0,19 147,18 22,06 AB 154,62 4,06 A 
70 3,34 2,24 0,09 0,19 147,31 25,18 A 155,87 3,88 A 
75 2,86 1,95 0,11 0,17 135,12 20,93 AB 143,06 3,20 B 

 
                       Probabilidade Estatística 

  ID ns ns ns ns ns <0,05 <0,05 ns 
Lys:Thr ns ns ns ns ns <0,05 ns <0,05 

Lys:Thr x ID ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 14,41 13,37 21,27 22,37 8,20 12,28 7,73 12,89 

Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05). 
PVM: pro-ventrículo e Moela; F: Fígado; Ba: Baço; Bu: Bursa;  CID: Comprimento Intestino 
Delgado; CIG: Comprimento Intestino Grosso; CIT: Comprimento Intestino Total; PIT: Peso 
Intestino Total 

 

Ao avaliar o rendimento de carcaça, peito, coxa e sobrecoxa 

constatou-se que os tratamentos utilizados nesse experimento não interferiram 

nessas variáveis (p>0,05) (Tabela 11). JOSEPH & MORAN Jr. (2005) e KIDD 

et al. (2002) também não verificaram efeito da idade da matriz (32 e 41 

semanas) no rendimento da carcaça. Do mesmo modo, DALANEZI et al. 

(2005) não obervaram efeito da idade da matriz no rendimento de peito aos 42 

dias de idade da ave. 
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KIDD & KERR (1996) relataram que o melhor desenvolvimento para 

carne de peito ocorre quando são fornecidas as aves dietas com 750 mg/kg de 

treonina digestível na ração para a fase final de criação (30 a 42 dias de idade) 

quando comparadas àquelas aves que receberam dietas com 550 mg/kg, que 

possuem deficiência no fornecimento desse aminoácido. Por sua vez, BERRES 

et al. (2007) afirmaram que rendimento de coxas, de sobrecoxas, de asas e do 

filezinho de carne de peito, não foram alteradas pelos tratamentos com 

relações de treonina:lisina de 63,5; 66 e 68,5%. 

REGINATTO et al. (2000), quando trabalharam com suplementação 

de treonina em rações de frangos (22 a 40 dias de idade) com variação da 

energia e proteína bruta, concluíram que a suplementação de treonina não 

influencia a composição das carcaças. 

Discordando dos resultados obtidos neste experimento e das 

pesquisas supracitadas, PEEBLES et al. (2002) observaram influência da idade 

da matriz  no peso vivo dos frangos,  rendimento de carcaça e peito aos 43 

dias de idade. 

 

Tabela 11 –  Rendimento  de carcaça (RC), Peito, Coxa e Sobrecoxa de 

frangos produzidos por matrizes de diferentes idades (ID) e 

alimentados com diferentes níveis de lisina:treonina digestível 

(Lys:Thr) na dieta pré-inicial aos 35 dias de idade  

Tratamentos RC (%) Peito (%) Coxa e Sobrecoxa (%) 

  ID (semanas) 

32  79,32 29,18 28,67 
53  79,12 28,80 29,47 

  Lisina:Treonina Digestível (%) 

65 79,40 29,59 29,21 
70 79,05 28,44 28,42 
75 79,21 28,95 29,57 

  Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns 
Lys:Thr ns ns ns 

Lys:Thr x ID ns ns ns 
CV (%) 1,97 5,80 5,79 

   

 Não houve diferença nos rendimentos de cabeça, pés e pescoço, 

dorso e asa para as dietas com níveis de treonina digestível propostos nesse 
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experimento (p>0,05) (Tabela 12). VIEIRA & MORAN Jr. (1998) avaliaram 

quatro idades diferentes de reprodutoras (36, 40, 42 e 45 semanas) e também 

não encontraram diferenças para o rendimento de asas, todavia DALANEZI et 

al. (2005) verificaram maior rendimento de asas para aves abatidas aos 49 dias 

de idade e produzidas por matrizes mais jovens (29 semanas), sendo que as 

fêmeas foram superiores aos machos, e que esse rendimento diminuiu com o 

avanço da idade das aves. 

MOREIRA et al. (2001) e DALANEZI et al. (2005) também 

confirmaram os resultados encontrados  nesse estudo onde o rendimento do 

dorso não foi influenciado pela idade da matriz. 

 

Tabela 12 -  Rendimento de corte do abate de frangos alimentados com 

diferentes níveis de lisina:treonina digestível (Lys:Thr) e produzidos 

por matrizes de diferentes idades (ID na dieta pré-inicial aos 35 

dias de idade 

Tratamentos Cabeça, Pés e Pescoço(%) Dorso (%) Asa (%) 

  ID (semanas) 

32  12,70 17,52 9,95 

53  12,80 17,91 9,91 

  Lisina:Treonina Digestível (%) 

65 12,61  17,69 10,01 
70 12,60  17,60 9,98 
75 12,75  17,84 9,81 

  Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns 
Lys:Thr ns ns ns 

Lys:Thr x ID ns ns ns 
CV (%) 5,71 7,84 6,52 

Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05) 

 

     Não foi identificada diferença no acréscimo de treonina digestível na 

dieta e o efeito da idade da matriz para vísceras comestíveis de frangos de 

corte (p<0,05). BARBOSA et al. (2001) analisaram o desempenho e rendimento 

de carcaça de frangos submetidos a diferentes níveis de treonina:lisina na fase 

final de criação e também não encontraram diferenças entre os tratamentos; 

700; 770 e 840 mg/kg de treonina digestível e 940; 1040 e 1140 mg/kg de lisina 

digestível na ração. Todavia SÁ et al. (2007), descreveram que a treonina é um 



74 

 

aminoácido essencial para aves encontrado em altas concentrações no 

coração, nos músculos, no esqueleto e sistema nervoso central, sendo assim 

esperava-se que houvesse diferença de acordo com o incremento de sua 

suplementação. 

 

Tabela 13 -  Rendimento de vísceras comestíveis do abate de frangos  

alimentados com diferentes níveis de treonina digestível (Thr) na 

dieta pré-inicial e produzidos por matrizes de diferentes idades (ID) 

aos 35 dias de idade 

Tratamentos Moela(%) Fígado (%) Coração (%) 

  ID (semanas) 

32  1,92 2,25 0,67 

53  1,89 2,27 0,67 

  Lisina:Treonina Digestível (%) 

65 1,87 2,24 0,65 

70 1,89 2,24 0,64 

75 1,95 2,29 0,69 

  Probabilidade Estatística 

ID Ns ns ns 

Lys:Thr Ns ns ns 

Lys:Thr x ID Ns ns ns 

CV (%) 15,06 10,32 9,84 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 Não houve influência da relação lisina:treonina digestível e da idade 

das matrizes sobre o peso relativo de órgãos, rendimento de carcaça e 

vísceras comestíveis, sendo recomendável a suplementação da treonina 

digestível de 860mg/kg na fase pré-inicial das aves com relação treonina:lisina 

de 65%. 

 

 

 



75 

 

REFERÊNCIAS 

1.ATENCIO, A.; ALBINO, L.F.T., ROSTAGNO, H.S., OLIVEIRA, J.E., VIEITES, 
F.M.,DONZELE, J.L. Exigencias de Treonina para Frangos de Corte Machos 
nas Fases de 1 a 20, 24 a 38 e 44 a 56 Dias de Idade. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v.33, n.4, p.880-893, 2004. 

 

2.BARBOSA, M.J.B.; JUNQUEIRA, O.M.; ANDREOTTI, M.O.; CANCHERINI, 
L.C.; ARAUJO, L.F. Desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte 
submetidos a diferentes níveis de treonina e lisina, na fase final de 
criação.Revista Brasileira de Zootecnia, v.30, n.5, p. 1476-1480, 2001. 
 

3.BERRES, J.; VIEIRA, S.L.; CONEGLIAN, J.L.B.; OLMOS, A.R.; FREITAS, 
D.M.; BORTOLINI, T.C.K.; SILVA, G.X. Respostas de frangos de corte a 
aumentos graduais na relação entre treonina e lisina. Ciência Rural, v.37, n.2, 
p.510-517, 2007. 
 

4.BRASIL. Portaria nº 210 de 10 de novembro de 1998. Aprova o Regulamento 
Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carne de Aves. 
Brasília, DF: Senado, 1988. 
 

5.CASTRO, A.G.M. Qualidade de pintos de um dia e importância do manejo no 
desempenho de frangos de corte. In: SIMPÓSIO GOIANO DE AVICULTURA, 
2., 1996, Goiânia. Anais... Goiânia: Associação Goiana de Avicultura, 1996. 

p.67-70. 
 

6.CORFIELD, A.P.; CARROLL, D.; MYERSCOUGH, N.; PROBERT, C.S. 
Mucins in the gastrointestinal tract in health and disease. Frontiers in 
Bioscience, v.6, p. 1321-1357,2001. 

 

7.CORZO, A.; KIDD, M.T.; KERR, B.J. Threonine need of growing female 
broilers. International Journal of Poultry Science, v. 2, p. 367-371, 2003. 
 
8.CORZO, A.; KIDD, M.T.; DOZIER, W.A.; PHARR, G.T.; KOUTSOS, E.A. 
Dietary threonine needs for growth and immunity of broilers raised under 
different litter conditions. Journal of Applyed Poultry Research, v. 16, p. 574-
582, 2007.  
 

9.DALANEZI, J.A.; MENDES, A.A.; GARCIA, E.A.; GARCIA, R.G.; MOREIRA, 
J.; PAZ, I.C.L.A.  Efeito da idade da matriz sobre o desempenho e rendimento 
de carcaça de frangos de corte. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, v.57, n.2, p. 250-260, 2005. 
 

10.FERNANDEZ, S.F., AOYAGI, S., HAN, Y., PARSONS, C.M. & BAKER, D.H. 
Limiting order of amino acids in corn and soybean meal for growth of the chick. 
Poultry Science, v.73, p.1887–1896, 1994. 



76 

 

11.FISCHER, C. Use of amino acids to improve carcass quality of broilers. 
Feed Mix, v.2, p.17-20, 1994. 
 

12.JOSEPH, NS. & MORAN Jr, E T. Effect of Flock Age and Postemergent 
Holding in the Hatcher on Broiler Live Performance and Further-Processing 
Yield. Poultry Science,14:512–520, 2005. 
 

13.KIDD, M.T., KERR,B.J. Threonine and broiler nutrition. In: PROCCEDINGS 
OF THE MEETING ARKANSAS NUTRITION CONFERENCE, 1996, 
Fayetteville.Proccedings...Fayetteville, 1996. p.203-228. 
 

14.KIDD, M.T.; ZUMWALT, C.D.; CHAMBLEE, D.W.; CARDEN, M.L.; 
BURNHAMD.J.. Broiler growth and carcass responses to diets containing L-
threonine versus diets containing threonine from intact protein sources. Journal 
of Applied Poultry Research, v.11, p.83-89, 2002. 

 

15.LEANDRO, N. S. M.; CUNHA, W. C. P.; CAFÉ, M. B.; STRINGHINI, J. H.; 
CRUZ, C. P. Influência do peso dos pintos de corte sobre o desempenho de 
frango, rendimento de carcaça e viabilidade econômico. Revista Brasileira de 
Zootecnia, v. 35, n. 6, p. 2314-2321, 2006. 
 

16.LUQUETTI, B.D., GONZALES, E., BRUNO, L.D.G., FURLAN, R.L. and 
MACARI, M. Egg Traits and Physiological Neonatal Chick from Broiler Breeder 
at Different Ages. Revista  Brasileira Ciência Avícola, v.6, n.1, p.13-17, 2004. 
 

MAIORKA, A.; SANTIN, E.; SILVA, A.V.F.; BRUNO, L.D.G.; BOLELI, I.C.; 
MACARI, M. Desenvolvimento do Trato Gastrointestinal de Embriões Oriundos 
de Matrizes Pesadas de 30 e 60 Semanas de Idade. Revista Brasileira 
Ciência Avícola, v.2, n.2  p. 141-148, 2000. 

 

17.MAIORKA, A. Efeito da idade da matriz e do agente trófico (glutamina) 
sobre o desenvolvimento da mucosa intestinal e atividade enzimática do 
pâncreas de pintos de corte na primeira semana. 100f. Tese (Doutorado em 

Zootecnia), Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2002. 
 

18.MAIORKA, A.; SILVA, A.V.F.; SANTIN, E.; PIZAURO Jr., J.M.; MACARI, M. 
Effect of broiler breeder age on pancreas enzymes activity and digestive tract 
weight of embryos and chicks. Revista Brasileira Ciência Avícola, v.6, n.1,   
p.19-22, 2004. 
 

19.MENDES, A.A; MOREIRA, J.; OLIVEIRA, E.G.; GARCIA, E.A.; ALMEIDA, 
M.I.M; GARCIA, R.G. Efeitos da energia da dieta sobre desempenho, 
rendimento de carcaça e gordura abdominal de frangos de corte. Revista 
Brasileira Zootecnia, v. 33, n.6, suppl.3, p.2300-2307, 2004. 
 



77 

 

20.MORAN Jr., E.T. Nutrição e sua relação com a qualidade de carcaça de 
frangos de corte. In: CONFERÊNCIA APINCO 1992 DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA AVÍCOLAS, 1992, Santos. Anais... Campinas: FACTA, 1992. 

p.37-44. 
 

21.MORAN Jr., E.T. Influencia de la fisiologia intestinal sobre las enfermidades 
entericas em las aves. In: SEMINÁRIO DE PFIZER SOBRE NUTRICION Y 
PATOLOGIA AVIAR, 9., 1999, Ixtapa Zihuatanejo. Anais... Ixtapa Zihuatanejo: 
Pfizer, 1999. p.1-12. 
 

22.MOREIRA, J.; MENDES, A.A.; GARCIA, R.G. et al. Efeito da densidade de 
criação e do nível de energia da dieta sobre o desempenho e rendimento de 
carcaça em frangos de corte. Revista Brasileira Ciência Avícola, supl. 3, 

p.39, 2001.   
 

23.NOY, Y.; SKLAN, D. Metabolic responses to early nutrition. Journal Applied 
Poultry Research, v. 77, p. 437-451, 1998. 

 

24.OKADA, M.T.A qualidade do pinto de um dia. In: PINHEIRO, M.R. (Ed.) 
Manejo de frango de corte. Campinas: Fundação APINCO de Ciência e 
Tecnologia Avícolas, 1994. p.41-46.  
 

25.PEEBLES, E.D.; SOYLE, M.S.; PANSKY, T.; GERARD, P.D.; LATOUR, 
M.A.; BOYLE, C.R.; SMITH, T.W. Effects of breeder age and dietary fat on 
subsequent broiler performance. Poultry Science, v.78, p.512-515, 1999.  

 

26.PEEBLES, E.D.; ZUMWALT, C.D.;GERARD, P.D.; LATOUR, M.A.; SMITH, 
T.W. Market age live weight, carcass yield, and liver characteristics of broiler 
offspring from breeder hens fed diets differing in fat and energy contents. 
Poultry Science, v.81, p.23-29, 2002. 
 

27.PROUDFOOT, F.G.; HULAN, H.W. The influence of hatching egg size on 
the subsequent performance of broiler chickens. Poultry Science,v.60, p.2167-

2170, 1981. 
 

28.REGINATTO, M.F.; RIBEIRO, A.M.L.; PENZ JR. A.M.; KESSLER, A.M.; 
KRABBE, E.L. Suplementação de treonina em dietas de frangos de corte, 
variando a energia e as relações energia:proteína. Revista Brasileira de 
Ciência Avícola, Campinas, v.2, n.3, p.239-247, 2000. 

 

29.ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELLE, J. F.; GOMES, P. C.; 
OLIVEIRA, R. F. D.; LOPES, D. C.; FERREIRA, A. S.; BARRETO, S. L. T. 
Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e 

exigências nutricionais. 2ª ed. Viçosa: UFV, 2005, 186p. 
 



78 

 

30. ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T; DONZELE, J.L.; GOMES, P.C.; 
OLIVEIRA, R.F.; LOPES, D.C.; FERREIRA, A.S.; BARRETO, S.L.T.; 
EUCLIDES R.F.; Composição de Alimentos e Exigências Nutricionais de 
Aves e Suínos (Tabelas Brasileiras), Viçosa: UFV, 2011, 252p. 
 

31.SÁ, L.M.; GOMES, P.C.; CECON, P.R.; ROSTAGNO, H.S.; D’AGOSTINI, P. 
Exigência nutricional de treonina digestível para galinhas poedeiras no período 
de 34 a 50 semanas de idade. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, n.6, 
p.1848-4853, 2007. 
 
32.SAS INSTITUTE INC. SAS user’s guide: statistics. Cary:SAS Institute, 

2005. 1 CD-ROM. 
 

33.SINCLAIR, R.W.; ROBINSON, F.E.; HARDIN, R.T. The effects of parentage 
posthatch treatment on broiler performance. Poultry Science, v.69, p.526-534, 

1990. 
 
34.ZAKARIA, A.H.; MIYAKI, T.; IMAI, K. The effect of aging on the ovarian 
folicular growth in laying hens. Poultry Science, v.62, p.670-674, 1983.  

 

35.WILSON, H. R. Interrelationships of egg size, chick size, post hatching 
growth and hatchability. World´s Poultry of Science Journal, v.47, p.5-20, 
1991. 
 

36.WU, G. Intestinal mucosal amino acid catabolism. Journal of Nutrition, 

v.128, p.1249–1252,1998. 

 

 

 



CAPÍTULO 5 – RESPOSTA IMUNE HUMORAL CONTRA O VÍRUS DA 

DOENÇA DE NEWCASTLE DE FRANGOS PROVENIENTES 

DE MATRIZES DE DIFERENTES IDADES E 

SUPLEMENTADOS COM TREONINA DIGESTÍVEL NA FASE 

PRÉ INICIAL E INICIAL  

RESUMO: Foram realizados três experimentos para avaliar os efeitos da 
suplementação de treonina digestível na fase pré-inicial e inicial e a idade das 
matrizes sobre a progênie na resposta imune humoral. Nos dois primeiros 
experimentos foram utilizados em cada ensaio 480 pintos de um dia de idade 
da linhagem comercial Cobb, machos, produzidos por matrizes pesadas de 36 
e 52 semanas de idade na fase pré inicial, e 36 e 52 semanas de idade na fase 
inicial, alojados em baterias experimentais até 21 dias de idade, alimentados 
com diferentes níveis de treonina digestível (800; 900; 1000 e 1100mg/kg) nos 
períodos de criação. Os pintos foram vacinados contra a doença de Newcastle 
aos14 dias de idade por via ocular. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 4 (idades das matrizes x 
níveis de treonina) totalizando 8 tratamentos com 5 repetições (12 aves por 
repetição).  Para o terceiro experimento, foram utilizados 576 pintos de um dia 
de idade da linhagem comercial Cobb, distribuídos em 24 boxes, machos, 
produzidos por matrizes pesadas de 32 e 53 semanas de idade e alimentados 
com níveis de treonina digestível na ração  de 860; 930 e 990mg/kg com 
relação treonina:lisina  de 65; 70 e 75%, respectivamente, e 74% para a fase 
de crescimento, sendo também vacinados contra a doença de Newcastle. O 
delineamento experimental utilizado para esse experimento foi em blocos 
casualizados em esquema fatorial 2x3 (idades da matriz e níveis de treonina 
digestível), totalizando 6 tratamentos, com quatro repetições cada (24 aves 
cada). Para todos os experimentos os dados de titulação de ELISA e Inibição 

da Hemaglutinação (HI) foram transformados em log₁₀.  A análise estatística foi 

realizada pelo ANOVA do SAS e o teste de Tukey (5%) adotado para 
comparação das médias.  A resposta imune humoral para frangos de corte na 
fase pré-inicial aos 7 dias de idade foi superior para a progênie das matrizes 
velhas e influenciou a resposta imunológica aos 14 e 21 dias de idade, com 
pontos mínimos de 920 e 1003 mg/kg de ração. O consumo de treonina 
digestível na fase inicial influenciou a produção de anticorpos pelas aves aos 
14 e 28 dias de idade, com valores mínimos de 842 e 938 mg/kg de treonina na 
ração. Os níveis de treonina digestível na fase inicial apresentaram efeito 
quadrático para a resposta imune humoral apresentando valores superiores 
aos 21 dias de idade na suplementação de 960 mg de treonina digestível e aos 
28 dias de 950 mg/kg de ração. No experimento 3, frangos produzidos por 
matrizes velhas apresentaram maior resposta imune humoral aos sete dias de 
idade. Frangos produzidos por reprodutoras de idade avançada possuem 
melhor resposta imunológica na fase pré-inicial. Sugere-se a suplementação de 
treonina digestível na fase pré-inicial, com pontos mínimos de 920 e 1003 
mg/kg e para a fase inicial, com pontos mínimos de 842 e 938 mg/kg para 
melhores resultados na imunidade humoral.  
 
Palavras chave: aminoácido, aves, imunidade, nutrição, vacinação 
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CHAPTER 5 - HUMORAL IMMUNE RESPONSE AGAINST NEWCASTLE 

DISEASE VIRUS IN CHICKENS FROM FEMALE BREEDERS 

OF DIFFERENT AND SUPPLEMENTED WITH DIGESTIBLE 

THREONINE IN PRE AND INITIAL PHASES 

 

ABSTRACT: Three experiments were conducted to evaluate the effects of 

digestible threonine supplementation in pre initial and initial phases, and female 
breeders age on the humoral immune response in offspring. In the first two 
experiments 480 one-day-old male Cobb produced by 36- and 52-week-old 
female breeders, housed in experimental batteries up to 21 days old, fed with 
different threonine levels (800, 900, 1000 and 1100 mg/kg). The chicks were 
vaccinated against Newcastle disease on day 14 of age by ocular route. The 
experimental design was factorial 2 x 4 completely randomized (female 
breeders’ ages x threonine levels) totaling eight treatments with 5 replicates (12 
birds per replicate). For the third experiment used of 576 one-day-old male 
Cobb, housed in 24 boxes, males produced by 32- and 53-week-old female 
breeders, fed levels of dietary digestible threonine 860, 930 and 990mg/kg with 
threonine:lysine ratio of 65, 70 and 75%, respectively, and 74% to the growth 
phase, and also vaccinated against Newcastle disease. The experimental 
design used for this experiment was factorial 2x3 randomized blocks (female 
breeder’s ages and digestive threonine levels), totaling six treatments with four 
replicates each (24 birds each). For all experiments the ELISA titration data 
Hemagglutination Inhibition (IH) were transformed to log10. Statistical analysis 
was performed by ANOVA of SAS and Tukey's test (5%) used for comparison 
of means. The humoral immune response of 7-day-old broilers in pre initial 
phase was higher in older female breeders. The supplementation of digestible 
threonine in birds pre initial phase influenced the immune response on days 14 
and 21 of age, with maximum of 920 and 1003 mg / kg diet. The consumption of 
digestible threonine in initial phase influenced the titration of antibodies 
produced by 14- and 28-day-old birds, with maximum values of 842 and 938 
mg/kg of threonine in the diet. Digestible threonine levels in initial phase 
showed a quadratic effect for the humoral immune response with higher values 
on 21-day-old birds at 960mg supplementation of digestible threonine and after 
28 days of 950 mg/kg of diet. In experiment 3, chickens produced by older 
female breeders had higher humoral immune response at 7 days of age in the 
pre-start phase . Suggests the supplementation of threonine in the pre-starter 
with minimum points of 920 and 1003 mg /kg and for faseinicial with minimum 
points of 842 and 938 mg /kg for better results in humoral immunity. 
 

Keywords: amino acid, immunity, nutrition, poultry, vaccination 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O destaque da avicultura industrial nos últimos anos se deve ao 

maior conhecimento nas áreas de nutrição, manejo e genética, e esses fatores 

estão diretamente relacionados com a saúde dos animais (RIBEIRO et al., 

2008). Aves melhoradas geneticamente necessitam de condições benéficas 

para manifestar seu potencial máximo, o que pode ser atendido pela menor 

contaminação do ambiente, temperatura, umidade e renovação de ar, além da 

nutrição apropriada às suas exigências (ZEKARIAS et al., 2002). 

Atualmente, o Brasil é o maior exportador e terceiro produtor de 

carne de frango mundial (UBABEF, 2012), e esses maiores índices de  

produtividade e tecnificação têm desencadeado  problemas metabólicos e de 

manejo das aves além de existir menor capacidade do organismo em reagir a 

agentes estranhos (FURLAN & MACARI, 2002; MORGULIS, 2002). 

Um dos fatores que contribui para isso é  a  idade da matriz que 

influencia a qualidade, a composição e o tamanho do ovo, o que determina a 

disponibilidade de nutrientes para a ave no período pós-eclosão (REIS et al., 

1997; VIEIRA & MORAN Jr., 1999; MAIORKA, 2002). Reprodutoras mais 

velhas efetuam a postura de ovos maiores e com maior conteúdo de gema e 

albúmen (MAIORKA, 2002; PEEBLES, 2004; TONA et al., 2004). 

 Com esse maior aporte nutricional, auxilia na manutenção da 

sanidade animal, visto que a mesma é mantida pelo estado imune da ave, que 

quando desafiada, leva ao consumo de grande parte da reserva de energia e 

nutrientes disponíveis que são necessários para a formação de células e outras 

substâncias envolvidas no sistema de defesa do organismo (KLASING & 

KOVER, 1997; KLASING, 1998). 

 ZEKARIAS et al. (2002) e FULTON (2004) afirmaram que pode 

existir oposição entre a imunidade das aves e os fatores de desempenho 

zootécnico. Em contrapartida, KLESING (1998) assegura que a quantidade de 

nutrientes necessários para manter a sanidade animal, para produção de 

anticorpos e proliferação de leucócitos em uma infecção, são pequenas quando 

confrontadas com as exigências para crescimento e produção de ovos.  

.  
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Neste mesmo contexto, KIDD (2004) ressaltou que os nutrientes 

utilizados nas rações de frangos de corte estão baseados em pesquisas que 

avaliaram seu desempenho zootécnico, contudo não consideram o estado 

imune e resistência à doenças. A nutrição é um mecanismo que pode ser 

utilizado para fornecer um estado imunitário ótimo para a ave (KLASING, 

1998).  

Assim, FIGUEREDO (2006) concluiu que para ativar o sistema 

imune é necessário adequar as necessidades nutricionais das aves, pois 

nutrientes responsáveis pela deposição de proteína animal possuem pouca 

funcionalidade frente a um patógeno, contudo os que integram o sistema 

imune, como metionina, treonina, triptofano e arginina, vitaminas e minerais 

passam a ser mais exigidos nessas situações 

Na nutrição para aves a treonina é o terceiro aminoácido limitante, 

sendo importante formular dietas de custo mínimo para expressar o máximo 

potencial genético e para diminuir o imbalanço entre os aminoácidos 

(ATENCIO et al., 2004). É exigida para formação da proteína e manutenção da 

renovação proteica corporal, ajudando na formação do colágeno e da elastina, 

além de atuar na formação de anticorpos (SÁ et al., 2007). 

A treonina é um dos principais constituintes das γ-globulinas do 

plasma (TENENHOUSE & DEUTSCH, 1966), dessa forma está envolvida 

diretamente na resposta imune.  BHARGAVA et al. (1971), fornecendo níveis 

de dietas contendo 300 a 1100 mg/kg de treonina na dieta, observaram 

incremento no nível de anticorpos de frangos infectados com o vírus de 

Newcastle aos quatro dias de idade. Entretanto, TAKAHASHI et al. (1994), 

trabalhando com dietas deficientes em treonina para frangos machos 

observaram redução no crescimento e nenhuma resposta com relação ao 

desenvolvimento de anticorpos ou de órgãos linfóides. 

A avaliação da resposta imune humoral é considerada um dos 

principais instrumentos para a validação dos procedimentos de imunização 

contra a doença de Newcastle sendo extremamente útil para verificar as 

condições sanitárias de plantéis, definir a eficácia de programas de vacinação e 

gerar informações a respeito da circulação do vírus no ambiente (BRENTANO 

et al., 2000; SALES et al., 2007). 
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Essa detecção dos anticorpos é realizada pela mesuração de 

classes diferentes de imunoglobulinas contra o vírus da Doença de Newcastle 

no soro e nas secreções, que podem ser facilmente mediadas por testes 

sorológicos rápidos e eficientes como o Ensaio Imuno Enzimático (ELISA) e 

Inibição da Hemaglutinação (HI) (SOUZA et al., 1999; AL-GARIB et al., 2003). 

Objetivou-se avaliar a resposta imune humoral da progênie de 

reprodutoras de corte de idades diferentes suplementadas com treonina 

digestível na fase pré-inicial e inicial. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Foram conduzidos três experimentos nas instalações do aviário 

experimental da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás. No 

primeiro avaliou-se a resposta imune dos frangos de acordo com os níveis de 

treonina digestível na fase pré-inicial e idade das matrizes. Já para o  segundo, 

estimou-se as mesmas variáveis do primeiro, todavia para a fase inicial das 

aves. No último estudo, foram realizadas as mesmas análises na fase pré-

inicial, todavia considerando a relação lisina:treonina. 

O protocolo experimental utilizado foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFG, sob o protocolo nº 278/11, e está de acordo com os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotados pela Sociedade 

Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Nos dois primeiros testes  foram utilizados 480 pintos de um dia de 

idade da linhagem comercial Cobb, machos, oriundos de ovos de matrizes 

pesadas de duas idades, 36 e 52 semanas de idade para a fase pré-inicial,e 38 

e 49 para a fase inicial, alimentados com diferentes níveis de treonina 

digestível: 800; 900; 1000  e 1100 mg/kg para cada período de suplementação. 

Os pintos foram vacinados contra Marek no incubatório, e, posteriormente, aos 

14 dias de idade, individualmente, via gota ocular, contra a doença de 

Newcastle, com vírus vivo, tipo B1, amostra LaSota.  

Para esses testes o delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x4 (idades das matrizes x 
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níveis de treonina) totalizando 8 tratamentos com 5 repetições (12 aves por 

repetição). 

As rações fornecidas  foram isonutritivas e isoenergéticas a base de 

milho e farelo de soja, seguindo as recomendações de exigências nutricionais e 

composição de alimentos propostas por ROSTAGNO et al. (2005). Para atingir 

os níveis crescentes propostos de 800; 900, 1000 e 1100 mg/kg de treonina 

digestível as rações experimentais foram obtidas através da suplementação de 

L-treonina na ração basal, em substituição ao amido. 

Os pintos foram criados em cinco baterias até 21 dias de idade. As 

mesmas eram equipadas com comedouros e bebedouros tipo lineares e 

bandejas metálicas para retirada das excretas. Cada bateria continha cinco 

andares com divisões de 0,33x0,50m somando 40 unidades experimentais. 

Foram utilizadas lâmpadas incandescentes de 40 watts para cada andar até os 

14 dias de idade para aquecimento das aves. O manejo diário até 21 dias 

incluiu a limpeza dos bebedouros, troca de água, abastecimento de 

comedouros duas vezes ao dia, além da verificação da temperatura e do 

manejo das cortinas. 

Já para o terceiro experimento, utilizou-se um galpão para criação 

das aves em piso construído de alvenaria com 17x8m de dimensões internas, 

cumeeira com orientação norte-sul, pé direito de 2,32 m, coberto com telhas 

francesas, muretas de concreto com 0,46m nas laterais e tela de arame 

atingindo 1,7 m de altura.  

Foram utilizados 24 boxes com dimensionamento de 2x1m cada que 

receberam 576 pintos de um dia de idade da linhagem comercial Cobb, 

machos, produzidos por matrizes pesadas de 32 e 53 semanas de idade 

alimentados com relação lisina:treonina (digestível) de 65; 70 e 75% e de 74% 

para a fase de crescimento, alcançando os níveis de treonina digestível  de 

860; 930 e 990 mg/kg na fase pré-inicial e inicial. Da mesma forma que nos 

experimentos anteriores, os pintos foram vacinados contra Marek no 

incubatório, e aos 14 dias de idade, individualmente, via gota ocular, contra a 

doença de Newcastle, estirpe La Sotta.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, 

considerando como bloco as laterais do galpão (direita e esquerda), em 
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esquema fatorial 2x3 (duas idades de matriz e três níveis de treonina 

digestível), totalizando 6 tratamentos, com quatro repetições cada (24 aves 

cada). 

Para mensurar a resposta imune humoral da ave ao sétimo, 14º, 21º 

e 28º dias de idade de vida para o experimento um e dois, e ao sétimo e 36 

dias de idade para o experimento três, foram coletados 5 mL de sangue sem 

anticoagulante, uma ave por repetição, totalizando cinco e quatro aves por 

tratamento, respectivamente.  A coleta foi efetuada pela punção cardíaca ou 

braquial para avaliação da presença de anticorpos pela obtenção do soro 

sanguíneo. O mesmo foi preservado em frascos devidamente congelados até o 

momento das análises de Inibição por Hemaglutinação (HI) e Ensaio Imuno 

Enzimático (ELISA) indireto para anticorpos contra o vírus de Newcastle.  

O teste de HI foi realizado pelo laboratório comercial MERIAL® que 

utilizou o método Beta descrito por ANDREATTI FILHO (2007). O padrão 

utilizado pelo laboratório para considerar que as aves estão protegidas foi a 

presença de anticorpos a partir da diluição de 1:8 (maior diluição do soro capaz 

de inibir totalmente a hemaglutinação, que corresponde ao título 8). 

O teste de Elisa foi realizado pelo laboratório comercial LAUDO® 

realizado por kit comercial marca FlockCheck® IBD (IDEXX Laboratories), 

sendo o ponto de corte definido pela relação entre a densidade óptica da 

amostra (refração) e do controle positivo menores ou igual a 0,2 sendo 

consideradas negativas. Já os coeficientes maiores que 0,2 avaliadas como 

positivas, indicando vacinação ou exposição.  

Os dados de titulação de ELISA e Inibição da Hemaglutinação (HI) 

foram transformados em log10. A análise estatística foi realizada pelo ANOVA 

do SAS (2005) e o teste de Tukey (5%) adotado para comparação das médias. 

Quando necessário, os dados foram submetidos à regressão polinominal. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Não houve interação (p>0,05) da idade da matriz e os níveis de 

treonina digestível na fase pré-inicial de criação das aves (Tabela 1) na 

avaliação da resposta imune pelo teste de ELISA (Densidade Óptica).  

   
Tabela 1 – Densidade óptica (Log₁₀) de frangos protegidos contra o virus de 

Newcastle aos sete, 14, 21 e 28 dias de vida  provenientes de 

matrizes de diferentes idades (ID) alimentados com dietas 

suplementadas com treonina digestível (Thr)/kg de ração na fase 

pré-inicial 

Tratamentos Densidade óptica 

 
7 dias 14 dias 21dias 28 dias 

ID (semanas) 
    36  1,32 2,07 1,96 1,59 

52  1,64 2,20 1,96 1,70 
Thr (mg/kg) 

    800 1,46 2,14 2,49 1,68 
900 1,47 2,00 2,15 1,76 

1000 1,47 2,30 1,46 1,68 
1100 1,51 1,95 1,78 1,50 

 
Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns ns 
Thr ns ns <0,05¹ ns 

Thr x ID ns ns ns ns 
CV (%) 47,14 19,11 25,17 38,93 

Y¹=  -19,99 + 35,50x – 17,14x² / R²= 0,22/ ponto mínimo: 1003 mg  

 A suplementação de treonina digestível  na fase pré-inicial das aves 

influenciou (p<0,05) a resposta imune aos 21 dias de idade, verificando-se 

efeito quadrático com ponto mínimo de 1003 mg de treonina digestível/kg de 

ração. Como a vacinação dos frangos ocorreu aos 14 dias de idade esses 

dados não demonstram a influência dos níveis de treonina sobre a imunidade, 

já que a resposta encontrada refere-se a anticorpos maternos transferidos via 

saco da gema.  

 Esses anticorpos produzidos pela exposição vacinal aparecem ao 

nível sistêmico de 3 a 4 semanas após a infeccção (RUSSEL & EZEIFEKA, 

1995; ZOTH et al. 2008; RAUW et al., 2009), sendo esse período designado de 
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janela imunológica, que é o termo utilizado para denominar  o período entre a 

infecção e o início da formação de anticorpos específicos contra o agente.  

 KIDD et al. (1997) também estudaram a imunidade celular e humoral 

em frangos alimentados com dietas contendo treonina digestível na ração de 

680 a 860mg/Kg e não notaram melhorias na imunidade. 

 Em outro estudo, KIDD (2004) descreveu que embora a maior parte 

das pesquisas não relatem impacto da treonina digestível suplementada sobre 

a imunidade, a sua função não pode ser descartada, e que pesquisas futuras 

devem atender às necessidades de treonina na resposta imune. 

 A idade da matriz influenciou a resposta humoral para o teste de HI 

de frangos de corte aos sete dias de idade na fase pré-inicial (p<0,05) (Tabela 

2), sendo os valores superiores para as matrizes velhas.   

 

Tabela 2 – Títulos de anticorpos (Log₁₀) pelo teste Inibição da hemaglutinação 

(HI) de frangos de corte protegidos contra o virus de Newcastle aos 

sete, 14, 21 e 28 dias de vida provenientes de matrizes de 

diferentes idades (ID)  alimentados com dietas suplementadas com 

treonina digestível (Thr)/kg de ração na fase pré-inicial 

Tratamentos Títulos de anticorpos 

 
7 dias 14 dias 21dias 28 dias 

ID (semanas) 
    36       1,42B 1,35 1,86 1,90 

52       2,01A 1,31 1,73 2,14 
Thr (mg/kg) 

    800 1,73 1,39 1,24 2,14 
900 1,31 0,97 2,14 1,87 

1000 2,14 1,24 2,14 1,84 
1100 1,66 1,73 1,66 2,21 

 
Probabilidade Estatística 

ID <0,05 ns ns Ns 
Thr ns <0,05¹ ns Ns 

Thr x ID ns ns ns Ns 
CV (%) 47,14 19,11 25,17 38,93 

Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05). 
Y¹=  20,13  + 41,,48x – 22,52x² / R²= 0,20/ ponto mínimo: 920 mg  

 

 Esse resultado indica que as aves oriundas de ovos de reprodutoras 

com idade avançada receberam uma melhor transferência da imunidade 
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passiva quando confrontadas com as produzidas pelas matrizes jovens, visto 

que para o período avaliado as aves não tinham sido vacinadas contra a 

doença de Newcastle e os anticorpos mensurados eram de origem materna 

 RAUW et al. (2009) descreveram que essa imunidade passiva 

adquirida pelo pinto pode interferir na vacinação por neutralizar as vacinas 

vivas, com consequente retardo na resposta imune. Dessa forma, os mesmos 

autores sugerem que as vacinas vivas devem ser administradas depois do 

declínio da absorção dos anticorpos maternos (3 a 4 semanas após vacinação) 

permitindo assim a indução de uma boa resposta imune antes das aves serem 

expostas a um desafio de campo. 

 A composição e o tamanho dos ovos são influenciados pela idade da 

matriz, interferindo assim nos nutrientes disponíveis ao pinto nos primeiros dias 

de vida (VIEIRA & MORAN Jr., 1999). Ovos produzidos por reprodutoras 

velhas são mais pesados e possuem maior conteúdo de gema e albúmen 

(VIEIRA & MORAN Jr., 1999; MAIORKA, 2002).  

 A resposta humoral nos primeiros dias de vida está subordinada a 

absorção das imunoglobulinas maternas depositadas no ovo e absorvidas pela 

ave no final do período de incubação e início da vida pós-eclosão (DIBNER et 

al., 1998; MAIORKA et al., 2006). Essa maior reserva nutricional presente no 

saco vitelino, composta por frações lipídicas e proteicas, é preferencialmente 

utilizada para a síntese de membrana celular e manutenção da imunidade 

passiva do que para o atendimento das reservas energéticas da ave (DIBNER 

et al, 1998). 

 Para os níveis de treonina digestível, na mesma fase de criação, 

verificou-se efeito quadrático (p<0,05), demonstrando eficiência na de 

produção da resposta imune humoral para o uso de no mínimo 920 mg/kg 

desse aminoácido na ração. 

 O consumo de treonina digestível na fase inicial de criação 

influenciou (p<0,05)  na titulação de anticorpos produzidos pelas aves quando 

realizada a densidade óptica pelo teste de ELISA (Tabela 3) aos 14 e 28 dias 

de idade, com valores mínimos de 842 e 938 mg/kg de treonina na ração.
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Tabela 3 - Densidade óptica (Log₁₀) de frangos de corte protegidos contra o 

virus de Newcastle aos 14, 21 e 28 dias de vida  provenientes de 

matrizes de diferentes idades (ID) alimentados com dietas 

suplementadas com treonina digestível (Tr) na fase inicial 

Tratamentos Densidade óptica 

 
14 dias 21dias 28 dias 

ID (semanas) 
   38 1,79 1,27 1,29 

49 1,79 1,44 1,42 
Thr (mg/kg) 

   800 2,05 1,15 1,61 
900 2,00 1,35 0,9 

1000 1,72 1,30 1,24 
1100 1,37 1,63 1,68 

 
Probabilidade Estatística 

ID ns ns ns 
Thr <0,05¹ ns <0,05² 

Thr x ID ns ns ns 
CV (%) 17,91 29,39 29,81 

Y¹=  5,39 + 17,65x – 10,48x² / R²= 0,06/ ponto mínimo: 842 mg 
Y²=  -26,25 + 53,78x – 28,64x² / R²= 0,33/ ponto mínimo: 938 mg 
 

 LI et al. (1999) demonstraram que o aumento do nível de treonina 

digestível na ração acima do requisito para o máximo crescimento aumentou a 

resposta imune humoral, particularmente a produção de IgG em animais 

jovens. HALAS et al. (2012) relataram que o fornecimento de treonina 

determina a qualidade da resposta imune em animais desafiados, pois a 

treonina parece ser um dos principais constituintes das γ-globulinas do plasma 

(TENENHOUSE & DEUTSCH, 1966).  Alguns estudos têm sugerido que o 

requerimento de certos aminoácidos são aumentados durante uma infecção 

porque a resposta imune favorece  a proliferação de células de defesa, 

produção de anticorpos e aumento na secreção de mucina. Essa maior 

utilização da treonina pode deslocá-la da deposição de proteína animal no 

frango, prejudicando assim o desempenho (KLASING, 1998; OLIVEIRA NETO 

et al., 2009). 

  

 No teste HI os níveis de treonina digestível na dieta inicial 

apresentaram efeito quadrático negativo (p<0,05) para a resposta imune 

humoral aos 21 e 28 dias de idade da ave (Tabela 4).  
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Tabela 4 - Títulos de anticorpos (Log₁₀)  pelo teste Inibição da hemaglutinação 

(HI) de frangos de corte protegidos contra o virus de Newcastle aos 

sete, 14, 21 e 28 dias de vida  provenientes de matrizes de 

diferentes idades (ID)  alimentados com dietas suplementadas com 

treonina digestível (Tr) na fase inicial 

Tratamentos Títulos de anticorpos  

 
14 dias 21dias 28 dias 

ID (semanas) 
   38  0,97 2,35 1,8 

49  0,97 2,42 1,69 
Thr (mg/kg) 

   800 1,17 1,80 1,24 
900 0,90 2,70 2,63 

1000 0,83 3,04 1,52 
1100 0,97 2,01 1,59 

 
Probabilidade Estatística 

ID ns ns Ns 
Thr ns <0,05¹ <0,05² 

Thr x Id ns ns Ns 
CV (%) 48,57 29,39 50,17 

Y¹=  -41,71 + 93,15x – 48,52x² / R²= 0,19/ ponto máximo: 960mg 
Y²=  -27,48 + 62,48x – 32,92x² / R²= 0,11/ ponto máximo: 950mg 

 Os valores superiores encontrados aos 21 dias de idade ocorreram 

na suplementação mínima de 960 mg de treonina digestível e aos 28 dias de 

950 mg/kg de ração. Essa maior proteção contra os futuros desafíos pode ser 

atribuída a influência dos tratamentos com os diferentes níveis de treonina 

digestível utilizados, já que essa resposta representa a transição do sistema 

imune imaturo para a vida independente da ave com a produção de anticorpos 

específicos contra o virus vacinal da doença de Newcastle. Concordando com 

os resultados obtidos, BHARGAVA et al. (1971) relataram maior nível de 

anticorpos em frangos vacinados com o vírus de Newcastle quando foi 

fornecido níveis suplementares de treonina digestível de 300 a 1100 mg/kg de 

ração na avaliação da inibição da hemaglutinação. 

 Para frangos produzidos por matrizes velhas houve maior resposta 

imune humoral aos 7 dias de idade (p<0,05) quando realizado o teste de ELISA 

para aves alimentadas com diferentes níveis de treonina digestível na fase pré-

inicial criados no piso (Tabela 5).  
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 No período entre a vacinação (14 dias de idade da ave) e a 

produção de anticorpos específicos contra a doença de Newcastle ocorreu uma 

equiparação da densidade óptica para a idade das matrizes. A diferença 

averiguada aos sete días de idade é uma reposta imune materna tranferida a 

ave via saco da gema, visto que não pode ser observado intervenção das 

relações de lisina:treonina digestível para essa fase de vida. 

  
Tabela 5 – Densidade óptica (Log₁₀) de frangos de corte protegidos contra o 

virus de Newcastle aos sete e 36 dias de vida  provenientes de 

matrizes de diferentes idades (ID) alimentados com diferentes 

relações de lisina:treonina digestível (Lys:Thr) de ração na fase 

pré-inicial  

Tratamentos                                Densidade óptica   

 
7 dias 36 dias 

ID (semanas) 
  32  1,06 B 1,47 

53  1,47 A 1,70 
Lys:Thr (%) 

  65 1,33 1,50 
70 1,19 1,69 
75 1,18 1,57 

 
                            Probabilidade Estatística   

ID <0,05 Ns 
Lys:Thr ns Ns 

Lys:Thr x ID ns Ns 
CV (%) 31,87 30,25 

Médias seguidas de letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey 
(p<0,05). 
 
 

 No teste de inibição da hemaglutinação para a mesma fase não 

houve influência dos tratamentos realizados nesse estudo (p>0,05) (Tabela 

6). Elevados níveis de anticorpos sistêmico sempre estão associados à 

proteção vacinal contra a doença de Newcastle (KAPCZYNSKI & KING, 

2005; VAN BOVEN et al. 2008), apesar de que alguns trabalhos têm 

sugerido que essa títulação  de anticorpos no soro não estão diretamente 

correlacionados com o nível de resistência, já que  a imunidade local é 

fornecida dentro do trato respiratório e intestinal superior de frango pela 

produção de IgA após a vacinação (RUSSEL, 1993; AL-GARIB et al., 2003). 
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Tabela 6 -Títulos de anticorpos (Log₁₀) pelo teste Inibição da hemaglutinação 

(HI)  de frangos de corte protegidos contra o virus de Newcastle 

aos sete e 36 dias de vida  provenientes de matrizes de diferentes 

idades (ID) alimentados com diferentes relações de lisina:treonina 

digestível (Lys:Thr) na fase pré-inicial  

Tratamentos                                    Títulos de anticorpos  

 
7 dias 36 dias 

ID (semanas) 
  32  2,19 1,55 

53  1,79 1,62 
Lys:Thr (%) 

  65 1,81 1,64 
70 2,25 1,81 
75 1,90 1,29 

 
                              Probabilidade Estatística   

ID ns ns 
Lys:Thr ns ns 

Lys:Thr x ID ns ns 
CV (%) 30,94 32,67 

 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Frangos produzidos por reprodutoras de idade avançada 

apresentaram melhor resposta imune na fase pré-inicial. A suplementação de 

treonina digestível influencia a resposta imune de frangos na fase inicial, com 

pontos mínimos de 960 e 950 mg/kg de ração, aos 21 e 28 dias de idade, 

respectivamente. 
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CAPÍTULO 6 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho evidenciou-se que os níveis de treonina digestível e a 

idade da matriz interferiram na metabolização de nutrientes na fase pré-inicial 

da ave, sugerindo que a maximização  do desempenho e da eficiência 

digestiva ocorrem quando são adicionados níveis superiores (1000 mg/kg) aos 

recomendáveis pelas Tabelas Brasileiras de Aves e Suínos que é de 861mg/kg 

na ração. Já para a fase inicial, o nível de 800mg/kg, abaixo do recomendável, 

atendeu as exigências das aves para as mesmas variáveis. Pode-se então 

inferir que dietas com níveis ideais para a exigência de treonina pelas aves 

podem permitir a redução da quantidade de nitrogênio excretado, contribuindo 

para a maior qualidade ambiental nos galpões de criação. 

 As medidas histomorfométricas intestinais, a área de absorção e a 

porcentagem de células caliciformes  nas fases pré-inicial e inicial não foram 

influenciadas tanto pela suplementação de treonina digestível como pela idade 

das matrizes pesadas. Dessa forma, pode-se sugerir que a recomendação 

mínima de 800mg/kg de treonina digestível na ração foi  suficiente para o 

desenvolvimento de órgãos do sistema digestório. 

 Os níveis de treonina digestível utilizados talvez não tenham sido 

suficientes para  influenciar a formação da síntese proteica corporal, pois não 

foi verificada diferença no peso relativo de órgãos, rendimento de carcaça e 

vísceras comestíveis, já que a suplementação da treonina digestível de 860 

mg/kg na fase pré-inicial das aves com relação treonina:lisina de 65%, que está 

de acordo com o recomendável,  foi suficiente para atender a  exigência 

nutricional. A idade da progenitora não influenciou essas variáveis, ou seja, 

mesmo que a ave tenha apresentado peso inicial diferente o ganho 

compensatório ao longo da vida não resultou em desigualdade de peso ao 

abate. 

 Aves oriundas de reprodutoras de idade mais avançada 

apresentaram melhor resposta imune, e isso demonstra melhor eficiência na 

transferência da imunidade materna na fase pré-inicial de criação.  Foi 

alcançada melhor eficiência do sistema imune na fase inicial com pontos 

mínimos de de suplementação de treonina digestível de 960 e 950 mg/kg na 
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dieta. O aprofundamento científico para essas variáveis deve ser realizado para  

verificar a suposição de que a suplementação desse aminoácido talvez 

influencie  na saúde do animal e melhore sua homesostase para maximizar a 

reação imune, já que a treonina compõe a formação das imunoglobulinas. 

 Pesquisas complementares deverão focar a utilização de treonina 

digestível frente a um desafio de campo, visto que para as respostas imunes  

frente a vacinação foram evidenciadas diferenças que podem favorecer o 

desempenho à campo frente a um patógeno.  

 


