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Resumo: Com o objetivo de estabelecer a exigência nutricional em metionina + cistina digestíveis 
para galinhas poedeiras semipesadas no período de 34 a 54 semanas de idade, 384 poedeiras, 
variedade Lohmann Brown, foram submetidas a uma ração basal contendo 2850 kcal EM/kg, 16,8% 
de proteína bruta e nível de lisina de 0,815% para um consumo diário das aves de 95 gramas. As 
rações foram suplementadas com quatro níveis (0,192; 0,274; 0,356 e 0,438%) de DL-metionina 
(99,2%), de modo a proporcionar 0,693; 0,774; 0,856 e 0,937% de metionina+cistina digestíveis nas 
rações. As aves, aos 34 semanas de idade, foram distribuídas em delineamento inteiramente 
casualizado com quatro tratamentos, 16 repetições e seis aves por unidade experimental. Foram 
avaliados a produção de ovos (%), a massa e o peso médio dos ovos (g) e a conversão alimentar (kg 
ração/ dúzia ovos). Os níveis de metionina+cistina não influenciaram a produção de ovos, o peso 
médio dos ovos e a massa de ovos. A conversão alimentar foi influenciada positivamente pelos níveis 
de metionina+cistina, que apresentou efeito quadrático. A exigência em metionina + cistina digestível, 
estimada pelo modelo quadrático, para as aves semipesadas, foi de 0,804% na ração, que 
corresponde ao consumo diário por ave de 764 mg de metionina + cistina/dia. A melhor relação de 
metionina + cistina: lisina encontrada em função da exigência estimada foi de 98,7%..  
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INTRODUÇÃO 

A determinação das exigências de 
aminoácidos para poedeiras é assunto de 
grande importância, uma vez que já é prática 
comum formular rações comerciais a partir das 
necessidades em aminoácidos em vez de 
proteína total. Em rações, a base de milho e 
farelo de soja, normalmente o primeiro 
aminoácido que se torna limitante é a 
metionina. Muitos pesquisadores têm 
reportado que a adição de metionina 
industrializada a dietas com baixo teor de 
proteína promove resultados econômicos 
satisfatórios (Waldroup & Hellwig, 1995). Uma 
vantagem do uso de aminoácidos industriais é 
a possibilidade de se estabelecer uma melhor 
relação entre os aminoácidos da dieta, através 
do conceito de proteína ideal. Objetivou-se 
com este trabalho, determinar a exigência de 
metionina + cistina digestíveis, com base no 
conceito de proteína ideal, para poedeiras 
semipesadas no período de 34 a 54 semanas 
de idade. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
Campus Santa Teresa - ES. Foram utilizadas 

384 aves da marca comercial HY-LINE, 
variedade Brown, alojadas em galpão de 
postura totalmente aberto, sendo alojadas aos 
pares, em gaiolas. As aves foram distribuídas 
em delineamento inteiramente casualizado 
com quatro tratamentos, 16 repetições e seis 
aves por unidade experimental. As rações 
utilizadas foram isoprotéicas, variando em 
quatro níveis de metionina + cistina 
digestíveis. Os níveis de metionina + cistina 
digestíveis foram obtidos a partir de uma ração 
basal deficiente em metionina (0,693%), 
suplementada com 0,192; 0,274; 0,356 e 
0,438% de DL-Metionina (99,2%), de forma a 
proporcionar, 0,693; 0,774; 0,856 e 0,937% de 
metionina + cistina digestíveis nas rações. As 
suplementações com DL – Metionina foram 
feitas em substituição ao aminoácido não 
essencial Lglutâmico. O período experimental 
teve duração de 20 semanas, subdividido em 
cinco subperíodos de coleta dos ovos, sendo 
cada um correspondente a 28 dias. As 
variáveis determinadas foram: produção de 
ovos (PO), peso médio dos ovos (PMO), 
massa de ovos (MO) e conversão alimentar 
por dúzia de ovos (CA) e consumo de 
metionina + Cisteína (CM+C). As análises 
estatísticas foram realizadas por meio do 
programa SAEG (UFV, 1998). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não foi verificado efeito dos níveis de Met + 
Cis digestíveis sobre a PO, PMO e 
MO.(Tabela 1) Entretanto, houve tendência de 
resposta quadrática para PO (P=0,09) e MO 
(P=0,07), indicando uma relação Met+Cis:Lis 
de 98,9% (0,806% Met+Cis) para PO e de 
96,9% (0,789% Met+Cis) para MO (Tabela 2). 
O melhor nível estimado de 0,692% (para 
massa de ovos) encontrado pelos autores 
ficou próximo ao menor nível de metionina + 
cistina (0,693%) avaliado neste trabalho. 

Tabela 1 – Efeito dos níveis de metionina + 
cistina (Met + Cis) sobre a produção de ovos 
(PO), o peso médio dos ovos (PMO), a massa 
de ovos (MO), a conversão alimentar (CA) e o 
consumo de Met + Cis (CM+C), no período de 
34 a 54 semanas de idade. 

nsNão significativo (P>0,05); 1 Efeito quadrático 
(P<0,02); 2 Efeito linear (P<0,01). 
 

Tabela 2 – Estimativas das exigências de 
metionina + cistina (M+C), em porcentagem, 
para poedeiras semipesadas no período de 34 
a 54 semanas de idade, considerando a 
produção de ovos (PO), a massa de ovos 
(MO) e a conversão alimentar (CA), ajustados 
por modelos de regressão. 

 

Item Regressão Efeito* 
Exigência 

M+C/ 

      

Relação 
M+C: Lis 

(%) 

PO 
Y = -0,006283x2 + 
1,2429x + 26,1336 

NS 
(P=0,09) 

0,806 / 
98,9 

MO 
Y = -0,006627x2 + 
1,2838x - 7,2749 

NS 
(P=0,07) 

0,789 / 
96,9 

CA 
Y = 0,000453x2 - 0,0894x 

+ 6,8992 
Q 

(P<0,02) 
0,804 / 
98,7 

* Efeito dos níveis de metionina + cistina pelo teste F.  
 
A CA por dúzia de ovos variou de forma 
quadrática (P<0,02) em função dos níveis de 
metionina + cistina. A exigência de metionina 
+ cistina determinado para conversão 
alimentar foi de 0,804% e relação com a lisina 
de 98,7% (Tabela 2), correspondendo ao 

consumo diário de 764 mg de aminoácidos 
sulfurosos. Resultado inferior foi sugerido pelo 
NRC (1984) que recomendam 600 mg de 
metionina + cistina por dia. O consumo de 
metionina + aumentou linearmente (P<0,01) 
com o aumento dos níveis de metionina + 
cistina na ração, uma vez que o consumo de 
ração foi fixado em 95 gramas/ave/dia (não 
havendo sobras). 
 
CONCLUSÕES 

A exigência estimada de metionina + cistina 
digestíveis, foi de 0,804% correspondendo ao 
consumo diário de 764 mg de metionina + 
cistina por ave. A melhor relação de metionina 
+ cistina: lisina encontrada em função da 
exigência estimada foi de 98,7%. 
 
Agradecimentos 

Agradecimentos especiais ao Centro 
Universitário Vila Velha/ Boa Vista, UVV - ES, 
em especial, aos professores do curso de 
Mestrado em Ciência Animal, DSc. João Luis 
Kill e DSc. Douglas Haese, e aos mestrandos, 
Evelar Oliveira de Souza, Élcio das Graça 
Lacerda e Élio Humberto de Almeida, pelo 
apoio e dedicação para que este trabalho 
pudesse ser realizado. 
 
REFERÊNCIAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA – 
UFV. Manual de utilização do programa 
SAEG – Sistema de análise estatística e 
genética. Viçosa, MG: Universidade Federal 
de Viçosa, 1998, 59p. 

WALDROUP, P.W.; HELLWIG, H.M. 
Methionine and total sulfur amino acid 
requirements influenced by stage of 
production. Journal of Applied Poultry 
Science, v.4, p.283-292, 1995. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. 
Nutrient requirements of poultry. 8.ed. 
Washington, D.C.: National Academy of 
Sciences, 1984. 148p. 
 

Níveis de 
Met+Cis /  POns PMOns MOns CA1 CM+C2 
Relação 

Met+Cis : 
Lis (%) (g) (g/ave/d) (Kg/dz) (mg/ave/d) 

0,693 / 85 86,4 62,95 54,4 1,38 658,4 

0,774 / 95 87,4 63,66 55,6 1,36 735,3 

0,856 / 105 87,6 63,75 55,8 1,4 813,2 

0,937 / 115 86 63,21 54,4 1,42 890,2 

Média 86,9 63,39 55,1 1,39 774,3 


