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Resumo: Avaliaram-se as exigências de lisina digestível para frangos de corte, Cobb, de ambos os 
sexos, de 22 a 42 dias de idade. Foram mensurados o consumo de ração, o ganho de peso, a 
conversão alimentar e a avaliação da carcaça. O delineamento experimental foi o inteiramente 
casualizado, com quatro tratamentos e seis repetições, com um total de 288 aves, com peso inicial 
médio de 752 ± 8,5 g. As aves foram suplementadas com quatro níveis de lisina (0,90; 1,00; 1,10 e 
1,20%) para o período de 22 a 42 dias, levando-se em consideração as variáveis de desempenho e 
de avaliação de carcaça. Não houve efeito dos níveis de lisina sobre o desempenho das aves, 
entretanto, para o peso de peito observou-se um efeito quadrático. O melhor nível de lisina 
encontrado foi de 1,07%. A exigência em lisina para frangos de corte dos 22 aos 42 dias é de 0,90%. 
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INTRODUÇÃO 
 
O Brasil é o maior exportador mundial de 
frangos de corte. A permanência do País 
nesta posição relaciona-se diretamente ao aos 
avanços na nutrição, manejo e, sobretudo, na 
redução dos custos de produção. 
Com a produção de aminoácidos industriais ea 
viabilização econômica destes, as dietas 
passaram a ser formuladas com base nesses 
nutrientes, reduzindo-se o nível protéico e 
possibilitando um nível o mais próximo das 
necessidades das aves.  
A exigência em aminoácidos é estimada com 
base naquele que seja referência, como no 
caso da lisina para aves, o qual é utilizado 
quase que exclusivamente para formação de 
proteína corporal. 
Assim, objetivou-se avaliar os níveis de lisina 
digestível para frangos de corte dos 22 aos 42 
dias de idade utilizando-se com 
suplementação de aminoácidos industriais. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O experimento foi conduzido no setor de 
avicultura do Instituto Federal de Educação 
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo: 
Campus Santa Teresa.  
Foram utilizados 288 frangos de corte da 
linhagem Cobb, em delineamento 
inteiramente ao acaso, com quatro 
tratamentos e seis repetições, sendo a 
unidade experimental representada pelo box 
com 12 aves, metade macho, metade fêmea.  

As rações experimentais foram formuladas à 
base de milho e farelo de soja, aminoácidos 
industriais, minerais e vitaminas para 
conterem: 0,90; 1,00; 1,10 e 1,20% de lisina 
digestível, com 3.150 kcal de EM. Os níveis 
de lisina foram obtidos mantendo fixas as 
quantidades de milho e farelo de soja (ração 
basal), adicionando-se os aminoácidos 
sintéticos.  
As temperaturas foram monitoradas 
diariamente, às 8 horas da manhã. A cada 
três dias também eram realizadas medições 
da umidade relativa nos horários de: 8, 11, 14 
e 19 horas.  
As variáveis avaliadas foram: consumo de 
ração (CR), ganho de peso (GP), conversão 
alimentar (CA), consumo de lisina (CL), 
rendimento de carcaça (RC) e peso absoluto 
de peito (PAP). 
Aos 42 dias, selecionaram-se duas aves com 
peso representativo da unidade experimental, 
sendo um macho e uma fêmea, para o abate 
e avaliação da carcaça. Na determinação do 
rendimento de carcaça considerou-se o seu 
peso limpa em relação ao peso vivo do 
animal. 
As análises estatísticas foram realizadas por 
meio do programa SAEG versão 9.0, 
desenvolvido pela Universidade Federal de 
Viçosa - UFV (2005).   
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A temperatura do ar durante o período 
experimental variou de 23,63 ± 1,72 a 31,33 ± 
2,95o C e a umidade foi de 72 ± 14 %. Ideais 
para a criação de frangos no período 
experimental considerado. 
Os resultados de CR, GP, CA, CL, RC e PAP 
encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 – Desempenho, rendimento de 
carcaça e peso absoluto de peito em frangos 
de corte alimentados com diferentes níveis de 
lisina digestível, a base de milho, farelo de 
soja e aminoácidos industriais, na fase de 22 a 
42 dias de idade. 

Lisina digestível (%) 
Variável 

0,90 1,00 1,10 1,20 
Regre
ssão 

Consumo 
de Ração 

Médio 
(g/ave)1 

3,107 3,088 3,063 3,135 NS 

Ganho de 
Peso Médio 

(g/ave)1 

1,768 1,822 1,877 1,807 NS 

Conversão 
Alimentar1 

1,76 1,69 1,64 1,74 NS 

Consumo 
de Lisina 
(g/ave) 

27,96 30,88 33,69 37,62 L 

Rendiment
o de 

carcaça 
(%)1 

71,29 71,95 72,50 72,18 NS 

Peso 
absoluto de 

peito (g)4 

597 670 638 628 Q 

1Não significativo (P > 0,05); 2Efeito linear (P < 
0,05); 3Efeito linear (P < 0,05); 4Efeito 

Quadrático (P < 0,05). 
 
Não houve efeito (P>0,05) dos níveis de lisina 
sobre o CR, CA e GP. Resultados de acordo 
com os obtidos por Siqueira et al. 2007 que 
não verificaram efeitos dos níveis de lisina 
digestível sobre o CR e GP, a exceção da CA, 
que apresentou melhor resultado no nível de 
1,085% de lisina digestível.  
O CL aumentou linearmente (P<0,05), uma 
vez que o consumo de ração não variou com 
os níveis de lisina avaliados.  
O padrão de CR evidenciou que a variação 
nos níveis de lisina não foi suficiente para 
influenciar o consumo voluntário de alimento 
das aves. Resultado semelhante ao 
encontrado por Lana et al. (2005), os quais, 
também não observaram variação no 
consumo em resposta aos níveis de lisina da 
ração. 
O RC não foi influenciado (P>0,05) pelos 
níveis de lisina da ração. Entretanto, 
observou-se efeito quadrático (Q<0,05) sobre 
PAP em função do aumento no nível de lisina, 
variando conforme a seguinte equação: Y = -

71,93X² + 154,42X – 47,07 (r2 = 70). A 
estimativa da exigência de lisina digestível foi 
de 1,073% para o melhor peso absoluto de 
peito. Quanto ao RC, resultados similares 
foram encontrados por Siqueira et al. 2007. Já 
os resultados obtidos por Lana et al. 2005 são 
diferentes, embora dos obtidos neste trabalho 
para PAP. 

 
CONCLUSÕES 
 
Com base no desempenho, a exigência em 
lisina digestível para frangos de corte mistos, 
na fase de 22 a 42 dias de idade é de 0,9%, 
correspondente a um consumo diário de 27,96 
g/ave.dia de lisina. 
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