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RESUMO 
 

Cunha Filho, Octavio Gomes, M.e, Universidade Federal de Sergipe, fevereiro de 2014. 

Curvas de crescimento de frangos caipiras submetidos a diferentes níveis de lisina 

digestível. Orientador: Claudson Oliveira Brito Co-Orientador: Jodnes Sobreira Vieira. 

O presente trabalho objetivou-se utilizar o modelo não linear de Gompertz para 

descrever o crescimento de frangos caipira da linhagem Colorcpk Plumé (CPK), de 

ambos os sexos e entre os sexos, submetidos a diferentes níveis de lisina digestível. 

Foram utilizados 432 frangos com um dia de idade, o experimento foi dividido em três 

fases: inicial, crescimento e final correspondendo respectivamente às idades de 1 a 21, 

22 a 77 e 78 a 84 dias de idade. Na fase inicial as aves foram criadas sobre cama de 

maravalha com acesso a água, ração e fonte de aquecimento e uma única dieta. Aos 21 

dias de idade, as aves em função do peso médio foram distribuídas num delineamento 

inteiramente casualizado, em quatro tratamentos com quatro repetições de 27 aves por 

unidade experimental, e dentre elas, 10 aves de cada repetição (5 machos e 5 fêmeas) 

foram chipadas com microchips da marca Animall TAG e dimensões de 12x2 mm. Os 

tratamentos foram representados pelos diferentes níveis de lisina digestível (0,850; 

0,970; 1,090; 1,210%) na dieta experimental na fase de crescimento. As dietas foram à 

base de milho e farelo de soja e formuladas para atender as exigências nutricionais em 

cada fase de criação, conforme sugerido de Rostagno et al. (2011), exceto lisina 

digestível. As rações e as aves foram pesadas semanalmente para determinação do 

desempenho (ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar), as aves 

chipadas também eram pesadas individualmente a cada 7 dias. Aos 84 dias de idade as 

aves chipadas foram abatidas, totalizando 160 aves. As características de carcaça 

avaliadas foram calculadas em relação ao peso corporal após jejum. As curvas de 

Gompertz ajustadas apresentaram bons coeficientes de determinação, acima de 90%, e 

bons valores do teste de Durbin Watson, estimando com boa acurácia o peso médio, 

ganho de peso e consumo de ração dos frangos caipira. Após os testes de comparação 

entre os parâmetros do modelo de Gompertz para cada nível de lisina para o lote misto, 

determinou-se que somente o parâmetro A deveria variar, pois os parâmetros B=0,0329 

e C=45,819 não apresentaram diferenças significativas. No nível de lisina digestível 

0,850% A=4870,3; 0,970% A=4894,9; 1,09% A=4784,3; 1,21% A=4740; dentre eles o 

parâmetro A no nível 0,970% diferiu dos demais, ou seja, maior peso corporal a 

maturidade. Com base nos resultados de desempenho, recomenda-se, para aves caipiras 

da linhagem CPK de ambos os sexos o nível de lisina digestível na ração de 0,970% no 

período de 22 a 77 dias de idade. Após os testes de comparação entre os parâmetros do 

modelo de Gompertz para cada nível de lisina, determinou-se para fêmeas que somente 

o parâmetro A deveria variar, pois os parâmetros B=0,0356 e C=42,54 não apresentaram 

diferenças significativas. Para os machos concluiu-se que apenas uma única equação 

pode representar o crescimento nos quatro níveis de lisina digestível. Os níveis de lisina 

digestível não influenciaram (P>0,05) as variáveis de carcaça, exceto o rendimento de 

gordura abdominal, que para as fêmeas melhorou de forma quadrática até o nível 

estimado de 1,064%. 

Palavra chave: Gompertz; frango caipira CPK; crescimento estimado; carcaça. 
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ABSTRACT 

 

Cunha Filho, Octavio Gomes, MSc., Universidade Federal de Sergipe, fevereiro de 

2014. Growth curves for free range broiler subject to different levels lysine. 

Adviser: Claudson Oliveira Brito Co-Adviser: Jodnes Sobreira Vieira. 

The goal of the present work was to analyze the Gompertz functions in order to describe 

the growth of hillbilly broilers Color Plume (CPK) subjected to different levels of 

digestible lysine. On the experiment were used 432 chickens from one day old, was 

divided into three stages: initial, growth and finale respectively corresponding to the 

ages from 1 to 21, from 22 to 77 days of age and from 78 to 84 days of age. During the 

initial phase, the birds were reared on shavings beds with access to water, food and a 

heating source until after 21 days of age, the birds had access to paddocks. After 21 

days of age, the birds which were in terms of the medium weight were distributed 

randomly in four treatments of 27 birds, with four replicates each one and 10 birds per 

replication (5 males and 5 females) were chipped with microchip brand Animall TAG 

and dimensions 12x2 mm. Treatments were represented by different lysine levels 

(0.850, 0.970, 1.090; 1.210%) on the experimental diet. The diets used were based on 

corn and bran soybean, and were formulated to meet the nutritional requirements at each 

stage of creation, as suggested by Rostagno et al.  (2011), except lysine. Diets and birds 

were weighed weekly to determine the performance (weight gain, feed intake and feed 

conversion).  Gompertz curves adjusted showed good correlation coefficients above 

90%, and good values of Durbin Watson test accurately, estimating the average weight 

gain, and the consumption ration of mixed batch of free range broiler chickens. After 

the tests comparison between Gompertz parameters of the model for each level of lysine 

was determined that: the only parameter that varied was A, since B = 0.0329 and C = 

45.819 parameters presented not significant differences.  At the level of digestible lysine 

0.850%, A = 4870.3, 0.970% A = 4894.9, 4784.3 A = 1.09%, 1.21% A = 4740. Among 

them, the parameter A in 0.970% level, differed from the others, ie, showing a higher 

body weight at maturity.  Based the performance results, it is recommended for free 

range broiler CPK chickens of both sexes,  to use a level of digestible lysine up to  

0.970% on the period 22-77 days of age. After comparison tests between the Gompertz 

parameters of the model for each lysine level was determined for female that: the only 

parameter that varied was A, since B = 0.0356 and C = 45.54 parameters presented not 

significant differences. In males it has been concluded that only a single equation may 

represent the growth in four levels of lysine. The lysine levels did not influence (P> 

0.05) carcass variables, except the yield of abdominal fat, than for females improved 

quadratically up to the level of 1.064%, for males there was a quadratic effect.  

Key-word: Gompertz; free range broiler CPK, estimated growth, carcass.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A produção de frangos caipira é uma atividade que representa uma alternativa 

econômica para pequenos, médios e grandes produtores rurais. O mercado consumidor 

vem se expandindo à medida que ficam mais exigentes e buscam um produto com 

características diferentes daquelas encontradas no frango convencional. Com a expansão 

deste mercado, a produção de frangos caipira vem se tecnificando graças ao 

aperfeiçoamento de técnicas de manejo, melhoria no controle sanitário, ambiências das 

instalações, melhoramento genético, nutrição e de aditivos naturais, buscando a 

padronização dos produtos. Tais fatores são essenciais para aumentar a produtividade nos 

sistemas alternativos de produção. 

Segundo Avila et al. (2005), frangos caipiras apresentam menor velocidade de 

crescimento e consequentemente o abate se torna mais tardio, apresentam maior 

pigmentação natural da pele e maior consistência da carne, permitindo a elaboração de 

pratos com sabor característico da ave colonial ou de simplesmente chamada aves de 

quintal. 

Dentre os fatores citados, a nutrição animal é de fundamental importância para a 

manutenção e desenvolvimento corporal das aves e, quando se avalia os custos de 

produção, observa-se que os gastos com alimentação podem ser superiores a 70%. Por isso, 

a busca pela ótima combinação entre produção de carne de frango caipira em maior 

quantidade, com melhor qualidade e a custos menores tem motivado estudos nutricionais, 

principalmente, ligados ao conhecimento do aminoácido lisina (NAGIB NASCIMENTO et 

al., 2009),  o qual tem sido definido como o segundo aminoácido limitante para aves, 

depois da metionina (ROSTAGNO et al., 2011).   

O uso do aminoácido lisina em dietas tem sido possível por ser de fácil análise, por 

participar diretamente no aumento da deposição da proteína corporal e por ser largamente 

vendido no mercado, o que facilita seu uso para qualquer produtor. (BERTECHINI, 2012) 

A determinação da exigência de lisina é fator de grande importância para a 

avicultura, pois permite a aplicação do conceito de proteína ideal à formulação de dietas 

para frangos. A exigência de lisina pode ser influenciada por diversos fatores, dentre os 

quais se destaca a composição do ganho corporal que é responsável pela diferença entre as 

exigências de machos, de fêmeas e entre aves de diferentes linhagens. 
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Atualmente a evolução genética de linhagens de frangos caipira traz consequências 

favoráveis à criação, melhora substancialmente os parâmetros zootécnicos, mas por outro 

lado uma necessidade constante de ajustes nas exigências nutricionais a fim de permitir a 

completa expressão do potencial genético das aves. E uma das ferramentas utilizadas para 

descrever o crescimento e exigências nutricionais é o uso de modelos matemáticos não 

lineares. 

Existem diversas equações matemáticas não lineares que têm sido usadas para a 

descrição do crescimento dos animais, dentre elas destacam-se: Robertson, Gompertz, 

Brody, Bertalanffy e Logística (MALHADO et al., 2009). Dessas a equação Gompertz tem 

se apresentado como a mais adequada para descrever o crescimento em frangos de corte 

(GOUS et al., 1999; FIALHO, 1999; TALPÁZ, 1999). 

O experimento teve como objetivo ajustar o modelo não linear de Gompertz para 

descrever o crescimento corporal e consumo de ração de frangos caipira da linhagem CPK 

em lote misto e para machos e fêmeas. Também determinar se uma única equação para os 

quatro níveis de lisina digestível pode ser considerada adequada e, caso contrário, se certos 

valores dos parâmetros no modelo podem ser considerados como iguais. Conjuntamente, 

conhecer o rendimento de carcaça e de partes da linhagem CPK.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Mercado Avícola e Produção de frangos tipo caipiras no Brasil 

A avicultura convencional brasileira tem um importante papel na atual economia do 

Brasil, pois segundo o relatório anual da UBABEF (2013) representa quase 1,5% do PIB 

(Produto Interno Bruto) nacional com produção acima de 12 milhões de toneladas por ano, 

garantindo ao Brasil uma posição entre os três maiores produtores mundiais de carne de 

frango, com Estados Unidos e China. 

 A partir dos anos 60, a avicultura convencional brasileira começou a se desenvolver 

devido aos avanços tecnológicos, no melhoramento genético, nutricional e no controle 

sanitário, reduzindo custos na produção e melhorando a eficiência produtiva. Com os 

avanços na indústria de carnes, com uma riqueza de recursos naturais, clima favorável e 

terras agriculturáveis, o Brasil possui uma aptidão para a produção animal e isto o coloca 

em uma posição de grande competidor na produção de alimentos.  
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O Brasil é o maior exportador de carne de aves que mantém desde 2004, finalizou 

2012 com a marca de 3,918 milhões de toneladas embarcadas para mais de 150 países, 

exportando em media 30% da sua produção (UBABEF, 2013). 

Concomitante as exportações a melhoria da renda da classe média no Brasil nos 

últimos anos ajudou no aumento do consumo interno, que em 2012 chegou a 45Kg/hab/ano 

UBABEF (2013). O aumento da renda também estimula o consumo de alimentos de maior 

valor nutricional e distinto, dentre eles a carne de ave caipira. O mercado formal no Brasil 

ainda é pequeno, mas está em crescimento, uma vez que se trata de um produto com boa 

aceitabilidade e com boas características nutricionais.  

Visando atender o mercado, a produção de frangos caipiras também vem se 

tecnificando graças ao aperfeiçoamento de técnicas de manejo, melhoria no controle 

sanitário, ambiências das instalações, melhoramento genético, nutrição e de aditivos 

naturais, buscando a padronização dos produtos. Tais fatores são essenciais para aumentar 

a produtividade e qualidade dos produtos. Com isso, sistemas de produção extensivos de 

frango caipira, onde as aves são criadas soltas, não possuem uma raça definida, sem 

controle alimentar e sanitário está perdendo espaço para sistemas semi-intesivos que possui 

uma raça ou linhagem de aves com maior aptidão para a produção, com controle alimentar 

e sanitário. 

A produção de frangos caipiras é uma atividade que representa uma alternativa 

econômica para pequenos, médios e grandes produtores rurais. O mercado consumidor 

vem se expandindo à medida que ficam mais exigentes e buscam um produto com 

características diferentes daquelas encontradas no frango convencional. Segundo Avila et 

al. (2005), frangos caipiras apresentam menor velocidade de crescimento e 

consequentemente o abate se torna mais tardio, apresentam maior pigmentação natural da 

pele e maior consistência da carne, permitindo a elaboração de pratos com sabor 

característico da ave colonial ou de simplesmente chamada aves de quintal. 

2.2. Características da carne de aves caipira 

Na criação de frangos caipiras em sistema semi-intensivo se preconiza o uso de 

linhagens ou raças específicas, alimentação à base de vegetais e idade de abate superior à 

84 dias, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As características 

físico químicas dos cortes diferem daquelas observadas em aves criadas em sistema 

convencional quanto à textura, à cor, ao sabor e ao pH, diferenças relacionadas à 
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maturidade sexual das aves, ao potencial de crescimento e ao desenvolvimento muscular 

(FARIA et al., 2009). 

A carne oriunda de frangos caipira possui menor teor de gordura e coloração mais 

avermelhada, o que proporciona sabor diferenciado ao produto. Esse fato também é 

atribuído á consistência da fibra muscular, em função da maior idade e atividade das aves 

(ALBINO et al., 2010). Encontra-se na literatura também que a mesma possui maior 

quantidade de proteína, que pode está relacionada à redução da quantidade de gordura 

dessas aves.  

Segundo Lichovnikova et al. (2009) compararam a qualidade da carne dos machos de 

crescimento lento Isa Brown e de crescimento rápido Ross 308 aos 49 e 90 dias de idade 

concluíram que a qualidade da carne do frango caipira é comparável ou mesmo superior 

em comparação ao de crescimento rápido, com menor percentual de gordura, menor teor 

de umidade com o aumento da idade das aves, maior pH e carne mais escura. Fanatico et 

al. (2005) concluíram que a maior movimentação das aves no pastejo e consumo de 

forragens em sistemas semi-intensivos podem interferir em alguns parâmetros sensórias, 

principalmente a cor da carne. 

Faria et al. (2009) compararam as características físico-químicas da carne das 

linhagens Pescoço Pelado e Paraiso Pedrês , machos e fêmeas, criados em sistemas semi-

intensivo abatidos aos 65, 75, 85 e 95 dias, observaram maior deposição de lipídios e 

menor teor de umidade com o avanço na idade das aves. Enquanto que Paraíso Pedrês 

apresentaram mais gordura que o Pescoço Pelado, ou seja, aves da linhagem Pescoço 

Pelado podem fornecer cortes mais magros. Segundo Fanatico et al. (2005), nutrição, 

genética, idade, sexo e o sistema de produção podem influenciar alguns aspectos da 

qualidade de carne.  

Outro atrativo na produção de frangos caipiras está relacionado aos rendimentos de 

peito e coxa das linhagens caipiras melhoradas, que são semelhantes às linhagens 

convencionais criados em sistema intensivo. De acordo com Zanusso e Dionello (2003), 

para a avicultura alternativa conquistar e permanecer no mercado será necessário 

padronizar o produto caipira e evidenciar que as aves criadas neste sistema de produção 

apresentem qualidades superiores às procedentes do sistema intensivo, quanto as suas 

características de rendimento de carcaça e qualidade da carne.  
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2.3. Legislação brasileira para produção de aves caipira 

Com a demanda crescente de produtos naturais e distintos começaram a aparecer 

iniciativas de produtores interessados em atendê-la, e através de dois Ofícios Circulares 

por meio da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) regulamentou a produção formal de aves e 

ovos caipira no Brasil. Além de requisitos como o cadastramento das granjas junto ao 

Serviço de Inspeção Federal (SIF) e controle dos lotes (Brasil, 1999). 

Primeiramente foi publicado o Ofício Circular DOI/DIPOA 007/99, onde aprovaram 

o emprego da designação “Frango Caipira ou Frango Colonial” ou “Frango Tipo ou Estilo 

Caipira” ou “Tipo ou Estilo Colonial” na identificação de frangos cuja produção atenda 

fielmente os requisitos estabelecidos. Dentre eles estão o uso exclusivo de raças próprias 

ou melhoradas para este fim, vedadas linhagens comerciais específicas para frango de 

corte; a alimentação constituída por ingredientes, inclusive proteínas, exclusivamente de 

origem vegetal, sendo totalmente proibido o uso de promotores de crescimento de qualquer 

tipo ou natureza; as aves podem ser criadas em sistemas extensivos ou semi-intensivo até 

os 25 dias em galpões e após essa idade, soltos a campo, no mínimo 3m
2
 de pasto por ave, 

e só podem ser abatidas a partir dos 85 dias de idade. 

Ainda neste oficio circular é autorizado às mesmas instalações de abate do frango 

convencional, mas em turnos específicos e correta identificação dos lotes de aves caipiras, 

e esses lotes precisam estar acompanhados de certificação especial, garantindo 

expressamente todas as condições de criação.   

Segundo Paisan et al. (2007), a certificação tem como objetivo oferecer garantias aos 

consumidores quanto á qualidade e idoneidade do produto comprado, a fim de justificar 

seu preço elevado, mas que apresenta características específicas, homogêneas e constantes 

(segurança alimentar, produto oriundo de técnicas artesanais, tradicionais ou que respeitam 

o bem-estar animal e possuem qualidade organoléptica satisfatória). 

 Já no Oficio Circular DIPOA 60/99 estabeleceu-se critérios para produção e 

identificação do produto “Ovos Caipira”, “Ovos Tipo ou Estilo Caipira”, “Ovos Colonial” 

ou “Ovos Tipo ou Estilo Colonial”. As galinhas poedeiras deverão ser alimentadas com 

dietas exclusivamente de origem vegetal, sendo proibida a colocação de pigmentos 

sintéticos na ração. O sistema de criação deverá ser o mesmo adotado para as galinhas 

criadas em sistema extensivo, livres ao pastoreio, com a recomendação de 3m
2
 de 



  
 

6 
 

pasto/ave, deverá ser assegurado ao produto garantias de sua obtenção nos aspectos que se 

referem à higiene e sanidade. 

2.4. Raças, linhagens e sistemas de produção 

Para escolher a raça ou linhagem que será utilizada é necessário conhecer as 

principais características das mesmas. Ao se trabalhar com raças puras, a reposição de aves 

no plantel é praticamente natural, ou seja, é necessário ter reprodutores da raça escolhida e 

chocar os ovos porque é difícil encontrar pintinhos de raças puras em grande quantidade, 

produtores que criam raças puras ou diversas, geralmente, estão voltados ao mercado 

ornamental.  

Atualmente no mercado de pintinhos de aves caipiras encontram-se linhagens 

específicas para produção de carne, produção de ovos ou de dupla aptidão, diferente de 

raças puras, o que facilita e diminui o custo de produção para os produtores. 

Segundo Albino (2010), a Plymouth Rock, Rhode Island Red, New Hampshire são as 

principais raças para a formação de linhagens caipiras que apresentam dupla aptidão, além 

disso, são raças bem adaptadas no Brasil, rústicas, precoces, com bom peso e conformação 

da carcaça e boa taxa de postura de ovos. 

Linhagens de aves caipiras melhoradas geneticamente em sistemas semi-intensivo, 

principalmente, são mais produtivas e levam apenas 70 a 90 dias para atingir um bom peso 

de abate sem perder sua rusticidade e características organolépticas, as quais diferem das 

aves industriais. As Galinhas caipiras melhoradas geneticamente também melhoraram a 

produção de ovos, atingindo uma média de 200 a 270 ovos por ano.  

Segundo Madeira et al.  (2010), trabalharam com as linhagens Ross 308 (linhagens 

de frangos de corte convencional), Máster Griss, Vermelho Pesado ou CPK e Label Rouge 

(linhagens de frangos caipira, as duas primeiras da categoria super pesada e a terceira da 

categoria pesada) para avaliar o desempenho e o rendimento de carcaça e das partes, 

criados em sistemas de confinamento e semiconfinamento, eles observaram que o 

rendimento de gordura abdominal foi mais baixo nas aves semiconfinadas, a Máster Griss 

e Vermelho Pesado ou CPK tiveram melhores resultados para ganho de peso e a Label 

Rouge melhor conversão alimentar. Enquanto os frangos tipo colonial Máster Griss, Label 

Rouge e Vermelho Pesado, em comparação aos da linhagem comercial Ross, apresentaram 

maior rendimento de partes, exceto de peito e carne de peito, que foram maiores na 

linhagem Ross. 
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O mercado de aves caipiras hibrida separa em duas categorias esses animais, a 

primeira categoria denominada aves pesadas, onde elas apresentam um crescimento mais 

lento, carne mais consistente e com menos gordura, nessa categoria as mais conhecidas são 

o Pescoço Pelado e Embrapa 041. A segunda categoria é denominada de aves super 

pesadas, onde elas apresentam porte grande, possui peito avantajado e são mais precoces 

que as aves da primeira categoria, as mais conhecidas são a Master Griss Plumê e a Color 

Plumê (CPK) ou Vermelho pesado.  

A escolha da linhagem deve ser feita conforme a necessidade do mercado, pois 

existem diferenças nos desempenhos e rendimentos de carcaças das linhagens de corte tipo 

caipira. Segundo Dourado et al. (2009), dentre as linhagens existentes no Brasil, citam a 

Paraíso Pedrês, Caipirão da ESALQ, 7 P, Embrapa 041, Pescoço Pelado, Caipirinha da 

ESALQ, Carijó Barbadade. Essas aves apresentam características propicias para produção 

em sistema alternativo, uma vez que são linhagens de crescimento lento e demonstram uma 

rusticidade ideal para criação ao ar livre. 

O sistema de produção que se enquadra nas normas do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e das Certificadoras para produção de produtos tipo 

caipira é o semi-intensivo, pois ele garante as aves bem-estar animal, nutrição balanceada e 

para o mercado consumidor proporciona um produto padronizado, com segurança 

alimentar e qualidade organoléptica satisfatória. 

2.5. Exigência de lisina para frango caipira 

As rações formuladas para as aves utilizam o milho e o farelo de soja, 

principalmente, como fonte de energia e proteína, respectivamente. Isso resulta em dietas 

deficientes em alguns aminoácidos essenciais como lisina e metionina. A lisina é 

considerada um aminoácido essencial e o aminoácido referência, ou seja, a lisina pode ser 

utilizada para estipular a exigência dos demais aminoácidos, expressos como percentagem 

do valor dela. O estabelecimento da exigência de lisina, principalmente, em termos de 

lisina digestível, nas diversas fases de produção animal, entre os sexos e linhagens tornou-

se prioritário (CONHALATO et al., 1999; DOZIER et al., 2012) 

Nessas condições a lisina é o segundo aminoácido limitante para as aves. De acordo 

com Silva (2012), as respostas de desempenho e de composição de carcaça dos animais 

podem está associados ao seu nível na dieta. Dessa forma a determinação da exigência 

desse aminoácido seria necessária para definir os padrões de alimentação dos animais. A 

lisina interfere na velocidade de crescimento do animal, na conversão alimentar, na 
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qualidade e quantidade de carne na carcaça, melhorando o rendimento dos cortes 

(BERTECHINI, 2012). 

Nascimento (2008) avaliou os efeitos do nível de lisina na ração sobre o 

desempenho, característica de carcaça e indicadores econômicos de frangos de corte 

machos de crescimento lento “Embrapa 041”, criados em semiconfinamento, nos períodos 

de 35 a 70 e 35 a 84 dias de idade e observou que a ração com o nível de 1,066% de lisina 

digestível determinou os maiores índices de margem bruta média por peso vivo e de 

margem bruta média por ganho de peso, nos dois períodos estudados. O autor recomenda 

para o máximo ganho de peso, ração com 1,041% de lisina digestível a partir dos 35 a 70 

dias de idade, e com 1,102% de lisina digestível para o período de 35 a 84 dias de idade. 

Nagib Nascimento et al. (2009) estabeleceram os níveis ótimos de lisina para aves da 

linhagem ISA Label por meio dos modelos Linear Response Plateau (LRP) e/ou 

polinomial quadrático, consideraram três fases: inicial (1 a 28 dias), de crescimento (28 a 

56 dias) e final (56 a 84 dias) e com base nos resultados de desempenho, recomendaram 

1,041; 1,006 e 0,760% de lisina digestível em rações para as respectivas fases. 

Oliveira et al. (2013) avaliaram a inclusão de diferentes porcentagens de lisina 

digestível em dietas de baixa proteína (0,850; 0,900; 0,950; 1,000; 1,050 e 1,100%) para 

frangos caipira da linhagem pescoço pelado, machos e fêmeas, com idade entre 1 e 28 dias 

e a inclusão de 0,85% atendeu à exigência de lisina digestível. E eles observaram 

diferentes exigências de lisina digestível para frangos caipira de diferentes linhagens. De 

acordo com Bertechini (2012), as exigências de aminoácidos das aves são influenciadas 

por uma série de fatores, tais como linhagem genética, sexo, teor de proteína e energia das 

rações, condições ambientais e o estado sanitário dos animais. Desta forma, as exigências 

de aminoácidos para frangos caipira podem diferir entre as linhagens.  

Takahashi et al. (2006) compararam o desempenho e as característica de carcaça de 

três linhagens de frango caipira Caipirinha, Pescoço Pelado e Paraíso Pedrês e também 

estudaram o efeito do sistema de criação sobre o desenvolvimento das aves, encontraram 

diferenças de desempenho e rendimento entre as linhagens e salientaram a importância de 

escolher a linhagem de acordo com o interesse do mercado. 

A determinação da exigência de lisina é fator de grande importância para a 

avicultura, pois permiti a aplicação do conceito de proteína ideal à formulação de dietas 

para frangos. A exigência de lisina pode ser influenciada por diversos fatores, dentre os 

quais se destaca a composição do ganho corporal que é responsável pela diferença entre as 

exigências de machos, de fêmeas e entre aves de diferentes linhagens, por exemplo, a 
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exigência de lisina de frangos de corte machos é maior que a das fêmeas para ganho de 

peso e conversão alimentar. Não há diferença na exigência de lisina entre aves mais leves 

ou pesadas de uma mesma linhagem em relação ao ganho de peso ou de diferentes 

genéticas, desde que a composição do ganho seja igual em proteína e gordura 

(LECLERCQ, citado por BUTERI et al., 2009). 

A idéia da proteína ideal foi impulsionada pela necessidade de dietas mais 

equilibradas que permitem melhor desempenho de aves modernas e também à necessidade 

de redução da emissão de poluentes no meio ambiente. A utilização de dietas equilibradas 

em todos os aminoácidos pode contribuir para aumentar significativamente a retenção de 

nitrogênio e reduzir a emissão do mesmo em excretas para o meio ambiente. 

De acordo com Bertechini (2012), A proteína ideal refere-se a dietas que possuem o 

perfil de aminoácidos nas proporções exatas das necessidades dos animais. Supõe-se que 

todos os aminoácidos, nesse caso, sejam utilizados por completo para a biossíntese de 

tecidos. A aplicação do conceito da proteína ideal da à possibilidade de adequação dos 

desequilíbrios de aminoácidos, por meio do uso de aminoácidos sintéticos.  

O conceito de proteína ideal utiliza a lisina como aminoácido de referência, com os 

requisitos de todos os outros aminoácidos indispensáveis expressos como uma 

porcentagem da lisina. A lisina foi escolhida como um aminoácido referência por várias 

razões, a primeira, porque em dietas práticas de frangos de corte e de frangos caipira a 

lisina é o segundo aminoácido limitante após a metionina; a análise de lisina na dieta e 

excretas é mais simples que nos demais aminoácidos; a lisina só é usada para deposição de 

proteína e de manutenção (não tem um papel precursor, evitando qualquer modificação 

metabólica que possa interferir nas determinações de suas exigências); e estão prontamente 

disponíveis comercialmente (EMMERT E BAKER, 1997). 

Para estimar com precisão a exigência de aminoácidos para as diversas linhagens, 

principalmente a lisina, é necessário conhecer a curva de crescimento em função do peso 

corporal e do tempo, concentração de lisina corporal, informação do ambiente do sistema 

de produção e como o estresse afeta o consumo alimentar e o potencial de crescimento, 

estimativas da exigência de mantença, eficiência de utilização dos aminoácidos e 

digestibilidade dos mesmos nos alimentos.  
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2.6. Curvas de crescimento corporal 

Diversos fatores influenciam a eficiência do crescimento dos animais entre eles 

estão: à genética, sexo, nutrição, hormônios, ambiente e a sanidade animal. Os animais 

apresentam um crescimento em função do tempo que pode ser representado por uma curva 

sigmóide, sendo este modelo teórico mais aceito para explicar o crescimento dos animais. 

Segundo Brito (2007), a curva de crescimento animal pode ser dividida em três fases: 

ascendente, estabilização ou platô e descendente, seguindo um crescimento sigmoide. Nas 

aves esta primeira fase se prolonga por um período considerável após a eclosão. A taxa de 

crescimento passa de acelerada para desacelerada com o avançar da idade, com menores 

ganhos de peso ou de tecido a cada dia. O ponto de inflexão é a mudança do padrão entre a 

ascendência e a descendência da curva.   

O que determina a taxa de crescimento é o balanço entre os processos anabólicos e 

catabólicos teciduais. Inicialmente, a taxa anabólica é maior que a catabólica, culminando 

no crescimento do tecido. O crescimento do tecido cessa quando a relação entre estas taxas 

tendem a zero, fato que ocorre com o avançar da idade do animal (SILVA, 2012). 

Com o crescimento animal a sua eficiência alimentar decresce, primeiramente, 

porque os requerimentos nutricionais de mantença aumentam, pois é uma característica 

associada ao peso corporal e em segundo lugar, porque o tecido adiposo é 2,5 vezes mais 

caro nutricionalmente para ser depositado, visto que o tecido adiposo possui somente 10% 

de água, enquanto que, o tecido muscular possui 78% de água na sua composição 

(FIORITINI, 2009). 

Gous et al. (1999) informam que a descrição do crescimento das aves é o primeiro 

passo para elaboração de modelos de simulação, capazes de predizer as exigências 

nutricionais das aves e determinar os efeitos de diferentes programas nutricionais e de 

condições ambientais sobre a performance das aves. Talpaz et al. (1991) comenta que há 

muito tempo modelos matemáticos não lineares são muito importantes para a descrição do 

crescimento animal. 

Existem diversas equações matemáticas não lineares que têm sido usadas para a 

descrição do crescimento dos animais, dentre elas destacam-se: Robertson, Gompertz, 

Brody, Bertalanffy e Logística (MALHADO et al., 2009). Sendo a equação Gompertz a 

mais adequada para descrever o crescimento em frangos de corte na maioria dos trabalhos 

na literatura (GOUS et al., 1999; FIALHO, 1999; TALPÁZ et al., 1999). 
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Com o objetivo de escolher o modelo mais adequado para a simulação do 

crescimento de frangos de corte, da linhagem Pilch, do nascimento aos 68 dias de idade 

foram comparadas sete equações: quatro não lineares (Gompertz, Richards, Logística e 

Bertalanffy) e regressão polinominal até terceiro grau. Baseando-se nos valores do 

coeficiente de determinação, quadrado médio residual e interpretabilidade biológica dos 

parâmetros, concluíram que o modelo que mais se ajustou aos dados de pesagens foi à 

equação de Gompertz (FREITAS et al.,1983). 

Freitas (2005), em outro experimento discutiu as propriedades de sete modelos não-

lineares, considerando-se o ajuste de curvas de crescimento na produção animal, testou os 

modelos de Brody, Richards, Von Bertalanffy e duas alternativas de Gompertz e de 

Logístico pelo método de Gauss Newton em varias espécies. Para frangos, as duas formas 

de Gompertz, Logístico e ainda Von Bertalanffy apresentaram bom ajuste.  

A equação de Gompertz é uma função comumente usada para descrever o 

crescimento de animais e de tecidos. Ela expressa massa em função da idade do animal, da 

seguinte forma: 

 

              
   

 

Y = Estimativa do peso corporal no tempo t (g) 

A = Estimativa do peso final a maturidade (g) 

B = Taxa de crescimento relativo no ponto de inflexão (g/dia por g)  

t =  Idade (dias) 

C = Idade no ponto de inflexão (dias) ou de crescimento máximo 

e = 2,718281828459 

De acordo com Fialho (1999), A equação de Gompertz tem propriedades desejáveis 

numa curva de crescimento. Ao contrário de outras funções, a massa corporal inicial é 

sempre superior à zero, o que reflete o fato de que o animal já nasce com alguma massa. A 

massa corporal tende a atingir um valor máximo, dado pelo parâmetro A da função, 

teoricamente, esse valor somente seria alcançado após um tempo infinito, mas ele pode ser 

extrapolado a partir de dados experimentais. As características da curva de Gompertz 

giram em torno do ponto de inflexão B, em que a taxa de crescimento é máxima, ou seja, 

atinge o maior ganho de peso. A idade em que ocorre o ponto de inflexão é dada pelo 

parâmetro C da função.  
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De acordo com Gous et al. (1999), A equação de Gompertz também pode ser 

utilizada para descrever as mudanças na composição da carcaça (deposição de proteína e 

de gordura) e no crescimento de tecidos como carne de peito e de penas. Os modelos não 

lineares também trazem benefícios no melhoramento genético animal, pois através da 

estimação dos parâmetros das curvas de crescimento se faz a identificação dos animais 

mais apropriados a determinados fins, como maior ganho de peso ou melhor conversão 

alimentar. (SANTORO et al., 2005; OVIEDO-RONDÓN et al., 2002). 

Segundo Regazzi et al (2003), Existem muitas situações em que modelos lineares 

podem não ser apropriados. Um exemplo típico na área de Ciências Biológicas é a 

modelagem de crescimento, em que pode ser necessário ajustar funções não lineares para 

melhor explicar o processo de crescimento utilizando o teste da razão de verossimilhança, 

conforme o próprio Regazzi et al. (2004) e (2010), que apresentaram em detalhes a 

aplicação desse teste em modelos de regressão não lineares com aproximação dada pela 

estatística qui-quadrado (X
2
) quando se tem um numero total de observações acima de 120 

e para aproximações menores dada pela estatística F, em delineamentos inteiramente 

casualizados e em blocos, respectivamente. 

Essa ideia também foi sugerida por Freitas et al. (1983), onde sugeriram que em 

experimentos de nutrição, o modelo de Gompertz poderia ser ajustados aos dados de 

pesagens de cada tratamento e assim comparados entre si usando as curvas estabelecidas, 

substituindo as análises estatísticas tradicionais. 

A equação de Gompertz foi utilizada por Brito (2007) para comparar o desempenho, 

o consumo de ração, a deposição de proteína, de gordura e de lisina corporal e determinar a 

eficiência de utilização e a quantidade de lisina digestível por quilo de ganho de peso para 

frangos de corte Ross de ambos os sexos. Ele observou que a quantidade de lisina 

depositada diariamente e a demanda de lisina digestível por quilo de ganho de peso (g Lis. 

Dig/kg GP) foi aumentada com a idade, encontrou os valores dos parâmetros para o peso 

corporal de machos e fêmeas, respectivamente de: A = 4356,35 e 3550,73; B = 0,05355 e 

0,0526; C = 32,879 e 30,586; para proteína A = 747,984 e 500,925; B = 0,05396 e 0,0639; 

C =35,522 e 29,610; para a gordura A = 1368,88 e 1650,54; B = 0,0382 e 0,0321; C = 

50,397 e 56,182; para lisina corporal A = 47,694 e 36,979; B = 0,0602 e 0,0622; C = 

32,880 e 29,855; e para o consumo de ração A =15.289,46 e 10.297,00; B 0,03632 e 

0,04072; C = 49,193 e 42,379. Concluiu que com base nas curvas de Gompertz e na 

eficiência de utilização de lisina para ganho, permite estimar com precisão a demanda de 

lisina digestível para frangos de corte machos e fêmeas nos período de 7 a 42 dias de idade. 
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A equação de Gompertz também foi utilizada por Silva (2012), com o objetivo de 

estimar através dos parâmetros da equação o crescimento, a deposição corporal, gordura, 

proteína e de cinzas, em frangos de corte Cobb, machos e fêmeas, de 1 a 49 dias de idade, 

concluindo que as curvas de Gompertz ajustadas, apresentaram coeficientes de 

determinação excelentes, mas como no teste de médias, não demonstraram grandes 

diferenças entre os níveis de lisina digestível testado. Segundo a autora as curvas 

demonstraram, com clareza, que as fêmeas depositam mais gordura e menos proteína que 

os machos e, que após o declínio da curva de deposição de proteína, a curva de deposição 

de gordura continua crescente, logo quanto maior a idade de abate maior o teor de gordura 

e menor o de proteína na carcaça, principalmente nas fêmeas.  
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CAPITULO 1 

Estimativa da curva de crescimento corporal e do consumo de 

ração para frangos caipiras submetidos a diferentes níveis de 

lisina digestível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

18 
 

1.1. Resumo 

 

O presente trabalho objetivou-se utilizar o modelo não linear de Gompertz para descrever o 

crescimento de frangos caipira da linhagem Color Plume (CPK), de ambos os sexos, no 

período de 1 a 77 dias de idade submetidos a diferentes níveis de lisina digestível. Foram 

utilizados 432 frangos, não sexados, com um dia de idade. O experimento foi dividido em 

duas fases: inicial e crescimento, correspondendo respectivamente às idades de 1 a 21 e 22 

a 77 dias de idade. Na fase inicial as aves foram criadas sobre cama de maravalha com 

acesso a água, ração e fonte de aquecimento. Aos 21 dias de idade, as aves passaram a ter 

acesso a piquetes e em função do peso médio foram distribuídas num delineamento 

inteiramente casualizado, em quatro tratamentos com quatro repetições de 27 aves por 

unidade experimental. Os tratamentos foram representados pelos diferentes níveis de lisina 

digestível (0,850; 0,970; 1,090; 1,210%) nas dietas experimentais, na fase de crescimento. 

As dietas foram formuladas à base de milho e farelo de soja para atender as exigências 

nutricionais em cada fase de criação, conforme sugerido por Rostagno et al. (2011), exceto 

lisina digestível. Para compor os tratamentos da idade de 22 a 77 dias de idade foram 

preparadas as dietas com 0,850% (T1) e 1,210% (T4) de lisina digestível, as quais 

combinadas entre si deram origem as rações com 0,970% (67% de T1 + 33% de T4) e 

1,090% (33% de T1 + 67% de T4). As dietas e as aves foram pesadas semanalmente para 

determinação do desempenho (ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar). 

As curvas de Gompertz ajustadas apresentaram bons coeficientes de determinação, acima 

de 90%, e bons valores do teste de Durbin Watson, estimando com acurácia o peso médio, 

ganho de peso e consumo de ração do lote misto dos frangos caipira da linhagem CPK. 

Após os testes de comparação entre os parâmetros do modelo de Gompertz para cada nível 

de lisina, determinou-se que somente o parâmetro A deveria variar, pois os parâmetros 

B=0,0329 e C=45,819 não apresentaram diferenças significativas. No nível de lisina 

digestível 0,850% A=4870,3; 0,970% A=4894,9; 1,09% A=4784,3; 1,21% A=4740; dentre 

eles o parâmetro A no nível 0,970% diferiu dos demais, ou seja, maior peso corporal 

estimado a maturidade. Com base nos resultados de desempenho, recomenda-se, para aves 

caipiras da linhagem CPK de ambos os sexos o nível de lisina digestível 0,970% no 

período de 22 a 77 dias de idade. 

 

 

Palavras-chaves: Gompertz; frango caipira CPK; crescimento estimado. 
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1.2. Abstract 

 

The goal of the present work was to analyze the Gompertz functions in order to describe 

the growth of hillbilly broilers Color Plume (CPK) on the period of 77 days of age, 

subjected to different levels of digestible lysine. On the experiment were used 432 

chickens, not sexed, from one day old. The experiment was divided into two stages: initial 

and growth, respectively corresponding to the ages from 1 to 21; and from 22 to 77 days of 

age.  During the initial phase, the birds were reared on shavings beds with access to water, 

food and a heating source. After 21 days of age, the birds had access to paddocks and 

which were in terms of the medium weight were distributed randomly in four treatments of 

27 birds, with four replicates each one. Treatments were represented by different lysine 

levels (0.850, 0.970, 1.090; 1.210%) on the experimental diet. The diets used were based 

on corn and bran soybean, and were formulated to meet the nutritional requirements at 

each stage of creation, as suggested by Rostagno et al.  (2011), except lysine.  To compose 

the treatment of  22 to 77 days of age, were prepared diets with 0.850% and 1.21% of 

lysine, which combined together, resulted with 0.970% (67% T1 + 33% T4) and 1.090% 

(33% T1 + 67% T4).  Diets and birds were weighed weekly to determine the performance 

(weight gain, feed intake and feed conversion).  Gompertz curves adjusted showed good 

correlation coefficients above 90%, and good values of Durbin Watson test accurately, 

estimating the average weight gain, and the consumption ration of mixed batch of free 

range broiler. After the tests comparison between Gompertz parameters of the model for 

each level of lysine was determined that: the only parameter that varied was A, since B = 

0.0329 and C = 45.819 parameters presented not significant differences.  At the level of 

digestible lysine 0.850%, A = 4870.3, 0.970% A = 4894.9, 4784.3 A = 1.090%, 1.210% A = 

4740. Among them, the parameter A in 0.970% level, differed from the others, ie, showing 

a higher body weight at maturity. Based the performance results, it is recommended for 

free range broiler CPK chickens of both sexes,  to use a level of digestible lysine up to  

0.970% on the period 22-77 days of age. 

 

 

Key-words: Gompertz, free range broiler CPK, estimated growth. 
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1.3. Introdução 

 

Os animais apresentam um crescimento em função do tempo que pode ser 

representado por uma curva sigmóide, sendo este modelo teórico mais aceito para explicar 

o crescimento dos animais, sabe-se que diversos fatores influenciam o crescimento dos 

animais entre eles estão à genética, sexo, nutrição, ambiente e a sanidade animal. Dentre 

esses fatores a nutrição animal é de fundamental importância para a manutenção e 

desenvolvimento corporal das aves. 

Atualmente as dietas formuladas para as aves utilizam o milho e o farelo de soja 

como fonte de energia e proteína, respectivamente. Isso resulta em rações que não atendem 

aos requerimentos de aminoácidos essenciais para as aves, como lisina e metionina. 

Segundo Bertechini, (2012) a lisina interfere diretamente na velocidade de crescimento do 

animal, na conversão alimentar, na qualidade e quantidade de carne na carcaça, tornado 

necessário à suplementação de lisina nas dietas das aves.  

O estabelecimento da exigência de lisina digestível nas diversas idades do animal, 

entre os sexos e linhagens torna-se prioritário para a produção de aves. (CONHALATO, 

1999; DOZIER, 2012). É importante conhecer o comportamento do crescimento animal 

para estimar a exigência nutricional e adotar programas de alimentação que atentam as 

necessidades de desempenho das aves a custos de produção menores. 

A estimativa do crescimento animal pode ser feita por diversas equações 

matemáticas não lineares, dentre elas destacam-se: Robertson, Gompertz, Brody, 

Bertalanffy e Logística (MALHADO et al, 2009). Dessas a equação Gompertz tem se 

apresentado como a mais adequada para descrever o crescimento em frangos de corte. 

(GOUS et al., 1999; FIALHO, 1999; TALPÁZ 1999). 

Objetivou-se com esse experimento ajustar o modelo não linear de Gompertz para 

descrever o crescimento corporal e consumo de ração de frangos caipira da linhagem CPK, 

alimentados com diferentes níveis de lisina digestível. Bem como, determinar se uma única 

equação pode ser considerada adequada para representar os quatro níveis de lisina 

digestível e, caso contrário, se certos valores dos parâmetros no modelo podem ser 

considerados como iguais. 
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1.4. Material e Métodos 

 

O experimento foi desenvolvido no Núcleo de Estudos em Avicultura (NEAVI), 

localizado nas dependências da Universidade Federal de Sergipe, no município de São 

Cristóvão.  

Foram utilizados 432 frangos caipiras da linhagem Colorcpk Plumé (CPK) ou 

vermelho pesado com um dia de idade. Os pintinhos foram pesados com 1 dia de idade, 

cujo peso médio inicial 40g, e alojados em galpão experimental de piso batido com cama 

de maravalha, bebedouros, comedouros e fonte de aquecimento foram utilizados. Nesse 

galpão as aves permaneceram até os 21 dias de idade, denominada fase inicial. Após esse 

período em função do peso médio as aves foram distribuídas num delineamento 

inteiramente casualizado, em quatro tratamentos com quatro repetições de 27 aves por 

unidade experimental ou por box.  

Dos 22 a 77 dias de idade, denominada fase de crescimento, as aves foram criadas 

em um galpão com área interna de 43,2 m
2
, coberto com telhas de fibrocimento, pé-direito 

de 2,90m e dividido em 16 boxes com 2,7m
2
 cada um. Os boxes possuíam acesso aos 

piquetes e esses eram divididos internamente com tela de plástico rígido com 1,50m de 

altura, 10,0m de comprimento e 1,80m de largura, perfazendo 18m
2
 cada área. A área 

externa dos piquetes foi cercada com arame tipo tela trançada com 1,50 m de altura, 20m 

de comprimento e 14,4m de largura, perfazendo um total de 288m
2
. 

Todos os Boxes foram equipados com um bebedouro automático pendular e um 

comedouro tubular semiautomático com capacidade para 20 kg de ração. As aves foram 

criadas no sistema de semiconfinamento com acesso livre aos piquetes durante o dia sendo 

recolhidas para dentro do box à noite. 

Para o período de 1 a 21 dias de idade as aves receberam ração com 22% de PB, 

2950 Kcal/kg EM, 1,200% de Lisina digestível, 0,941% Cálcio e 0,420% fosforo 

disponível. As dietas experimentais foram à base de milho e farelo de soja e formuladas 

para atenderem as exigências nutricionais em cada fase de criação, conforme sugestões de 

Rostagno et al. (2011), exceto lisina digestível.  

As dietas experimentais (tratamentos), dos 22 a 77 dias de idade, foram formuladas 

para conter níveis de lisina digestível 0,850; 0,970; 1,090; 1,210% (tabela 1). Os 

tratamentos com 0,850 (T1) e 1,21% de lisina digestível (T4) foram combinados pela 

técnica da diluição para obtenção dos tratamentos 2 com 0,970% (67% de T1 + 33% de 
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T4) e  tratamento 3 com 1,09% (33% de T1 + 67% de T4). Água e ração foram fornecidos 

à vontade.  

TABELA 1- Composição percentual e química das dietas experimentais na fase 

crescimento, 22 a 77 dias de idade  

Ingredientes (%) 
 Lisina digestível (%) 

 0,850 1,210 

Milho  61,72  62,72  

Soja farelo (45%)  27,71  26,43  

Glúten milho (21%)  5,00  5,00  

Óleo de vegetal  2,77  2,37  

Calcário calcítico  0,92  0,92  

Fosfato bicálcico  1,23  1,24  

Sal Comum  0,42  0,42  

L-Lisina HCl  - 0,39  

DL-Metionina  0,09  0,36  

Supl. Vitaminas
1
  0,10  0,10  

Supl. Minerias
2
  0,05  0,05  

Total   100,00  100,00  

Níveis Nutricionais  
  

Proteina bruta, %  18,50  18,50  

Energia met. Kcal/kg  3.050  3.050  

Gordura, %  5,644  5,260  

Fibra bruta, %  2,925  2,875  

Cinzas, %  2,686  2,624  

Calcio, %  0,739  0,739  

Fosforo disponivel, %  0,330  0,330  

Fosforo digestivel, %  0,300  0,300  

Arginina dig, %  1,127  1,090  

Isoleucina dig. , %   0,707  0,685  

Lisina dig., %  0,850  1,210  

Metionina dig., %  0,346  0,612  

Met+ cis dig., %  0,610  0,870  

Treonina dig., %  0,631  0,613  

Triptofano dig., %  0,197  0,190  

Valina dig,, %  0,794  0,772  

Potássio  0,742  0,722  

Sódio  0,190  0,190  
1
 - Suplemento vitamínico - Níveis de garantia por quilo do produto: vitamina A - 10.000.000  UI; vitamina 

D3 - 2.000.000 UI; Vitamina E - 30.000 UI; Vitamina B1 - 2,0g ; vitamina B6 - 4,0 g; Ac  Pantotênico - 12,0g;  

Biotina - 0,10g;  Vitamina K3 - 3,0 g ; Ácido fólico - 1,0 g ; Ácido nicotínico- 50,0 g ; Vitamina B12 - 15.000 

mcg ; Selênio - 0, 25 g; e Veículo q. s. p. - 1.000g.  
2 

- Suplemento mineral - Níveis de garantia por quilo de produto :  Manganês 16,0 g ; Ferro - 100,0 g; Zinco – 

100,0 g; Cobre - 20,0 g ; Cobalto - 2,0 g ; Iodo - 2,0 g; e Veículo q. s. p. - 1.000g. 

Observações: formulações sem inclusão de promotores de crescimento.  
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As dietas e as aves foram pesadas semanalmente para determinar o desempenho 

(ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar). A mortalidade foi registrada 

para ser considerada na correção dos dados.  

Para estimar a curva de crescimento do peso corporal e consumo de ração das aves 

em cada nível de lisina, foi utilizado o modelo de regressão não linear de Gompertz, o qual 

é descrito como:                    
  

Onde: 

Y = Estimativa do peso corporal no tempo t (g) 

A = Estimativa do peso a maturidade (g) 

B = Taxa de crescimento relativo no ponto de inflexão (g/dia por g)  

t =  Idade (dias) 

C = Idade no ponto de inflexão (dias) ou de crescimento máximo 

e = 2,718281828459 

Os parâmetros (A,B,C) do modelo para cada nível de lisina foram ajustados pelo 

PROC NLIN do SAS (9.0) utilizando o algoritmo de interação de Marquardt. Os valores 

iniciais dos parâmetros foram obtidos de Brito (2007). Obtidos os parâmetros A, B e C para 

cada nível de lisina propôs-se a adequabilidade do modelo ou mesmo determinar se um 

conjunto de curvas é idêntico, um intercepto comum ou se alguns dos parâmetros do 

modelo são os mesmos de modelo para modelo, ou seja, se um conjunto de equações pode 

ser representado por uma equação comum (REGAZZI E SILVA, 2004). Pressupondo a 

homocedasticidade dos dados foi realizado o teste de Bartlett, considerado o teste de 

homogeinidade de variâncias apropriado.  

Para comparar as equações foi realizado um teste assintótico baseado na razão de 

verossimilhança para testar a identidade dos modelos, com aproximação dada pela 

estatística F, utilizando-se o procedimento PROC NLIN do SAS (9.0). Executando-se o 

procedimento NLIN sem restrição, chamado de modelo completo (Ω) e com restrições, 

especificadas por (ῳ1ou H01; ῳ2 ou H02; ῳ3 ou H03; ῳ4 ou H04; ῳ5 ou H05; ῳ6 ou H06; 

ῳ7 ou H07), para obter as estimativas necessárias para executar o teste estatístico das várias 

hipóteses descritas na tabela 2.  
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TABELA 2 – Hipóteses consideradas* 

Hipótese nula Hipótese alternativa  

H0 (1): A1=A2=A3=A4=A Nem todos a são iguais 

H0 (2): B1=B2=B3=B4=B Nem todos b são iguais 

H0 (3): C1=C2=C3=C4=C Nem todos c são iguais 

H0 (4): A1=A2=A3=A4=A  

            B1=B2=B3=B4=B 
Pelo menos uma igualdade é uma desigualdade 

H0 (5): A1=A2=A3=A4=A   

            C1=C2=C3=C4=C 
Pelo menos uma igualdade é uma desigualdade 

H0 (6): B1=B2=B3=B4=B  

            C1=C2=C3=C4=C 
Pelo menos uma igualdade é uma desigualdade 

H0(7): A1=A2=A3=A4=A  

           B1=B2=B3=B4=B  

           C1=C2=C3=C4=C 

Pelo menos uma igualdade é uma desigualdade 

*(A1,B1,C1) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 0,850%;  

  (A2,B2,C2) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 0,970%; 

  (A3,B3,C3) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 1,090%; 

  (A4,B4,C4) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 1,210%. 

 

Para estimar os valores dos diferentes parâmetros do modelo estatístico de maneira a 

maximizar a probabilidade dos dados observados, a um nível de significância , foi 

utilizado o teste da razão de verossimilhança conforme sugerido por Regazzi (2003). A 

hipótese H0 do modelo reduzido foi considerada adequada quando rejeitar H0 , ou seja,  F0 

F.). 

Para verificar se os modelos escolhidos foram adequados, aplicou-se o teste para 

falta de ajustamento conforme a metodologia de Regazzi e Silva (2004). Os critérios de 

ajustes utilizados foram o coeficiente de determinação R
2
 ajustado e a estatística de Durbin 

Watson (DW) (NETER et al. citado por GROSSMAN, 2000). 

1.5. Resultados e Discussão 

 

Inicialmente aplicou-se o teste de Bartlett e resultou que a hipótese de homogeinidade 

das variâncias não foi rejeitada (P > 0,05%), ou seja, não se rejeita a hipótese de igualdade 

das variâncias. Os parâmetros estimados das equações de Gompertz ajustadas para o peso 

corporal e consumo de ração de frangos caipiras da linhagem CPK em função dos níveis de 

lisina digestível no período de 22 a 77 dias de idade estão apresentados na tabela 3. 
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TABELA 3 – Estimativa dos parâmetros das equações de Gompertz ajustadas para peso 

corporal e consumo de ração de frangos caipiras da linhagem CPK nos níveis 

de lisina digestível 
                   Parâmetros            Critérios de Ajuste 

 
  Lisina 

digestível 
A B C 

PCe 

(g) 

GPe 

(g) 
 R

2
 D-W  

Peso 

Corporal 

  0,850% 4696,9 0,0343 44,52 1727,9 59,27  0,9998 2,089  

0,970% 5210,0 0,0306 48,06 1916,6 58,65  0,9996 1,349  

1,090% 4798,9 0,0328 45,96 1765,4 57,91  0,9999 1,901  

 1,210% 4632,4 0,0339 45,04 1704,2 57,77  0,9998 2,324  

Consumo 

de Ração 

  0,850% 17151,8 0,0277 62,14 6309,7 174,78  0,9999 1,303  

0,970% 17550,6 0,0276 62,58 6456,2 178,20  0,9999 1,608  

1,090% 17721,2 0,0278 62,58 6519,2 181,23  0,9999 2,068  

1,210% 18464,2 0,0272 64,27 6792,6 184,76  0,9999 1,544  

PCe= Peso corporal estimado no ponto de inflexão obtida pela derivada A/e.  

GPe=Ganho de peso estimado no ponto de inflexão obtida pela derivada A . B/e. 

 

Os coeficientes de determinação foram superiores a 90%, semelhante ao encontrado 

por Brito (2007) e Silva (2012). A estatística de Durbin-Watson (DW) é uma medida de 

auto correlação de primeira ordem dos resíduos, valores em torno de 2 indicam falta de 

auto correlação (NETER et al. citado por GROSSMAN, 2000). Para a variável peso 

corporal o nível de lisina digestível 0,970% apresentou melhor correlação entre os dados 

observados e estimados, em relação aos demais níveis de lisina e para a variável consumo 

de ração o nível de lisina digestível 0,850% apresentou melhor correlação. 

Através de derivações da equação de gompertz foi estimado o peso corporal no ponto 

de inflexão (PCe) e o Ganho de peso no ponto de inflexão (GPe). As aves do tratamento 

com 0,850% de lisina digestível apresentaram maior ganho de peso estimado no ponto de 

inflexão, 59,27g, porém as aves do tratamento com 0,970% de lisina digestível 

apresentaram maior peso corporal estimado a maturidade, ou seja, as aves desse tratamento 

a partir dos 77 dias de idade apresentaram maior peso corporal, o que corrobora com os 

dados observados, onde as aves do tratamento com 0,970% foram mais pesadas aos 77 

dias. 

Segundo Fialho (1999), as características da curva de Gompertz giram em torno do 

ponto de inflexão, em que a taxa de crescimento é máxima representada pelo parâmetro B. 

A idade em que ocorre o ponto de inflexão é dada pelo parâmetro C da função. E o 

parâmetro A é o peso corporal que tende a atingir um valor máximo. 

Avaliando os parâmetros da equação de Gompertz, pode-se observar que o aumento 

do nível de lisina digestível na dieta para um lote misto da linhagem CPK foi suficiente 

para alterá-los. No presente experimento as aves do tratamento com 0,970% de lisina 

digestível apresentaram a máxima taxa de crescimento corporal aos 48 dias e as aves dos 
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demais tratamentos por volta dos 45 dias, a partir dai o ganho de peso começa a 

desacelerar.  

Os parâmetros da equação de Gompertz desse experimento foram similares aos 

encontrados por Santos et al. (2005), onde avaliaram o potencial de crescimento de três 

linhagens de frango de corte, Cobb A=5213,5 B=0,0378 C=36,5; Paraíso Pedrês A=4493 

B=0,0291 C=46 e ISA Label A=3728 B=0,0259 C=52,5; concluíram pelos parâmetros da 

equação de Gompertz que a linhagem Cobb apresentou maior potencial de crescimento 

entre as linhagens caipiras, a linhagem Paraíso Pedrês possuiu crescimento mais acelerado 

e maior peso ao abate que a Isa Label. O maior potencial de crescimento de uma linhagem 

comercial (Ross) em relação às linhagens destinadas à produção do frango caipira 

(Embrapa 041 e ISA Label) também foi observado por Figueiredo et al. (2003).  

O resultado acima é coerente, pois os frangos comerciais ao longo dos anos são 

melhorados geneticamente e sabe-se que no processo de seleção na avicultura as aves com 

maior potencial para ganho de peso, maior precocidade e melhor conversão alimentar 

permanecem no processo. Segundo Tholon et al. (2009), os programas de melhoramento 

genético apresentam vários critérios de seleção. Invariavelmente, a seleção para 

precocidade de crescimento é importante em todos os programas e esta pode ser baseada 

nos parâmetros genéticos dos parâmetros das curvas de crescimento dos animais. Estes 

parâmetros estão relacionados a importantes características produtivas e reprodutivas, e 

apresentam magnitudes diferentes, de acordo com a espécie, o sexo e o modelo utilizado na 

avaliação. 

Os valores do parâmetro C encontrado no presente experimento, média de 45,85 dias 

de idade, para os frangos da linhagem CPK foram semelhantes aos observados por Santos 

et al. (2005), os frangos caipira da linhagem Paraíso Pedrês apresentaram o maiores ganho 

de peso em torno dos 46 dias de idade e em relação aos frangos da linhagem Isa Label, o 

CPK demonstrou ser mais precoce, pois o Isa Label atingiu o maior ganho de peso aos 52,5 

dias de idade.  

Comercialmente, as linhagens de frango caipira são divididas em duas categorias: A 

categoria dos super pesados, onde é esperado maior potencial de ganho de peso, as aves 

são oriundas de cruzamentos de raças mais precoces. E a categoria dos pesados, onde 

geralmente, são aves mais rústicas e tardias para ganho de peso. O Paraíso Pedrês e 

ColorCPK Plumé (CPK), por exemplo, são da categoria super pesados e o ISA Label, por 

exemplo, é da categoria pesado. Portanto, a escolha da linhagem deve ser feita conforme a 
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necessidade do mercado, pois existem diferenças nos desempenhos e rendimentos de 

carcaças das linhagens caipiras. 

Freitas et al (1983) sugeriram que o modelo de Gompertz poderia ser ajustado aos 

dados de pesagens de cada tratamento e assim comparados entre si usando as curvas 

estabelecidas, substituindo as análises estatísticas tradicionais. De acordo com Regazzi et 

al (2003), existem muitas situações em que modelos lineares podem não ser apropriados, 

um exemplo típico é a modelagem de crescimento animal em que pode ser necessário 

ajustar funções não lineares para melhor explicar o processo de crescimento, utilizando o 

teste da razão de verossimilhança com aproximação dada pela estatística qui-quadrado (X
2
) 

ou pela estatística F (REGAZZI et al. 2004 e 2010). 

Na tabela 4 são apresentadas as estimativas dos parâmetros do modelo com nenhuma 

restrição, modelo completo (Ω) e com restrições, especificadas por (ῳ1, ῳ2, ῳ3, ῳ4, ῳ5, 

ῳ6, ῳ7). As hipóteses formuladas foram testadas para determinar se uma única equação 

para os quatro níveis de lisina digestível pode ser considerada adequada e, caso contrário, 

se certos valores dos parâmetros no modelo podem ser considerados como iguais. 
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TABELA 4 - Estimativas dos parâmetros do modelo completo (Ω) e modelos reduzidos 

(ῳ1, ῳ2,  ῳ3, ῳ4, ῳ5, ῳ6, ῳ7 ) e respectivas somas de quadrados do resíduo 

da regressão (SQRR) e número de graus de liberdade do resíduo da regressão 

(GLRR) 

Parâmetros 
Estimativas dos parâmetros dos modelos 

Ω ῳ1 ῳ2 ῳ3 ῳ4 ῳ5 ῳ6 ῳ7 

A1 4696,5  4842,8 4877 - - 4870,3 - 

B1 0,0343 0,0331 - 0,0327 - 0,0337 - - 

C1 44,515 45,446 45,33 - 45,4504 - - - 

A2 5197,2 - 4916,9 4895,3 - - 4894,9 - 

B2 0,0306 0,0335 - 0,0329 - 0,0341 - - 

C2 47,992 45,398 46,038 - 45,3541 - - - 

A3 4798,9 - 4799,3 4780,2 - - 4784,3 - 

B3 0,0328 0,0326 - 0,033 - 0,0328 - - 

C3 45,961 46,17 45,94 - 46,2312 - - - 

A4 4632,4 - 4735,3 4739 - - 4740 - 

B4 0,0339 0,0321 - 0,0329 - 0,0322 - - 

C4 45,035 46,451 45,77 - 46,5589 - - - 

A - 4828,2 - - 4833,2 4782,5 - 4821,3 

B - - 0,0329 - 0,0328 - 0,0329 0,0329 

C - - - 45,823 - 45,5287 45,819 45,8116 

 Ω ῳ1 ῳ2 ῳ3 ῳ4 ῳ5 ῳ6 ῳ7 

SQRR 474830 492513 485476 487457 511392 559752 488098 602491 

GLRR 132 135 135 135 138 138 138 141 

 

Na tabela 5 estão apresentados os resultados do teste para as sete hipóteses 

formuladas. As hipóteses H0(1), H0(2), H0(3), H0(4), H0(5), H0(6), H0(7) representam, 

respectivamente os modelos reduzidos (ῳ1, ῳ2, ῳ3, ῳ4, ῳ5, ῳ6, ῳ7). ῳ1 modelo reduzido 

no parâmetro A;  ῳ2 modelo reduzido no parâmetro B; ῳ3 modelo reduzido no parâmetro 

C; ῳ4 modelo reduzido nos parâmetros A e B; ῳ5 modelo reduzido nos parâmetros A e C; 

ῳ6 modelo reduzido nos parâmetros B e C; ῳ7 modelo reduzido nos parâmetros A, B e C. 
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TABELA 5 - Resultados dos testes das hipóteses H0(1), H0(2), H0(3), H0(4), H0(5), 

H0(6), H0(7) pela estatística F* 

Hipóteses F calculado G.L. P- valor 

H0 (1): A1=A2=A3=A4=A 1,6386 3;135 0,1834 

H0 (2): B1=B2=B3=B4=B 0,9865 3;135 0,4012 

H0 (3): C1=C2=C3=C4=C 1,1701 3;135 0,1699 

H0 (4): A1=A2=A3=A4=A  

            B1=B2=B3=B4=B 
1,6940 6;138 0,1269 

H0 (5): A1=A2=A3=A4=A   

            C1=C2=C3=C4=C 
3,9346 6;138 1,161 x 10

-3
 

H0 (6): B1=B2=B3=B4=B  

            C1=C2=C3=C4=C 
0,6147 6;138 0,7182 

H0(7): A1=A2=A3=A4=A  

           B1=B2=B3=B4=B  

           C1=C2=C3=C4=C 

3,9432 9;141 

 

1,684 x 10
-4

 

 

*A1-A4; B1-B4; C1-C4 = refere-se aos parâmetros das equações para cada nível de lisina 

digestível testado (0,850%, 0,970%, 1,090% e 1,210%) 

 

O teste da hipótese H0(5) e H0(7) foram significativos, ou seja, não admitiram utilizar 

os modelos reduzidos nos parâmetros A e C e uma equação comum para os quatro níveis 

de lisina digestível, respectivamente. Entretanto, as demais hipóteses H0 (1), H0 (2) e H0(3) 

H0 (4) e H0 (6) não foram rejeitadas (P>0,05), admitindo-se o uso delas. Portanto, dentre as 

hipóteses que não foram rejeitadas, a H0 (6) foi escolhida por apresentar um p-valor maior. 

Então para cada nível de lisina digestível foi admitido modelos com parâmetros A 

diferentes e B e C iguais.  

As equações ajustadas são:  

Para o nível de lisina 0,850%: 

                              
  

Para o nível de lisina 0,970%: 

                              
          

Para o nível de lisina 1,090%: 
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Para o nível de lisina 1,210%: 

                            
      

O teste da falta de ajustamento para o modelo escolhido com parâmetros A diferente 

e B e C iguais está apresentado na tabela 6 e foi não significativo (P>0,05), então pode 

concluir que o modelo é adequado para descrever os dados. 

TABELA 6 - Falta de ajustamento para o modelo escolhido 

Causas da variação G.L. SQ QM F calculado Valor-P 

Tratamento 42 106521,1 2536,218 0,638081 0,9535 

Resíduo (erro puro) 96 381576,9 3974,759 
 

Resíduo da Regressão 138 488098 
  

 

Para cada nível de lisina digestível foi admitido modelos com parâmetros A 

diferentes e B e C iguais. Contudo testaram-se os parâmetros A dos níveis de lisina 

digestível através da razão de verossimilhança. Na tabela 7 é apresentada a estatística para 

saber se o parâmetro A da equação obtida com nível de lisina digestível 0,850% (A1) era 

diferente do 0,970% (A2), 1,090% (A3) e 1,210% (A4) e suas possíveis combinações. 

 

TABELA 7 - Resultados das comparações dos parâmetros A das equações de Gompertz 

dos diferentes níveis de lisina digestível 

Nível de Lisina Hipóteses X
2 

c  X
2

 t 

0,850 = 0,970 H0(1) : A1=A2=A 5,228  3,842* 

0,850 = 1,090 H0(2) : A1=A3=A 0,630  3,842 

0,850 = 1,210 H0(3) : A1=A4=A 0,091  3,842 

0,970 = 1,090 H0(4) : A2=A3=A 3,937  3,842* 

0,970 = 1,210 H0(5) : A2=A4=A 6,346  3,842* 

1,090 = 1,210 H0(6) : A3=A4=A 0,988  3,842 

Números seguidos de * significa que a hipótese nula foi rejeitada. 

 

O parâmetro A do nível de lisina digestível 0,970% apresentou diferente dos demais 

pela estatística qui quadrado, ou seja, nesse nível os frangos mistos da linhagem CPK 

obtiveram maior peso corporal a maturidade. Resultados semelhantes foram encontrados 

pelos pesquisadores Nagib Nascimento et al. (2009), onde trabalharam com aves caipiras 
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da linhagem ISA Label, de ambos os sexos, e recomendaram os níveis de lisina digestível 

na ração de 1,006 e 0,760%, para as fases de crescimento (28 a 56 dias) e final (56 a 84 

dias). 

A partir da derivação da equação de Gompertz ajustadas para os níveis de lisina 

digestível determinou-se o ganho diário de peso estimado (g) e consumo de ração estimado 

(g) através dos dados coletados aos 7, 14, 21, 35, 42, 49, 56, 63, 70 e 77 dias de idade.  

Inicialmente observou-se maior peso corporal estimado do lote misto no tratamento 

com nível 0,850% de lisina digestível até os 63 dias de idade, e após esse período o 

tratamento com nível 0,970% de lisina digestível foi superior até os 77 dias de idade. 

Porém, em relação ao ganho de peso diário estimado o tratamento com nível 0,850% de 

lisina digestível apresentou-se maior até os 49 dias de idade, posteriormente, até os 77 dias 

de idade o tratamento com nível 0,970% de lisina digestível foi superior, apresentando 

maior ganho de peso. E foi no nível de lisina digestível 0,970% que se obteve o maior peso 

corporal estimado aos 77 dias de idade (tabela 8). 

 

TABELA 8 – Peso corporal e ganho de peso diário estimado pela equação de Gompertz   

 Peso Corporal (g) 

 Idade (dias) 

Lisina 

Digestível 
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 

0,850% 125,6 272,1 499,7 806,2 1174,4 1578,7 1992,4 2392,6 2763,1 3094,4 3382,7 

0,970% 155,3 305,8 528,2 821,3 1172,7 1563,4 1971,8 2378,0 2766,3 3125,4 3449,0 

1,090% 132,6 276,8 497,0 791,4 1145,4 1536,8 1941,2 2337,2 2708,9 3046,1 3343,8 

1,210% 122,7 264,2 483,8 779,7 1136,1 1528,9 1932,3 2324,3 2688,8 3016,2 3302,4 

 Ganho de Peso (g) 

 Idade (dias) 

Lisina 

Digestível 
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 

0,850% 70,7 146,5 227,7 306,5 368,2 404,3 413,7 400,2 370,5 331,3 288,3 

0,970% 78,8 150,4 222,5 293,0 351,4 390,7 408,4 406,3 388,2 359,1 323,6 

1,090% 71,8 144,3 220,2 294,4 354,0 391,3 404,4 396,1 371,7 337,2 297,7 

1,210% 68,6 141,5 219,6 295,9 356,4 392,7 403,4 392,0 364,5 327,4 286,2 

 

Diante desses resultados, pode-se concluir a necessidade de analisar a fase de 

crescimento de aves caipiras da linhagem CPK em períodos separados, podendo ser 

dividido de 21 a 49 dias, onde ocorre o máximo ganho de peso, e de 50 a 77 dias de idade.  
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No gráfico 1, é apresentado o ganho de peso estimado e observa-se queda no ganho 

de peso a partir dos 46 dias de idade. 

 

 
 

GRÁFICO 1 - Ganho de peso (g) estimado de frangos de corte tipo caipira da linhagem 

CPK, a partir da derivada dos valores da equação de Gompertz no período 

de 1 a 77 dias. 

 

 

O gráfico 2, demonstra que o maior consumo estimado de ração foi no nível de lisina 

de 1,210% e o menor foi no nível de 0,850%. Para o nível de lisina digestível 0,850, 0,970 

e 1,090% o consumo de ração foi crescente, até os 62 dias de idade; e para o nível de 

1,21% foi crescente até os 64 dias de idade. 
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GRÁFICO 2 – Consumo diário de ração (g/ave/dia) estimado para frangos caipira da 

linhagem CPK, a partir da derivada dos valores da equação de Gompertz no 

período de 1 a 77 dias. 

 

A dieta experimental com nível de 0,970% de lisina digestível apresentou ganho de 

peso aos 77 dias de idade superior, 3440g, seguido pelos tratamentos com 0,850%, 1,090% 

e 1,210% de lisina digestível 3378g, 3323g, 3275g, respectivamente (tabela 9). Resultados 

semelhantes aos encontrado por Takahashi et al.(2006), o ganho de peso da linhagem 

caipira Paraiso Pedrês aos 84 dias de idade foi de  3377g, superior as linhagens Pescoço 

Pelado e Caipirinha, 2551g e 2713g, respectivamente. Savino et al. (2007), avaliaram 

diversas linhagens caipiras, entre elas a Paraiso Pedrês e Caipirão da ESALQ e encontrou 

resultados próximos, mas inferiores aos encontrados nesse experimento para ganho de 

peso, 3200g e 3280g, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77

C
o

n
su

m
o

 (
g)

 

Idade (dias) 

lis (0,850%)

lis (0,970%)

lis (1,090%)

lis (1,210%)



  
 

34 
 

TABELA 9 – Variáveis de desempenho de frangos de corte tipo caipira da linhagem 

ColorCPK Plumé  

  Níveis de Lisina digestível (%) 

     Período 

      (dias) 
Variáveis 0,850 0,970 1,090 1,210 

22 a 77 

Ganho de peso (g) 2948 3012 2895 2848 

Consumo de ração (g) 7980,46 8242,26 8346,76 8475,52 

Conversão alimentar 2,707 2,7367 2,8836 2,976 

1 a 77 

Ganho de peso (g) 3378 3440 3323 3275 

Consumo de ração (g) 8699,43 8961,23 9065,73 9194,49 

Conversão alimentar 2,5753 2,6052 2,7285 2,8075 

 

O consumo de ração e conversão alimentar do período de 1 a 77 dias de idade foram 

similares aos encontrados por Santos et al. (2005) que observaram para a linhagem caipira 

Paraiso Pedrês consumo de ração de 8245g e conversão alimentar de 2,85. Enquanto, 

Savino et al. (2007), encontrou conversão alimentar de 2,81, 2,82 para Paraiso Pedrês e 

Caipirão da ESALQ, respectivamente. Dentre as linhagens caipiras encontradas na 

literatura, a Color Plumé (CPK) apresentou melhores resultados de desempenho. 

No Apêndice encontra-se uma tabela que se estimou as variáveis de desempenho da 

linhagem ColorCPK Plumé de um lote misto através da equação de Gompertz do período 

de 1 a 77 dias de idade e observou resultados bem próximos ao do manual da linhagem 

CPK. 

1.6. Conclusões 

A equação de Gompertz foi eficiente em descrever o crescimento corporal e 

consumo de ração em frangos caipira da linhagem CPK, pois os dados observados e 

estimados apresentaram boa correlação, segundo o teste de Durbin watson. Foi 

estabelecido para cada nível de lisina digestível uma equação, com parâmetros A diferentes 

e B e C iguais. O parâmetro A do nível de lisina digestível 0,970% diferiu dos demais 

níveis, ou seja, estimou-se maior peso corporal a maturidade.  

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se, para aves caipiras da linhagem CPK 

de ambos os sexos o nível de lisina digestível na ração de 0,970% no período de 22 a 77 

dias de idade. Mas, foi observou que é um período longo de crescimento, o ideal seria 

dividi-lo em dois períodos, de 21 a 49 dias e de 50 a 77 dias de idade, pois aos 49 dias 

ocorre o maior ganho de peso e a partir dai o ganho é decrescente. 
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CAPÍTULO 2 
 

Estimativa do crescimento corporal e do rendimento de carcaça 

entre os sexos dos frangos caipiras da linhagem CPK 

submetidos a diferentes níveis de lisina. 
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1.1. Resumo 

 

O presente experimento objetivou-se estimar o crescimento de frangos caipira, machos e 

fêmeas, da linhagem Colorcpk Plumé (CPK) no período de 1 a 84 dias de idade submetidos 

a diferentes níveis de lisina digestível, através dos parâmetros (A,B,C)  da equação de 

Gompertz. O experimento foi dividido em três fases: inicial, crescimento e final, 

correspondendo respectivamente às idades de 1 a 21 e 22 a 77e 78 a 84 dias de idade. Na 

fase inicial as aves foram criadas sobre cama de maravalha em piso de chão batido, com 

acesso a água, ração e fonte de aquecimento. Aos 21 dias de idade as aves passaram a ter 

acesso a piquetes e em função do peso médio foram distribuídas num delineamento 

inteiramente casualizado, em quatro tratamentos com quatro repetições, 10 aves de cada 

repetição (5 machos e 5 fêmeas) foram chipadas com microchips da marca Animall TAG e 

dimensões de 12x2 mm, totalizando 160 aves chipadas. Os tratamentos foram 

representados pelos diferentes níveis de lisina digestível (0,850%; 0,970%; 1,090%; 

1,210%) nas dietas experimentais, na fase de crescimento. As rações utilizadas foram à 

base de milho e farelo de soja e formuladas para atender as exigências nutricionais em cada 

fase de criação, conforme sugestões de Rostagno et al. (2011), exceto lisina digestível. 

Para compor as dietas na idade de 22 a 77 dias, foram preparadas as rações com 0,850% 

(T1) e 1,210% (T2) de lisina digestível, as quais combinadas entre si deram origem as 

rações com 0,970% de lisina digestível (T2) (67% de T1 + 33% de T4) e com 1,090% de 

lisina digestível (T3) (33% de T1 + 67% de T4). Os machos e fêmeas chipados foram 

pesados semanalmente para determinação do desempenho corporal. Aos 84 dias, as aves 

chipadas foram abatidas e as características de carcaça avaliadas foram calculadas em 

relação ao peso corporal após jejum. As curvas de Gompertz ajustadas apresentaram bons 

coeficientes de determinação, acima de 90%, e bons valores do teste de Durbin Watson, 

estimando com acurácia o peso médio e ganho de peso de machos de fêmeas da linhagem 

caipira CPK. Após os testes de comparação entre os parâmetros do modelo de Gompertz 

para cada nível de lisina, determinou-se para fêmeas que somente o parâmetro A deveria 

variar, pois os parâmetros B=0,0356 e C=42,54 não apresentaram diferenças significativas. 

Para os machos concluiu-se que apenas uma única equação pode representar o crescimento 

nos quatro níveis de lisina digestível. Os níveis de lisina digestível não influenciaram 

(P>0,05) as variáveis de carcaça, exceto o rendimento de gordura abdominal, que para as 

fêmeas melhorou de forma quadrática até o nível estimado de 1,064%. 

 

 

Palavras-chaves: Gompertz; carcaça; crescimento estimado.  
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1.2. Abstract 

 

The goal of the present work was to analyze the Gompertz functions in order to describe 

the growth of hillbilly broilers Color Plume (CPK) in the period 1 to 84 days of age 

subjected to different levels of digestible lysine. The experiment was divided into three 

stages: initial, growth and finale respectively corresponding to the ages from 1 to 21, from 

22 to 77 days of age and from 78 to 84 days of age. During the initial phase, the birds were 

reared on shavings beds with access to water, food and a heating source. After 21 days of 

age, the birds had access to paddocks and the birds which were in terms of the medium 

weight were distributed randomly in four treatments, with four replicates each one, 10 

birds per replication (5 males and 5 females) were chipped with microchip brand Animall 

TAG and dimensions 12x2 mm. Treatments were represented by different lysine levels 

(0.850, 0.970, 1.090; 1.210%) on the experimental diet, the growth phase. The diets used 

were based on corn and bran soybean, and were formulated to meet the nutritional 

requirements at each stage of creation, as suggested by Rostagno et al. (2011), except 

lysine. To compose the treatment of 22 to 77 days of age, were prepared diets with 0.850% 

(T1) and 1.21% (T4) of lysine, which combined together, resulted with 0.970% (67% T1 + 

33%T4) and 1.090% (33% T1+ 67% T4). The males and females chipped were weighed 

weekly to determine the performance. After 84 days of age, chipped birds were slaughtered 

and carcass yield were calculated in relation to body weight after fasting. Gompertz curves 

adjusted showed good correlation coefficients above 90%, and good values of Durbin 

Watson test accurately, estimating the average weight gain of free range broiler chickens. 

After comparison tests between the Gompertz parameters of the model for each lysine 

level was determined for female that: the only parameter that varied was A, since B = 

0.0356 and C = 45.54 parameters presented not significant differences. In males it has been 

concluded that only a single equation may represent the growth in four levels of lysine. 

The lysine levels did not influence (P> 0.05) carcass variables, except the yield of 

abdominal fat, than for females improved quadratically up to the level of 1.064%. 

 

 

Key-words: Gompertz; carcass; estimated growth. 
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1.3. Introdução 

 

Os animais apresentam um crescimento em função do tempo que pode ser 

representado por uma curva sigmóide, sendo este modelo teórico mais aceito para explicar 

o crescimento dos animais, sabe-se que diversos fatores influenciam o crescimento dos 

animais entre eles estão à genética, sexo, nutrição, ambiente e a sanidade animal. Dentre 

esses fatores a nutrição animal é de fundamental importância para a manutenção e 

desenvolvimento corporal das aves. 

Atualmente as dietas formuladas para as aves utilizam o milho e o farelo de soja 

como fonte de energia e proteína, respectivamente. Isso resulta em rações deficientes em 

aminoácidos essenciais para as aves como lisina e metionina. Segundo Bertechini, (2012) a 

lisina interfere diretamente na velocidade de crescimento do animal, na conversão 

alimentar, na qualidade e quantidade de carne na carcaça, tornando necessário à 

suplementação de lisina nas dietas das aves.  

O estabelecimento da exigência de lisina digestível nas diversas idades do animal, 

entre os sexos e linhagens torna-se prioritário para a produção de aves (CONHALATO, 

1999; DOZIER, 2012). É importante conhecer o comportamento do crescimento animal 

para estimar a exigência nutricional e adotar programas de alimentação que atentam as 

necessidades de desempenho das aves a custos de produção menores. 

A suplementação de lisina sintética, na quantidade adequada, melhora o peso da 

carcaça, o rendimento do músculo do peito, reduz a proporção de gordura abdominal e 

proporciona carne de melhor qualidade (COSTA et al., 2001). Assim, o conhecimento da 

exigência de lisina digestível acarretará em efeitos diretos sobre o desenvolvimento 

muscular, afetando o desempenho e características de carcaça das aves. 

Portanto, é essencial conhecer a exigência nutricional, o desenvolvimento 

zootécnico, as características de rendimento de carcaça e qualidade da carne das aves 

caipiras. Takahashi et al. (2006), compararam três linhagens específicas para produção 

caipira e encontraram diferenças de desempenho e rendimento de carcaça entre as 

linhagens e salientaram a importância de escolher a linhagem de acordo com o interesse do 

mercado. A conquista e a permanência no mercado da avicultura alternativa esta 

diretamente relacionada à produção de produtos padronizados, com controle qualidade e 

sanitários, com rastreabilidade em todos os estágios de produção e por fim diferenciados 

dos produtos convencionais.  
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A estimativa do crescimento animal pode ser feita por diversas equações 

matemáticas não lineares, dentre elas destacam-se: Robertson, Gompertz, Brody, 

Bertalanffy e Logística (MALHADO et al, 2009). Dessas a equação Gompertz tem se 

apresentado como a mais adequada para descrever o crescimento em frangos de corte. 

(GOUS et al., 1999; FIALHO, 1999; TALPÁZ 1999). 

Objetivou-se com esse experimento comparar os parâmetros da curva de crescimento 

corporal entre os sexos da linhagem de frango caipira ColorCPK Plumé ou CPK ou 

vermelho pesado, alimentados com diferentes níveis de lisina digestível no período de 

crescimento e determinar se uma única equação para os quatro níveis de lisina digestível 

pode ser considerada adequada entre os sexos e, caso contrário, se certos valores dos 

parâmetros no modelo podem ser considerados como iguais. Conjuntamente, conhecer o 

rendimento de carcaça e de partes dessa linhagem caipira.  

1.4. Material e Métodos 

 

O experimento foi desenvolvido no Núcleo de Estudos em Avicultura (NEAVI), 

localizado nas dependências da Universidade Federal de Sergipe, no município de São 

Cristóvão.  

Foram utilizados 160 frangos caipiras da linhagem Colorcpk Plumé (CPK) chipados 

com microchips da marca Animall TAG e dimensões de 12x2 mm. Os pintinhos foram 

pesados com 1 dia de idade, cujo peso médio inicial foi de 40g, e alojados em galpão 

experimental de piso batido com cama de maravalha, bebedouros, comedouros e fonte de 

aquecimento. Nesse galpão as aves permaneceram até os 21 dias de idade, denominada 

fase inicial. Após esse período em função do peso médio as aves foram distribuídas num 

delineamento inteiramente casualizado, em quatro tratamentos com quatro repetições por 

unidade experimental ou por box, 10 aves de cada repetição (5 machos e 5 fêmeas) foram 

chipados.  

Dos 22 a 77 dias de idade, denominada fase de crescimento, as aves foram criadas 

em galpão com área interna de 43,2 m
2
, coberto com telhas de fibrocimento, pé-direito de 

2,90m e dividido em 16 boxes com 2,7m
2
 cada um. Os boxes possuíam acesso a piquetes e 

esses eram divididos internamente com tela de plástico rígido com 1,50m de altura, 10,0m 

de comprimento e 1,80m de largura, perfazendo 18m
2
 cada área. A área externa dos 

piquetes foi cercada com arame tipo tela trançada com 1,50 m de altura, 20m de 

comprimento e 14,4m de largura, perfazendo um total de 288m
2
. 
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Todos os Boxes foram equipados com um bebedouro automático pendular e um 

comedouro tubular semiautomático com capacidade para 20 kg de ração. As aves foram 

criadas no sistema de semiconfinamento com acesso livre aos piquetes durante o dia sendo 

recolhidas para dentro do box à noite. 

As dietas experimentais foram à base de milho e farelo de soja e formuladas para 

atenderem as exigências nutricionais em cada fase de criação, conforme sugestões de 

Rostagno et al. (2011), exceto lisina digestível. Na tabela1, encontram-se as formulações 

da fase inicial, do 1º ao 21º dia de idade, fase de crescimento, do 22º ao 77º dia de idade, e 

da fase final, do 78º ao 84º dia de idade. 

As dietas experimentais (tratamentos), dos 22 a 77 dias de idade, foram formuladas 

para conter níveis de lisina digestível de 0,850; 0,970; 1,090; 1,210%. Os tratamentos com 

0,850% (T1) e 1,21% de lisina digestível (T4) foram combinados pela técnica da diluição 

para obtenção dos níveis 0,970% (T2) (67% de T1 + 33% de T4) e 1,090% (T3) (33% de 

T1 + 67% de T4). Água e ração foram fornecidos à vontade.  

As aves chipadas foram pesadas individualmente a cada 7 dias, para determinar o 

desempenho (ganho de peso) e estabelecer a curva de crescimento para machos e fêmeas 

da linhagem CPK. Para a determinação do ganho de peso diário observado, o peso final foi 

subtraído pelo peso inicial das aves e o resultado dividido pelo número de dias do período 

experimental, e ganho de peso estimado foi obtido através da derivação da equação de 

Gompertz.  

Aos 84 dias de idade, após jejum de sólidos de 12 horas, todas as aves chipadas, 10 

aves por repetição, foram abatidas por deslocamento cervical e sangria, procedimentos 

aprovados pela Comissão de Ética no uso de Animais da UFS – Universidade Federal de 

Sergipe. 

As características de carcaça avaliadas foram calculadas em relação ao peso corporal 

após jejum, sendo os rendimentos de cortes e gordura abdominal, calculados em relação ao 

peso da carcaça depenada, eviscerada, sem cabeça e pé. Foi considerada gordura 

abdominal todo o tecido adiposo aderido ao redor da cloaca, moela e dos músculos 

abdominais adjacentes.  
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TABELA 1 - Composição percentual e química das dietas utilizadas na fase inicial (1 a 

21dias), crescimento (22 a 77 dias) e final de (78 a 84 dias)  

Ingredientes (%)  Inicial 
Crescimento 1      Crescimento 4 

Final 
Lis 0,850% Lis 1,210% 

Milho 55,70  61,72  62,72  70,29  

Soja farelo (45%) 38,39  27,71  26,43  25,12  

Glúten milho (21%) - 5,00  5,00  - 

Óleo de vegetal 2,07  2,77  2,37  2,27  

Calcário calcítico 1,15  0,92  0,92  0,76  

Fosfato bicálcico 1,63  1,23  1,24  0,88  

Sal Comum 0,53  0,42  0,42  0,38  

L-Lisina HCl 0,11  - 0,39  0,04 

DL-Metionina 0,27  0,09  0,36  0,11 

Supl. Vitaminas
1
 0,10  0,10  0,10  0,10  

Supl. Minerias
2
 0,05  0,05  0,05  0,05  

Total  100,00  100,00  100,00  100,00  

Níveis Nutricionais 
    

Proteina bruta, % 22,00  18,50  18,50  17,00  

Energia met. Kcal/kg 2.950  3.050  3.050  3.150  

Gordura, % 4,748  5,644  5,260  5,249  

Fibra bruta, % 2,998  2,925  2,875  2,547  

Cinzas, % 2,946  2,686  2,624  2,357  

Calcio, % 0,941  0,739  0,739  0,582  

Fosforo disponivel, % 0,420  0,330  0,330  0,260  

Fosforo digestivel, % 0,362  0,300  0,300  0,246  

Arginina dig, % 1,406  1,127  1,090  1,035  

Isoleucina dig. , %  0,871  0,707  0,685  0,651  

Lisina dig., % 1,200  0,850  1,210  0,820  

Metionina dig., % 0,559  0,346  0,612  0,355  

Met+ cis dig., % 0,860  0,610  0,870  0,599  

Treonina dig., % 0,753  0,631  0,613  0,584  

Triptofano dig., % 0,251  0,197  0,190  0,181  

Valina dig,, % 0,940  0,794  0,772  0,727  

Potássio 0,864  0,742  0,722  0,664  

Sódio 0,230  0,190  0,190  0,170  
1
 - Suplemento vitamínico - Níveis de garantia por quilo do produto: vitamina A - 10.000.000  UI; vitamina 

D3 - 2.000.000 UI; Vitamina E - 30.000 UI; Vitamina B1 - 2,0g ; vitamina B6 - 4,0 g; Ac  Pantotênico - 12,0g;  

Biotina - 0,10g;  Vitamina K3 - 3,0 g ; Ácido fólico - 1,0 g ; Ácido nicotínico- 50,0 g ; Vitamina B12 - 15.000 

mcg ; Selênio - 0, 25 g; e Veículo q. s. p. - 1.000g.  
2 

- Suplemento mineral - Níveis de garantia por quilo de produto :  Manganês 16,0 g ; Ferro - 100,0 g; Zinco – 

100,0 g; Cobre - 20,0 g ; Cobalto - 2,0 g ; Iodo - 2,0 g; e Veículo q. s. p. - 1.000g. 

Observações: formulações sem inclusão de promotores de crescimento.  
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Para estimar a curva de crescimento corporal dos machos e fêmeas, em cada nível de 

lisina, foi utilizado o modelo de regressão não linear de Gompertz, o qual é descrito como:      

              
  

Onde: 

Y = Estimativa do peso corporal no tempo t (g) 

A = Estimativa do peso a maturidade (g) 

B = Taxa de crescimento relativo no ponto de inflexão (g/dia por g)  

t =  Idade (dias) 

C = Idade no ponto de inflexão (dias) ou de crescimento máximo 

e = 2,718281828459 

Os parâmetros (A,B,C) do modelo para cada nível de lisina foram ajustados pelo 

PROC NLIN do SAS (9.0) utilizando o algoritmo de interação de Marquardt. Os valores 

iniciais dos parâmetros foram obtidos de Brito (2007). Obtidos os parâmetros A, B e C para 

cada nível de lisina propôs-se a adequabilidade do modelo ou mesmo determinar se um 

conjunto de curvas é idêntico, um intercepto comum ou se alguns dos parâmetros do 

modelo são os mesmos de modelo para modelo, ou seja, se um conjunto de equações pode 

ser representado por uma equação comum (REGAZI E SILVA, 2004). Pressupondo a 

homocedasticidade dos dados foi realizado o teste de Bartlett, considerado o teste de 

homogeinidade de variâncias apropriado. 

Para comparar as equações foi realizado um teste assintótico baseado na razão de 

verossimilhança para testar a identidade dos modelos, com aproximação dada pela 

estatística F, utilizando-se o procedimento PROC NLIN do SAS (9.0). Executando-se o 

procedimento NLIN sem restrição, chamado de modelo completo (Ω) e com restrições, 

especificadas por (ῳ1ou H01; ῳ2 ou H02; ῳ3 ou H03; ῳ4 ou H04; ῳ5 ou H05; ῳ6 ou H06; 

ῳ7 ou H07), para obter as estimativas necessárias para executar o teste estatístico das várias 

hipóteses descritas na tabela 2, tanto para macho como para fêmea.  
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TABELA 2 – Hipóteses consideradas para machos e fêmeas* 

Hipótese nula Hipótese alternativa  

H0 (1): A1=A2=A3=A4=A Nem todos a são iguais 

H0 (2): B1=B2=B3=B4=B Nem todos b são iguais 

H0 (3): C1=C2=C3=C4=C Nem todos c são iguais 

H0 (4): A1=A2=A3=A4=A  

            B1=B2=B3=B4=B 
Pelo menos uma igualdade é uma desigualdade 

H0 (5): A1=A2=A3=A4=A   

            C1=C2=C3=C4=C 
Pelo menos uma igualdade é uma desigualdade 

H0 (6): B1=B2=B3=B4=B  

            C1=C2=C3=C4=C 
Pelo menos uma igualdade é uma desigualdade 

H0(7): A1=A2=A3=A4=A  

           B1=B2=B3=B4=B  

           C1=C2=C3=C4=C 

Pelo menos uma igualdade é uma desigualdade 

*(A1,B1,C1) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 0,850%;  

  (A2,B2,C2) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 0,970%; 

  (A3,B3,C3) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 1,090%; 

  (A4,B4,C4) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 1,210%. 

 

Para estimar os valores dos diferentes parâmetros do modelo estatístico de maneira a 

maximizar a probabilidade dos dados observados, a um nível de significância , foi 

utilizado o teste da razão de verossimilhança conforme sugerido por Regazzi (2003). A 

hipótese H0 do modelo reduzido foi considerada adequada quando rejeitar H0 , ou seja,  F0 

F. Para verificar se os modelos escolhidos foram adequados, aplicou-se o teste para 

falta de ajustamento conforme a metodologia de Regazzi e Silva (2004). Os critérios de 

ajustes dos modelos utilizados foram o coeficiente de determinação R
2
 ajustado e a 

estatística de Durbin Watson (DW). 

As variáveis de características de carcaça foram submetidas à análise de variância, 

sendo posteriormente realizada análise de regressão, considerando-se os níveis de lisina 

digestível da ração como variável independente. As análises estatísticas foram realizadas 

com o uso do programa SAS (2001). 
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1.5. Resultados e Discussão 

 

Inicialmente aplicou-se o teste de Bartlett e resultou que a hipótese de 

homogeinidade das variâncias dos dados de pesagem dos machos e fêmeas não foi 

rejeitada (P > 0,05%), ou seja, não se rejeita a hipótese de igualdade das variâncias. Essa 

homogeinidade de variâncias é sobre os resíduos da regressão para os níveis de lisina 

digestível. Segundo Freitas et al. (1983), sugeriram que o modelo de Gompertz poderia ser 

ajustado aos dados de pesagens de cada tratamento e assim comparados entre si usando as 

curvas estabelecidas, substituindo as análises estatísticas tradicionais. Para melhor explicar 

o processo de crescimento animal pode ser necessário ajustar funções não lineares, 

utilizando o teste da razão de verossimilhança com aproximação dada pela estatística qui-

quadrado (X
2
) ou pela estatística F (REGAZZI et al., 2004 e 2010). 

As estimativas dos parâmetros do modelo de Gompertz para os dados de 

desempenho dos machos e o teste da razão de verossimilhança com aproximação dada pela 

estatística F estão apresentadas na tabela 3. Estimativas com nenhuma restrição, chamada 

de modelo completo (Ω) e com restrições, especificadas por (ῳ1, ῳ2, ῳ3, ῳ4, ῳ5, ῳ6, ῳ7), 

chamadas de modelos reduzidos, ῳ1 é o modelo reduzido no parâmetro A;  ῳ2 modelo 

reduzido no parâmetro B; ῳ3 modelo reduzido no parâmetro C; ῳ4 modelo reduzido nos 

parâmetros A e B; ῳ5 modelo reduzido nos parâmetros A e C; ῳ6 modelo reduzido nos 

parâmetros B e C; ῳ7 modelo reduzido nos parâmetros A, B e C. 

Todas as hipóteses com os modelos reduzidos não foram rejeitadas (P>0,05), 

admitindo-se o uso delas. Portanto, dentre as hipóteses que não foram rejeitadas, a hipótese 

ῳ7 foi escolhida para representar a curva de crescimento corporal dos machos da linhagem 

CPK, ou seja, apenas uma única equação pode representar o crescimento nos quatro níveis 

de lisina digestível para os machos. 
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TABELA 3 - Estimativas dos parâmetros do modelo completo (Ω) e modelos reduzidos 

(ῳ1, ῳ2,  ῳ3, ῳ4, ῳ5, ῳ6, ῳ7 ), respectivas somas de quadrados do resíduo 

da regressão (SQRR), número de graus de liberdade do resíduo da regressão 

(GLRR) e o teste F para os dados de peso corporal dos machos* 

Parâmetros 
Estimativas dos parâmetros dos modelos 

Ω ῳ1 ῳ2 ῳ3 ῳ4 ῳ5 ῳ6 ῳ7 

A1 5422,4 - 5412,5 5450,3 - - 5435,2 - 

B1 0,0331 0,033 - 0,0329 - 0,0333 - - 

C1 46,53 46,60 46,47 - 46,6603 - - - 

A2 5497,4 - 5490 5565,3 - - 5536,7 - 

B2 0,0331 0,0337 - 0,0326 - 0,0344 - - 

C2 46,27 45,88 46,23 - 45,82 - - - 

A3 5493,6 - 5424,6 5336 - - 5363,4 - 

B3 0,0326 0,0331 - 0,0339 - 0,0329 - - 

C3 47,75 47,38 47,32 - 47,42 - - - 

A4 5319,7 - 5402,1 5387,4 - - 5394,4 - 

B4 0,034 0,033 - 0,0334 - 0,033 - - 

C4 46,27 46,99 46,78 - 47,05 - - - 

A - 5433,9 - - 5438,1 5405,5 - 5432,9 

B - - 0,0332 - 0,0331 - 0,0332 0,0332 

C - - - 46,71 - 46,52 46,70 46,70 

SQRR 28696091 28711293 28705189 28721919 28750853 29263816 28786309 29458104 

GLRR 628 631 631 631 634 634 634 637 

Fc - 0,1109 0,0664 0,1884 0,1997 2,0707 0,3291 1,8529 

P-value - 0,954 0,978 0,904 0,977 0,055 0,922 0,056 

*(A1,B1,C1) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 0,850%;  

  (A2,B2,C2) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 0,970%; 

  (A3,B3,C3) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 1,090%; 

  (A4,B4,C4) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 1,210%. 

 

As estimativas dos parâmetros do modelo de Gompertz para os dados de 

desempenho das fêmeas e o teste da razão de verossimilhança com aproximação dada pela 

estatística F estão apresentadas na tabela 4. Estimativas com nenhuma restrição, chamada 

de modelo completo (Ω) e com restrições, especificadas por (ῳ1, ῳ2, ῳ3, ῳ4, ῳ5, ῳ6, ῳ7), 

chamadas de modelos reduzidos, ῳ1 é o modelo reduzido no parâmetro A;  ῳ2 modelo 

reduzido no parâmetro B; ῳ3 modelo reduzido no parâmetro C; ῳ4 modelo reduzido nos 

parâmetros A e B; ῳ5 modelo reduzido nos parâmetros A e C; ῳ6 modelo reduzido nos 

parâmetros B e C; ῳ7 modelo reduzido nos parâmetros A, B e C. 

Os testes das hipóteses ῳ5 e ῳ7 foram significativas, ou seja, não admitiram utilizar 

os modelos reduzidos nos parâmetros A e B e uma equação comum para representar os 

quatro níveis de lisina digestível, respectivamente. Entretanto, as demais hipóteses não 
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foram rejeitadas (P>0,05), admitindo-se o uso delas. Portanto, dentre as hipóteses que não 

foram rejeitadas a ῳ6 foi escolhida por apresentar um p-valor bem significativo e por 

interpretação biológica. Então para cada nível de lisina digestível foi admitido modelos 

com parâmetros A diferentes e B e C iguais.  

 

TABELA 4 - Estimativas dos parâmetros do modelo completo (Ω) e modelos reduzidos 

(ῳ1, ῳ2,  ῳ3, ῳ4, ῳ5, ῳ6, ῳ7 ), respectivas somas de quadrados do resíduo 

da regressão (SQRR), número de graus de liberdade do resíduo da regressão 

(GLRR) e o teste F para os dados de peso corporal das fêmeas* 

Parâmetros 
Estimativas dos parâmetros dos modelos 

Ω ῳ1 ῳ2 ῳ3 ῳ4 ῳ5 ῳ6 ῳ7 

A1 4117,6 - 4145,7 4033,7 - - 4078,2 - 

B1 0,036 0,0381 - 0,0372 - 0,0389 - - 

C1 43,29 42,20 43,50 - 41,72 - - - 

A2 4120,1 - 3988,8 4003,7 - - 3986 - 

B2 0,0337 0,0356 - 0,0352 - 0,0362 - - 

C2 43,60 42,42 42,57 - 42,43 - - - 

A3 3842,8 - 3864,1 3884,6 - - 3872,8 - 

B3 0,036 0,0341 - 0,0354 - 0,0339 - - 

C3 42,23 43,31 42,39 - 43,62 - - - 

A4 3756,7 - 3827,3 3933,3 - - 3886,8 - 

B4 0,0368 0,0336 - 0,0343 - 0,0339 - - 

C4 41,05 42,83 41,59 - 43,25 - - - 

A - 3974,3 - - 3983,3 3947,9 - 3954,7 

B - - 0,0356 - 0,0352 - 0,0356 0,0356 

C - - - 42,59 - 42,45 42,54 42,52 

SQRR 16437833 16560821 16465951 16504441 17289792 16731218 16617009 17917766 

GLRR 628 631 631 631 634 634 634 637 

Fc - 1,5662 0,3581 0,8482 5,4248 1,8681 1,1409 6,2822 

p-value - 0,1964 0,7833 0,4678 1,75x10-5 0,084 0,337 1,54x10-8 

*(A1,B1,C1) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 0,850%;  

  (A2,B2,C2) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 0,970%; 

  (A3,B3,C3) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 1,090%; 

  (A4,B4,C4) correspondem aos parâmetros da equação do nível de lisina 1,210%. 

 

As equações de Gompertz ajustadas para descrever o crescimento corporal de 

machos e fêmeas nos quatro níveis de lisina digestível estudados estão representadas na 

tabela 5, para os machos uma única equação pode representar o crescimento nos quatro 

níveis de lisina digestível e para as fêmeas foram admitidos modelos com parâmetros A 

diferentes e B e C iguais.  
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TABELA 5 – Equações de Gompertz ajustadas para descrever o crescimento corporal de 

machos e fêmeas da linhagem CPK  

Sexo Lisina digestível Equações 

Macho (0,850% - 1,210%) Pc                            
 

Fêmea 

0,850% Pc                             
 

0,970%                   Pc                           
 

1,090% Pc                             
 

1,210% Pc                             
 

*Pc = Peso corporal estimado 

 

Os parâmetros A, que representa o valor estimado do peso corporal a maturidade, das 

equações das fêmeas foram testados entre si pela estatística qui-quadrado, e observou-se 

que para os níveis de lisina digestível 0,850% e 0,970% não houve diferenças entre eles. 

Nesses níveis de lisina as fêmeas terão maiores pesos à maturidade, (tabela 6). 

 

TABELA 6 – Resultados das comparações dos parâmetros A das equações de Gompertz 

dos dados de pesagem das fêmeas  

Nível de Lisina Hipóteses X
2 

c  X
2

 t 

0,850 = 0,970 H0(1) : A1=A2=A 0,150  3.842 

0,850 = 1,090 H0(2) : A1=A3=A 1,860  3.842 

0,850 = 1,210 H0(3) : A1=A4=A 5,783*  3.842 

0,970 = 1,090 H0(4) : A2=A3=A 1,151  3.842 

0,970 = 1,210 H0(5) : A2=A4=A 5,598*  3.842 

1,090 = 1,210 H0(6) : A3=A4=A 1,112  3.842 

Números seguidos de * significa que a hipótese nula foi rejeitada. 

 

Nos três parâmetros avaliados (A,B,C) da equação de gompertz observou respostas 

variadas entre os sexos e nas variáveis estimadas peso corporal no ponto de inflexão (PCe) 

e ganho de peso no ponto de inflexão (GPe), indicando que o comportamento das respostas 

de machos e de fêmeas é diferente. Através do teste da razão de verossimilhança das 

equações que representam machos e fêmeas para cada nível de lisina digestível, foi 

possível a utilização de um mesmo parâmetro B para representar os sexos, ou seja, a taxa 

de crescimento no ponto de inflexão é semelhante para ambos os sexos. Nagib Nascimento 

et al. (2009), encontraram respostas variadas entre os sexos da linhagem caipira Isa Label, 



  
 

51 
 

porém não houve interação do nível de lisina versus sexo e concluíram que o 

comportamento das respostas de machos e de fêmeas é semelhante, e usaram de 

justificativa para ajustar apenas uma equação para ambos os sexos. 

Através de derivações da equação de gompertz foi estimado o peso corporal no ponto 

de inflexão (PCe) e o Ganho de peso no ponto de inflexão (GPe) para machos e fêmeas 

(tabela 7). As fêmeas do tratamento com 0,850% de lisina digestível apresentaram maior 

ganho de peso estimado no ponto de inflexão, 52,11g e maior peso corporal estimado a 

maturidade, 4332,1, corroborando com os dados observados. Já os machos do tratamento 

com 0,970% de lisina digestível apresentaram maior ganho de peso estimado no ponto de 

inflexão, 66,94g e maior peso corporal estimado a maturidade, 5497,4, também corrobora 

com os dados observados. Os coeficientes de determinação foram superiores a 90%, e a 

estatística de Durbin-Watson (DW) demonstra que existe correlação entre os dados 

observados e estimados. A estatística de Durbin-Watson é uma medida de auto correlação 

de primeira ordem dos resíduos, valores em torno de 2 indicam falta de auto correlação 

(NETER et al. citado por GROSSMAN, 2000).  

 

TABELA 7 – Estimativa dos parâmetros das equações de Gompertz ajustadas para peso 

corporal dos frangos machos e fêmeas da linhagem CPK nos níveis de lisina 

digestível 
                   Parâmetros            Critérios de Ajuste 

Sexo 
  Lisina 

digestível 
A B C 

PCe 

(g) 

GPe 

(g) 
 R

2
 D-W  

Macho 

 0,850% 5422,4 0,0331 46,53 1994,8 66,03  0,9998 1,781  

0,970% 5497,4 0,0331 46,27 2022,4 66,94  0,9998 1,479  

1,090% 5493,5 0,0326 47,75 2020,9 65,88  0,9999 2,565  

 1,210% 5319,3 0,0340 46,27 1956,8 66,53  0,9999 2,517  

Fêmea 

 0,850% 4332,1 0,0327 44,67 1593,7 52,11  0,9998 1,467  

0,970% 4279,3 0,0315 44,69 1574,3 49,59  0,9998 0,695  

1,090% 3975,8 0,0336 43,10 1462,6 49,14  0,9999 1,822  

1,210% 3780,5 0,0364 41,20 1390,8 50,62  0,9998 2,009  

PCe= Peso corporal estimado no ponto de inflexão obtida pela derivada A/e.  

GPe=Ganho de peso estimado no ponto de inflexão obtida pela derivada A . B/e. 

 

 Os machos apresentaram parâmetros superiores, porém as fêmeas foram mais 

precoces e anteciparam o ponto de crescimento corporal máximo de acordo com o aumento 

do nível de lisina digestível na ração. Segundo Beterchini (2012) a lisina interfere na 

velocidade de crescimento do animal, na conversão alimentar, na qualidade e quantidade 

de carne na carcaça, melhorando o rendimento dos cortes. 
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 Os parâmetros da equação de Gompertz da linhagem CPK desse experimento foram 

superiores aos parâmetros das linhagens caipiras Paraíso Pedrês e Isa Label encontrados 

por Santos et al. (2005), onde avaliaram o potencial de crescimento dos machos das 

linhagens caipiras Paraíso Pedrês A=4764 B=0,0318 C=44 e ISA Label A=4320 B=0,0280 

C=52,  e das fêmeas Paraíso Pedrês A=4222 B=0,0264 C=48 e ISA Label A=3136 

B=0,0237 C=53. Os machos da linhagem CPK apresentaram maiores peso a maturidade e 

a fêmea maior precocidade, porém menor peso a maturidade em relação à linhagem caipira 

Paraíso Pedrês. 

No gráfico 1, é ilustrado o ganho de peso estimado entre os sexos e observa-se queda 

no ganho de peso a partir dos 46 dias de idade para machos e 44 dias para as fêmeas nos 

níveis de lisina digestível.  

 

 

GRÁFICO 1 – Ganho de peso (g) estimado de frangos caipira da linhagem CPK, ambos os 

sexos, a partir da derivada dos valores da equação de Gompertz 

 

Os níveis de lisina digestível não influenciaram (P>0,05) o peso da carcaça, os 

rendimentos de carcaça, peito, asa, coxa, sobrecoxa, coração, fígado e moela, porém 

influenciaram o rendimento de gordura abdominal (Tabela 8). Em estudo para avaliar as 

exigências de lisina digestível para frangos caipiras, Rosa (2012) também não observou 
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diferenças para os rendimentos de carcaça, peito, coxa e sobrecoxa, dorso, entre os níveis 

de lisina digestível. 

Não se observou efeito da interação nível de lisina na dieta versus sexo para 

nenhuma das características de rendimento avaliadas (P > 0,05), possivelmente machos e 

fêmeas apresentam respostas semelhantes aos níveis de lisina digestível na ração. 

Observou-se efeito do sexo sobre a maioria das características de rendimento e de partes 

(P<0,05), com exceção do rendimento de carcaça e rendimento de coração (tabela 8). Esses 

dados corroboram com Nagib Nascimento et al. (2009), onde trabalharam com aves 

caipiras da linhagem ISA Label, de ambos os sexos, e o fator sexo também influenciou as 

características de rendimento, exceto do rendimento de carcaça e sobrecoxa. 
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  Lisina Digestível   P - value 

Variável Sexo 0,850% 0,970% 1,090% 1,210% Geral CV(%) Lisina Sexo Lisina x Sexo 

Peso da 

Carcaça (g) 

M 3053,00 3162,50 3033,00 3065,30 3078,45 

9,33 0,26 0,00001* 0,65 F
1
 2494,71 2466,55 2379,13 2377,13 2429,38 

Geral 2773,86 2814,53 2706,07 2721,22  

Rendimento 

Carcaça 

(%) 

M 75,31 76,49 75,76 75,98 75,89 

2,66 0,44 0,21 0,33 F 75,24 75,31 76,16 75,15 75,46 

Geral 75,28 75,90 75,96 75,57  

Rendimento 

Asa (%)  

M 10,75 10,21 10,39 10,49 10,46 

8,09 0,07 0,0002* 0,22 F 9,91 9,58 10,34 9,93 9,94 

Geral 10,33 9,90 10,37 10,21  

Rendimento 

Gordura 

 (%) 

M 3,88 3,61 3,50 3,48 3,62 

29,08 0,016* 0,0001* 0,23 F
2
 6,36 5,17 4,86 5,56 5,49 

Geral 5,12 4,39 4,18 4,52  

Rendimento 

Peito (%) 

M 22,81 24,04 23,73 23,12 23,42 

7,63 0,07 0,0006* 0,91 F 24,06 24,73 24,90 24,20 24,47 

Geral 23,44 24,39 24,32 23,66  

Rendimento 

Coxa (%) 

M 13,24 13,34 13,30 12,84 13,18 

6,72 0,34 0,0001* 0,35 F 11,65 11,27 11,61 11,46 11,50 

Geral 12,45 12,31 12,46 12,15  

Rendimento 

Sobrecoxa 

 (%) 

M 15,16 14,62 15,19 14,83 14,95 

8,42 0,57 0,0001* 0,49 F 13,48 13,72 13,95 13,87 13,76 

Geral 14,32 14,17 14,57 14,35  

Rendimento 

Coração 

(%) 

M 0,44 0,46 0,45 0,47 0,46 

19,06 0,89 0,06 0,90 F 0,42 0,44 0,43 0,43 0,43 

Geral 0,43 0,45 0,44 0,45  

Rendimento 

Fígado (%) 

M 1,59 1,60 1,57 1,53 1,57 

15,63 0,99 0,001* 0,60 F 1,76 1,79 1,81 1,85 1,80 

Geral 1,68 1,70 1,69 1,69  

Rendimento 

moela (%) 

M 1,18 1,35 1,39 1,29 1,30 

22,81 0,19 0,04* 0,87 F 1,35 1,42 1,45 1,41 1,41 

Geral 1,27 1,39 1,42 1,35  

1 
Efeito linear; 

2
 Efeito quadrático; * efeito significativo (P<0,05%). 

 

TABELA 8 - Peso da carcaça (g), Rendimentos de carcaça e de partes (%) 
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Os machos obtiveram maior peso da carcaça, rendimentos de asa, coxa e sobrecoxa, já 

as fêmeas maiores rendimento de peito e gordura. Os rendimentos de carcaça da linhagem 

caipira CPK se assemelham aos encontrados em trabalhos com aves Paraíso Pedrês por 

Santos et al. (2005) que encontraram  rendimentos de carcaça de 73,3% e 72,5% e rendimento 

de peito 28,6% e 29,6%, para machos e fêmeas respectivamente. Porém, é importante destacar 

que o pescoço das aves do presente experimento se somou ao rendimento de carcaça, pois é 

comum a comercialização da carcaça inteira com o pescoço de frangos caipiras na região 

nordeste. 

A influência dos níveis de lisina digestível sobre o rendimento de gordura abdominal 

das fêmeas (P<0,05) melhorou de forma quadrática até o nível estimado de 1,064% de lisina 

digestível na ração, conforme a equação: RG = 42,10103 – 69,99101Lis + 32,88399 Lis2. A 

melhoria no rendimento de gordura com o aumento dos níveis de lisina digestível na ração 

também foi verificada em outros experimentos. (COSTA et al., 2001; NAGIB 

NASCIMENTO et al., 2009; SILVA, 2012). Houve efeito linear decrescente para o peso 

corporal das fêmeas com o aumento do nível de lisina digestível, representado pela equação 

Pc = 2807,19 – 366,81Lis. 

1.6. Conclusões  

 

Conclui-se que a equação de Gompertz foi eficiente em descrever o crescimento 

corporal dos frangos caipira da linhagem CPK de ambos os sexos, pois os dados observados e 

estimados apresentaram boa correlação pelo teste Durbin Watson. Para as fêmeas foi 

estabelecida uma equação para cada nível de lisina digestível, com parâmetros A diferente e B 

e C iguais e na comparação dos parâmetros A, não houve diferenças significativas entre os 

níveis de lisina digestível 0,850%, 0,970% e 1,090%. Para os machos concluiu-se que apenas 

uma única equação pode representar o crescimento nos quatro níveis de lisina digestível. 
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APÊNDICE  

 

1A. Variáveis de desempenho estimadas da linhagem ColorCPK Plumé de um lote misto 

através da derivação da equação de Gompertz. Peso médio (g), ganho de peso (g), consumo 

de ração e conversão alimentar no período de 1 a 77 dias de idade. 

Idade 

 

Peso médio 

(g) 

Ganho de peso 

(g/dia) 

Consumo de ração 

g/dia 

Consumo de 

ração acumulado 

Conversão 

Alimentar 

0 48,6 - - - - 
1 56,6 7,48 10,89 10,9 1,455 
2 65,5 8,42 12,30 23,2 1,462 
3 75,4 9,42 13,85 37,0 1,470 
4 86,5 10,49 15,53 52,6 1,480 
5 98,7 11,63 17,34 69,9 1,491 
6 112,2 12,84 19,29 89,2 1,503 
7 127,0 14,11 21,39 110,6 1,516 
8 143,1 15,44 23,63 134,2 1,530 
9 160,6 16,82 26,01 160,2 1,546 

10 179,6 18,26 28,54 188,8 1,562 
11 200,2 19,75 31,20 220,0 1,580 
12 222,2 21,28 34,01 254,0 1,599 
13 245,8 22,84 36,96 290,9 1,618 
14 271,1 24,43 40,04 331,0 1,639 
15 297,9 26,05 43,25 374,2 1,660 
16 326,4 27,68 46,59 420,8 1,683 
17 356,6 29,33 50,04 470,9 1,706 
18 388,4 30,98 53,61 524,5 1,731 
19 421,8 32,62 57,28 581,8 1,756 
20 456,9 34,26 61,04 642,8 1,782 
21 493,6 35,88 64,89 707,7 1,808 
22 531,9 37,48 68,81 776,5 1,836 
23 571,7 39,05 72,80 849,3 1,865 
24 613,0 40,58 76,85 926,1 1,894 
25 655,8 42,07 80,94 1007,1 1,924 
26 700,0 43,52 85,06 1092,1 1,955 
27 745,6 44,92 89,21 1181,4 1,986 
28 792,5 46,26 93,37 1274,7 2,018 
29 840,7 47,54 97,52 1372,2 2,051 
30 890,0 48,76 101,66 1473,9 2,085 
31 940,5 49,91 105,78 1579,7 2,119 
32 992,0 51,00 109,87 1689,6 2,154 
33 1044,5 52,01 113,91 1803,5 2,190 
34 1097,9 52,95 117,89 1921,4 2,227 
35 1152,1 53,81 121,81 2043,2 2,264 
36 1207,0 54,60 125,65 2168,8 2,301 
37 1262,7 55,31 129,40 2298,2 2,340 
38 1318,9 55,94 133,06 2431,3 2,379 
39 1375,6 56,50 136,62 2567,9 2,418 
40 1432,8 56,98 140,07 2708,0 2,458 
41 1490,4 57,38 143,40 2851,4 2,499 
42 1548,2 57,71 146,60 2998,0 2,540 
43 1606,3 57,96 149,67 3147,6 2,582 
44 1664,5 58,15 152,61 3300,2 2,624 
45 1722,8 58,26 155,40 3455,6 2,667 
46 1781,1 58,30 158,05 3613,7 2,711 
47 1839,3 58,28 160,55 3774,2 2,755 
48 1897,4 58,19 162,89 3937,1 2,799 
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49 1955,4 58,04 165,09 4102,2 2,844 
50 2013,1 57,84 167,12 4269,3 2,890 
51 2070,5 57,57 169,00 4438,3 2,935 
52 2127,6 57,25 170,71 4609,1 2,982 
53 2184,3 56,88 172,27 4781,3 3,029 
54 2240,5 56,47 173,67 4955,0 3,076 
55 2296,3 56,00 174,91 5129,9 3,123 
56 2351,5 55,49 176,00 5305,9 3,171 
57 2406,1 54,95 176,92 5482,8 3,220 
58 2460,2 54,36 177,70 5660,5 3,269 
59 2513,6 53,75 178,32 5838,8 3,318 
60 2566,4 53,09 178,79 6017,6 3,367 
61 2618,4 52,41 179,12 6196,8 3,417 
62 2669,8 51,71 179,30 6376,1 3,468 
63 2720,4 50,98 179,35 6555,4 3,518 
64 2770,2 50,22 179,26 6734,7 3,569 
65 2819,3 49,45 179,04 6913,7 3,620 
66 2867,5 48,66 178,68 7092,4 3,672 
67 2915,0 47,86 178,21 7270,6 3,724 
68 2961,6 47,04 177,62 7448,2 3,776 
69 3007,4 46,21 176,91 7625,1 3,829 
70 3052,3 45,37 176,09 7801,2 3,881 
71 3096,4 44,52 175,17 7976,4 3,934 
72 3139,7 43,67 174,15 8150,5 3,988 
73 3182,1 42,82 173,03 8323,6 4,041 
74 3223,6 41,96 171,81 8495,4 4,095 
75 3264,3 41,10 170,52 8665,9 4,149 
76 3304,1 40,24 169,14 8835,0 4,203 
77 3343,0 39,38 167,68 9002,7 4,258 

 

 


