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RESUMO 

A creatina é uma substância que fornece energia temporária. O ácido guanidinoacético (AGA) 

é precursor natural da creatina, e pode ser adicionado às rações. O AGA fornecido atua como 

um substrato energético havendo menor degradação proteica com desvio de aminoácidos para 

a gliconeogênese, melhorando o desempenho inicial das aves. Para avaliar o AGA em dieta de 

frango de corte foi realizado um experimento utilizando rações formuladas para fase pré-

inicial. Os tratamentos consistiram de uma ração basal sem AGA e rações com 0,10 e 0,20% 

de AGA. Foram utilizados 252 pintos de corte machos, distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado (DIC), com sete repetições e 12 aves por unidade experimental. Foi 

avaliado o consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar aos sete, 14 e 21 dias de 

idade. Aos seis dias foi realizado coleta de sangue para determinação de creatinina, creatina 

quinase (CK) e glicose e realizados dois ensaios de metabolismo um aos três e outro aos 17 

dias de idade.  Os dados foram submetidos à análise de variância ANOVA e as médias foram 

comparadas pelo teste Tukey. No período de 1 a 7 dias foi observada tendência de melhora da 

conversão alimentar dos animais que receberam 0,20% de AGA. No período de 7 a 14 dias 

houve melhora na conversão alimentar e tendência de melhora do ganho de peso dos animais 

que receberam 0,20% de AGA. Não foi verificado efeito cumulativo da utilização do AGA 

nas rações experimentais fornecidas aos frangos de corte no período de 1 a 7 dias de idade 

sobre o desempenho até os 21 dias de idade. Os valores de creatinina sanguíneo aos seis dias 

de vida não apresentaram diferenças significantes. Animais que receberam 0,20 % de AGA 

apresentaram concentração sanguínea da enzima CK maior que dos demais tratamentos. A 

concentração de glicose sanguínea não apresentou diferenças estatísticas entre tratamentos. O 

coeficiente de metabolização da proteína bruta (CMPB) foi aumentado no período de 3 a 7 

dias para os animais que receberam 0,20% de AGA na ração. Não houve diferença entre os 

tratamentos no período de 17 a 21 dias para o coeficiente de metabolização. O peso e o 

comprimento do intestino dos animais não apresentaram diferenças entre os tratamentos. 

Níveis de 0,10 e 0,20% de AGA na dieta pré-inicial melhora o ganho de peso e a conversão 

alimentar no período de 1 a 14 dias de idade em frangos. 

 

 

Palvras-chave: aditivo, alimento, aves, creatina, metabolização 
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ABSTRACT 

Creatine is a substance that provides temporary energy. Guanidinoacetic acid (AGA) is a 

natural precursor of creatine, and can be added to feeds. The AGA provided acts as an 

energetic substrate with lower protein degradation with amino acid shift for gluconeogenesis, 

improving the initial performance of the birds. To evaluate the AGA in broiler chicken diet, 

an experiment was carried out using rations formulated for the pre-initial phase. Treatments 

consisted of a basal diet without AGA and rations with 0.10 and 0.20% AGA. A total of 252 

male cutting chicks, distributed in a completely randomized design (DIC), with seven 

replicates and 12 birds per experimental unit were used. Feed consumption, weight gain and 

feed conversion were evaluated at seven, 14 and 21 days of age. Six days later, blood samples 

were collected for the determination of creatinine, creatine kinase (CK) and glucose and two 

metabolism tests were performed one at three and the other at 17 days of age. Data were 

submitted to analysis of variance ANOVA and the means were compared by the Tukey test. 

In the period of 1 to 7 days, an improvement in the feed conversion of animals receiving 

0.20% AGA was observed. In the period from 7 to 14 days there was improvement in feed 

conversion and tending to improve the weight gain of the animals that received 0.20% AGA. 

There was no cumulative effect of AGA use on experimental rations fed to broiler chickens 

from 1 to 7 days of age on performance up to 21 days of age. Blood creatinine values at six 

days of life did not show significant differences. Animals that received 0.20% AGA presented 

higher CK blood concentration than the other treatments. The blood glucose concentration did 

not present statistical differences between treatments. The crude protein metabolism 

coefficient (CMPB) was increased within 3 to 7 days for animals receiving 0.20% AGA in the 

diet. There was no difference between treatments in the period from 17 to 21 days for the 

metabolization coefficient. The animals' intestinal weight and length did not show differences 

between treatments. Levels of 0.10 and 0.20% of AGA in the pre-starter diet improves weight 

gain and feed conversion over the period from 1 to 14 days of age in broilers. 

 

 

Keywords: additive, animal feed, birds, creatine, metabolization 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A avicultura brasileira apresenta-se em constante crescimento, e a cada ano há 

aumento da produção e comercialização da carne e dos demais produtos oriundos da produção 

avícola. O melhoramento genético, bem-estar animal, melhorias na ambiência e manejo, 

nutrição, sanidade e o desenvolvimento de equipamentos modernos fizeram com que a 

produção dos frangos de corte fosse cada vez mais consolidada. No ano de 2015, o Brasil 

superou 13,1 milhões de toneladas de frangos produzidos, assumindo o segundo lugar 

mundial, que antes pertencia a China
1
. Do total produzido, 67,3% foram destinados ao 

mercado interno e 32,7% da carne de frango destinadas à exportação
1
. Ainda em 2015 o 

consumo de carne de frango chegou a 43,25 kg/habitante no Brasil e alcançou os melhores 

resultados mensais da historia das exportações do setor
1
. 

Apesar de todo o crescimento e evolução, os gastos decorrentes da alimentação 

das aves correspondem a cerca de 70% dos custos de produção, sendo um dos fatores mais 

importantes a serem planejados. Em relação à nutrição, muito está sendo estudado, 

desenvolvido e aplicado no setor avícola, possibilitando maior ganho de peso, melhor 

conversão alimentar e ainda resultando em menor tempo de abate das aves. Os resultados 

satisfatórios estão relacionados incialmente a um bom programa alimentar, que vise a 

formulação da ração adequada, com uso de matérias-primas de qualidade, além de atender as 

exigências nutricionais e possuir baixo custo.  

A avicultura moderna conta hoje com a incubação artificial, produzindo grandes 

quantidades de pintos de forma rápida e objetiva. O período de incubação dos ovos 

corresponde a cerca de 30% de todo o ciclo de produção de frangos de corte
2
. O período pós-

eclosão e o desenvolvimento inicial do pinto são essenciais para melhor desempenho do 

animal durante o ciclo produtivo
3
.  O aumento da taxa metabólica e o acelerado potencial de 

crescimento dos frangos de corte atuais faz com que as reservas de nutrientes embrionários 

sejam insuficientes e podem se esgotar no período pós-eclosão
4
.  

A insuficiência de nutrientes faz com que o metabolismo energético seja 

considerado o maior desafio na fase final da incubação. Durante a preparação para a eclosão o 

embrião deposita a glicose proveniente do processo de gliconeogênese de proteínas, na forma 

de glicogênio nos tecidos muscular e fígado. Isto ocorre em razão da alta demanda enérgica 

durante a eclosão, no qual o animal realiza processos como a bicagem interna da casca, 

esgotando todo estoque energético.  
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No período pós-eclosão as aves utilizam o saco vitelino como fonte de energia até 

iniciarem a ingestão dos alimentos exógenos
5
. Este é essencial principalmente nos dois 

primeiros dias de vida, sendo totalmente absorvido nos primeiros 3 a 5 dias após a eclosão
3
. A 

principal função desta reserva é auxiliar na manutenção da vida da ave durante a transição 

para sua independência nos primeiros momentos de aprendizagem para busca do alimento, e 

não de proporcionar uma sustentação completa de suas exigências nutricionais
5
.  

A maior parte da demanda de energia e proteína dos pintos neste período é 

direcionada para o desenvolvimento do trato digestório, principalmente intestino
3
. A demora 

no fornecimento da ração faz com que o embrião mobilize proteína corporal para o processo 

de gliconeogênese, causado pela insuficiência de nutriente, havendo assim, restrição do 

crescimento precoce e diminuição da produtividade na idade ao abate
5
.  

Os acontecimentos entre o momento do nascimento até o alojamento dos pintos de 

um dia podem ocasionar longas horas de jejum. A determinação deste tempo e a duração do 

jejum pré-alojamento pode ocorrer pela variabilidade do número de horas até o rompimento 

da casca, fatores operacionais do incubatório, como o tempo de sexagem e a vacinação e pelo 

tempo de viagem do incubatório até a granja
6
.  

O jejum pós-eclosão afeta o desenvolvimento dos órgãos e o crescimento dos 

pintos, prejudicando o peso corporal, principalmente pela perda do potencial de síntese 

proteica
7
. A demora no alojamento seja ainda no nascedouro, transporte ou manejo dos pintos, 

reduzem o potencial de síntese proteica muscular, principalmente na musculatura do peito
5
. 

Existe alta correlação entre o peso corporal na fase pré-inicial, com a idade de abate, e estes 

parâmetros indicam a influência do manejo nutricional nas primeiras horas de vida sobre o 

crescimento dos pintos durante toda fase de produção
3
. 

A fase pré-inicial é considerada o período de transição da vida embrionária para a 

vida independente
5
. As aves em idades tão jovens possuem necessidades nutricionais 

limitantes, por apresentarem dificuldade de digerir e absorver nutrientes
3
. A anatomia e 

fisiologia do seu aparelho digestivo difere de aves mais velhas por estarem em processo de 

desenvolvimento e amadurecimento, os órgãos estão nesta fase se adaptando ao novo modo 

de alimentação
3,5

.  

A alimentação na fase pré-inicial, quando fornecida nas primeiras horas de vida, 

pode antecipar o desenvolvimento intestinal e evitar que proteínas corporais sejam 

mobilizadas para produção de energia. Diante a busca pela minimização dos problemas 

ocorridos no pós-eclosão, alguns estudos estão sendo conduzidos com a utilização de aditivos 



3 
 

que possam fornecer energia aos animais através da dieta durante o período pré-inicial de 

vida.  

Dentre os vários aditivos possíveis de se utilizar nas rações, encontra-se a creatina 

(Cr). Uma substância encontrada em produtos de origem animal, por ser estocada 

principalmente nos tecidos musculares. Sendo assim, não é encontrada nos vegetais. As 

rações compostas basicamente por ingredientes de origem vegetal, como o farelo de soja e o 

milho, ou com baixas quantidades de ingredientes de origem animal não são capazes de 

atender a demanda diária de Cr dos animais. 

A Cr é responsável pelo fornecimento de energia temporária, além de realizar o 

transporte de energia entre o sítio de produção e o local de seu consumo e fazer a manutenção 

da taxa de ressintese de ATP/ADP, sendo importante no processo de contração muscular
8
.  

O animal tem suas exigências por Cr supridas a partir da síntese endógena, 

utilizando aminoácidos essenciais ou por fornecimento em dietas exógenas. Sua função está 

vinculada principalmente ao estoque e fornecimento de energia muscular.  

A Cr é considerada uma substância quimicamente instável e sua inclusão é 

dispendiosa, por essa razão pode-se utilizar o ácido guanidinoácetico (AGA), um aditivo 

alimentar mais adequado em comparação com a Cr, por ser menos dispendioso e mais 

quimicamente estável
9
. O AGA é precursor da Cr e sua inclusão na dieta pode trazer 

benefícios como, economia de aminoácidos essenciais, deixando que eles sejam destinados à 

síntese proteica, desenvolvimento corporal e assim melhorando o desempenho dos animais.  

Na busca em minimizar as perdas de desempenho que podem ser decorrentes dos 

primeiros dias de vida dos frangos de corte e de fazer com que os índices zootécnicos sejam 

melhorados, a adição do AGA nas rações pré-iniciais poderia ser uma alternativa. O AGA 

poderia atuar como um substrato energético havendo menor degradação de proteínas 

musculares com desvio para gliconeogênese e pouparia aminoácidos que são utilizados na 

síntese endógena de Cr para serem utilizados com outras finalidades, como por exemplo, 

síntese proteica, melhorando o desempenho inicial das aves.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Período pré-eclosão e o suprimento e utilização de energia pelo embrião 

A presença ou ausência do oxigênio durante a incubação determina a maneira 

como o embrião produzirá energia para seu organismo. O acesso ao oxigênio no início do 

desenvolvimento embrionário é limitado. De acordo com Cirotto e Arangi
10

, durante as 
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primeiras horas de desenvolvimento embrionário, a difusão facilitada com a ajuda das 

hemoglobinas é o principal mecanismo pelo qual os tecidos recebem oxigênio. Neste 

momento, as trocas gasosas são reduzidas em razão de que a membrana corioalantóide, 

responsável pela troca de gases entre o ovo e o ambiente, ainda não está formada
10

. Através 

da glicólise, a glicose proveniente dos carboidratos é utilizada como fonte de energia. Há a 

possibilidade de aumento transitório de lactato, produto da glicólise anaeróbica, até que a 

corioalantóide se torne funcional
10

.  

À medida que o embrião cresce, há aumento na quantidade de hemoglobina, além 

do aumento da superfície vascular e de vasos sanguíneos
10

. No segundo terço da incubação a 

membrana corioalantóide torna-se funcional, isto possibilita a troca de gases entre o embrião e 

o meio externo, consequentemente nesse momento, o embrião passa a ter maior acesso ao 

oxigênio
10

. O acesso ao oxigênio possibilita a realização de reações de beta-oxidação, e 

realiza a oxidação dos ácidos graxos da gema, tornando-se assim a sua principal fonte de 

energia
11

. Portanto, neste período a principal fonte de energia do embrião é proveniente dos 

lipídeos que geram duas vezes mais energia por grama que os carboidratos e proteínas
11

. 

Além de geração de energia, os lipídeos são importantes em numerosas atividades. Os ácidos 

graxos poli-insaturados são produzidos através da conversão metabólica dos ácidos graxos 

dos lipídeos da gema, e são necessários para diversas atividades dos tecidos embrionários em 

crescimento, como por exemplo, formação de membranas, células cerebrais e da retina
12

.  

No terço final da incubação o conteúdo do saco amniótico se mistura com parte do 

albúmen livre, dando origem a um composto rico em água, proteína de albumina
13

, que será 

consumido oralmente e passará pelo trato gastrointestinal do animal sendo absorvido no 

intestino delgado
11

. O que estimulará esse consumo é o diferencial de pressão intraovo 

provocado pelo contínuo crescimento do embrião neste período
11

. O consumo deste composto 

é contínuo e ocorre até o momento em que o líquido é totalmente ingerido para que então o 

processo de bicagem interna da casca inicie
11

.  

O composto absorvido pelo intestino delgado é utilizado para aumentar as 

reservas de glicogênio corporal do embrião, além de preparar seu organismo para a eclosão e 

a alimentação exógena
11

. O terço final da incubação é marcado pelo aumento da glicose 

sanguínea em razão da realização da gliconeogênese de proteínas
 
da albumina

11
. De acordo 

com Moran Jr.
11

, a glicose circulante neste momento tem função de dar suporte ao fígado e a 

deposição de glicogênio muscular. O processo de eclosão requer grande quantidade de 

energia, principalmente pelo fato que o animal precisa realizar a bicagem para sair de dentro 

do ovo, sendo assim, as reservas de glicogênio esgotam totalmente nesse processo
13

.  
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Antes da bicagem, a principal fonte de energia é proveniente dos lipídios, porém, 

durante a bicagem o animal utiliza o glicogênio estocado. Esse fator está ligado ao fato que se 

no momento da preparação para eclosão a quantidade de oxigênio for insuficiente, o embrião 

usará menos lipídeos e mais glicogênio dos tecidos como fonte de energia, pois necessita 

menos oxigênio para metabolizar carboidratos do que para lipídeos
12

. 

 Nos últimos dias de incubação existe maior demanda por oxigênio, provocando a 

hipóxia, sendo um dos estímulos para que o embrião comece a bicagem interna e a eclosão
12

. 

No momento da bicagem interna o suprimento de oxigênio ainda é feito por difusão através da 

casca, porém, a demanda de oxigênio do embrião é bem maior que seu suprimento nesse 

período, dessa forma o embrião começa a utilizar as reservas de glicose (glicogênio), através 

de mecanismos anaeróbicos até o momento da bicagem externa
12

. Na bicagem interna há 

ruptura da membrana corioalantóide e a primeira respiração inicia, provavelmente, no 

momento em que o bico penetra a membrana interna da casca para entrar na câmara de ar do 

ovo
11,12

. Após a bicagem interna, o pinto começa a realizar a bicagem externa, momento em 

que a casca é quebrada pelo “dente do bico”
12

. O período entre a bicagem interna, quando a 

respiração começa, e a bicagem externa acontece em cerca de 8 a 9 horas
12

.  

Após a bicagem interna ocorre aumento transitório de lactato, produto da glicólise 

anaeróbia. O lactato desaparece assim que a função pulmonar é estabelecida e as 

concentrações de oxigênio passam a ser adequadas ao catabolismo de ácidos graxos, neste 

período os lipídios voltam a ser utilizados como fonte de energia
12

.  

 O nível de glicose no embrião aumenta consideravelmente entre 15 e 21 dias de 

incubação, isto mostra que a energia proveniente do metabolismo anaeróbico predomina nesse 

período, pelo fato de que o metabolismo lipídico necessita de mais oxigênio, sendo 

impossibilitada de ocorre pela baixa disponibilidade do mesmo
14

.  Se a energia não for 

suficiente durante a pré-eclosão, o embrião precisará direcionar toda sua energia para a 

manutenção de seus processos vitais, prejudicando seu crescimento corporal e 

consequentemente seu desempenho e desenvolvimento fisiológico
14

. 

A fim de minimizar as perdas produtivas que possam ser decorrentes do período 

pós-eclosão, o ideal é que o fornecimento do alimento ocorra de forma mais rápida possível 

com o intuito de fornecer nutrientes e estimular o desenvolvimento do trato digestório. O 

fornecimento de energia nesse período evita que o organismo animal mobilize proteínas 

estruturais para fornecimento de energia para mantença dos processos vitais.  
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2.2 Reservas nutricionais e dietas pós-eclosão 

A incubação artificial corresponde à fase de desenvolvimento embrionário do 

pinto de corte, totalizando 21 dias. O final do período de incubação das aves é marcado pela 

emergência da casca
5
. O período pós-eclosão é considerado o período mais crítico da vida dos 

animais, tendo em vista que seus sistemas digestivo e imunológico ainda são imaturos e não 

estão aptos a enfrentar os desafios ambientais
15

. O recém-nascido precisa se adaptar de forma 

rápida às dietas exógenas e complexas na qual sua principal fonte de energia é proveniente de 

carboidratos, só assim ele conseguirá atingir seu potencial genético
15

.  

Durante o crescimento pós-eclosão ocorrem algumas mudanças importantes, 

como o aumento da secreção de enzimas digestivas, a melhoria no sistema de transporte de 

nutrientes, o desenvolvimento do sistema imune, o crescimento e aumento na área de 

superfície do intestino e do trato gastrointestinal
15

. 

As aves nascem com reservas nutricionais provenientes do albúmen e da gema, 

residuais do saco vitelínico, essas reservas são importantes nas primeiras horas de vida 

enquanto ocorre a adaptação dos animais aos alimentos exógenos
5
.
 
De acordo com Vieira e 

Pophal
5
, aparentemente, pintos recém-eclodidos não apresentam restrições em relação à 

utilização dos nutrientes obtidos nas rações, entretanto, o imediato alojamento e a 

disponibilização do alimento e água acelera a adaptação das aves à vida independente e tem 

reflexos positivos no desempenho posterior.  

A galinha deposita todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do 

embrião dentro do ovo, antes mesmo da postura
2
. Sendo esses, suficientes para promover o 

desenvolvimento embrionário, mas insuficientes para o desenvolvimento do animal no 

período pós-eclosão
6
.  

O trato digestório possui seu desenvolvimento ligado a fatores intrínsecos e 

extrínsecos
16

. Os pesos da moela, proventrículo, e intestino delgado aumentam de forma 

rápida em relação ao peso corporal, de outros órgãos e tecidos no período pós-eclosão
15

. A 

mucosa intestinal tem crescimento contínuo, sendo afetados tanto por características físicas e 

químicas dos nutrientes da dieta quantos pelos níveis de hormônios circulantes no 

organismo
16

. Após a eclosão existe alta demanda de energia e proteínas para o 

desenvolvimento do trato digestório do animal, principalmente para o intestino
16,17

. Nas 48 

horas que antecedem o processo de eclosão existe grande gasto energético embrionário 

concentrado no tecido intestinal, tendo em vista que o desenvolvimento do intestino tem 

grande importância para os processos de digestão e absorção dos alimentos
18

. Sendo assim, 
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neste período a prioridade de desenvolvimento do organismo se concentra no trato digestório, 

pois é a base para o desenvolvimento dos demais tecidos do corpo do animal.  

Segundo Rondón et al.
12

 durante o terço final da incubação e após a eclosão 

acontecem grandes mudanças na mucosa e morfologia do intestino delgado dos animais, 

incluindo maturação de enterócitos, criptogênese intensiva, e crescimento das vilosidades. A 

ausência do trânsito do alimento exógeno faz com que o intestino delgado seja imaturo e os 

enterócitos sejam incompletos ao nascimento
12

. Quando há demora no fornecimento da ração 

e os nutrientes não são disponibilizados aos neonatos, o saco vitelínico passa a ser utilizado 

como suplemento energético e fonte de proteínas para o desenvolvimento intestinal
6
. O 

organismo em condições de jejum utilizará suas reservas de glicogênio do fígado para manter 

a glicemia e à medida que essas reservas acabam ele passa a utilizar as reservas de lipídios e 

proteínas
5
. 

O saco vitelínico possui alta composição de gordura e proteína, cerca de 50% de 

cada com base na matéria seca, e é considerado reserva de nutrientes de pronta utilização
5
. No 

albúmen encontra-se a maior parte das reservas proteicas (75%) enquanto que na gema 

encontram-se as reservas energéticas (60%)
5
. A concentração de carboidratos é muito baixa, 

perfazendo em média menos de 1% do total da composição do ovo e apenas 0,3% é glicose 

livre
5,19

. Porém, a glicose é a principal fonte de energia para o desenvolvimento, crescimento 

e manutenção do embrião e é um importante componente das membranas celulares, 

glicoproteínas, e glicolípidos
13

. Em razão da baixa quantidade de carboidratos, as reservas 

proteicas são extremamente importantes, pois é pela gliconeogênese que há produção de 

energia para o desenvolvimento embrionário em ambiente de baixa disponibilidade de 

oxigênio
5
. A gliconeogênese de origem proteica especialmente atende à demanda de glicose 

nos últimos dias de incubação, porém, resulta na degradação de proteína muscular e na 

limitação de energia disponível para o desenvolvimento do sistema imune
19

.  

Além de ser fonte de nutrientes, o saco vitelínico também confere proteção contra 

os desafios microbiológicos no momento pós-eclosão, enquanto o sistema imune ainda é 

imaturo. Isto devido às imunoglobulinas maternas IgA e IgG que são depositadas 

originalmente no albúmen e no saco vitelínico e são transferidas ao embrião durante seu 

desenvolvimento
5
. Essas imunoglobulinas maternais representam 20% da proteína residual do 

saco vitelínico
20

 e sua utilização para fins nutricionais priva o neonato da proteção de 

anticorpos
6
. Os enterócitos do embrião são capazes de absorver macromoléculas, um dos 

fatores que explicam isto é a necessidade de ingestão destes anticorpos maternais
21

. 
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De acordo com Dibner et al.
20

 a gordura bruta residual do saco vitelínico é 

constituída basicamente pelos triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol. Porém, fosfolipídios e 

colesterol são mais eficientes quando utilizados como componentes das membranas celulares, 

não sendo uma eficiente via de utilização de energia
6
. Desta forma, as frações lipídicas e 

proteicas são mais favoráveis à manutenção da imunidade passiva e síntese de membrana 

celular do que ao atendimento das demandas energéticas e, portanto, é recomendado que 

fossem preservadas aos devidos fins
20

.  

O período pós-eclosão é marcado por acontecimentos importantes como a 

ingestão oral do líquido albúmen-amniótico, realização da glicogenólise e estoque de glicose 

na forma de glicogênio no fígado e no tecido muscular, transição da respiração córioalantóide 

para respiração pulmonar, internalização da gema na cavidade abdominal, bicagem da casca e 

a eclosão propriamente dita
10,11,13

.    

 

2.3 Creatina e o ácido guanidinoacético  

A Creatina (Cr) pode ser produzida pelo organismo animal, sendo sua síntese 

realizada no pâncreas, fígado e rins, a partir dos aminoácidos: arginina, glicina e 

metionina
22,23

. Em humanos é utilizada como suplemento para atletas com intuito de 

incrementar a síntese proteica e aumentar a massa e força muscular
23,24

 devido ao aumento da 

energia intracelular e aumento da taxa de ressíntese de PCr, possuindo a capacidade de 

fornecer energia de forma rápida durante atividades de alta performance. 

A inclusão de Cr na dieta além de fornecer energia faz com que os aminoácidos 

arginina, glicina e metionina, que são utilizados para síntese da Cr dentro do organismo sejam 

destinados a outras funções, como a síntese proteica e crescimento muscular. A glicina é 

classificada como um aminoácido não essencial para aves e mamíferos
25

. Entretanto, tem sido 

considerado aminoácido essencial para o desempenho máximo de pintos de corte em 

crescimento
26

. Dessa forma, esse aminoácido é considerado condicionalmente essencial nos 

primeiros dias de vida das aves. A glicina é necessária para sintetizar ácido úrico, 

promovendo excreção do excesso de nitrogênio nas aves
26

. Este aminoácido possui função 

proteica, mas, além disso, tem uma série de funções metabólicas
25

, algumas dessas funções 

estão relacionadas à síntese da Cr, DNA e RNA, e afeta diretamente a síntese protéica
25

. 

A arginina é um aminoácido essencial para os frangos de corte, pois não 

conseguem sintetizá-lo no organismo. As aves são animais uricotélicos e não possuem o ciclo 

da ureia funcional, sendo assim, não conseguem sintetizar citrulina e por isso não podem fazer 

a conversão renal de citrulina em arginina
27,28

. A arginina possui importância na síntese de 
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vários compostos, como, ornitina, poliaminas, (espermidina, espermina e putrescina), prolina, 

Cr, proteínas, óxido nítrico, citrulina, e glutamato e por isso deve ser fornecido na dieta das 

aves
27

.  

A metionina é o primeiro aminoácido limitante para as aves, sua disponibilidade 

adequada garante que outros aminoácidos sejam utilizados de forma eficiente para síntese 

proteica
29

. 

Juntamente ao sistema fosfocreatina (PCr), a Cr está fortemente envolvida no 

metabolismo energético
30

. A Cr e PCr ocorrem exclusivamente nas células que possuem altas 

e variáveis demandas de energia, particularmente células musculares
22,30

. Este sistema 

funciona de forma a armazenar energia para a rápida regeneração da adenosina trifosfato 

(ATP) e mobilização da mesma quando necessária e em curto prazo
30

. As principais funções 

da Cr estão relacionadas ao fornecimento de energia temporária, ao transporte de energia 

entre os sítios de produção, e o de consumo e à manutenção da taxa de ressíntese de 

ATP/ADP
8
. 

A degradação de Cr e PCr em vertebrados é um processo não enzimático que 

ocorre de forma espontânea
8
. O metabólito gerado nesta degradação é a creatinina, encontrada 

no sangue e na urina
31

. De acordo com Wyss e Kaddurah-Daouk
8
 a creatinina é gerada todos 

os dias no organismo, sendo filtrada nos rins e excretada na urina. Por isso, há a necessidade 

de uma reposição contínua da Cr que é perdida na forma de creatinina
22

.  

A demanda diária de Cr pode ser suprida pelo fornecimento da dieta exógena ou 

por sua síntese realizada no organismo animal
22

.  

A Cr está presente em alimentos que possuam proteínas animais ou subprodutos 

de origem animal
30

. Não sendo encontrada em plantas e consequentemente não está presente 

em dietas exclusivamente de origem vegetal
32

. 

De acordo com Lemme et al.
32

, o potencial de ressíntese da Cr em frangos de 

corte é limitada, podendo assim ser tida como uma substância semi-essencial. Em dietas 

esclusivamente vegetal, a suplementação de Cr ou de seu precursor AGA, pode melhorar o 

desempenho dos animais, pois restaura a disponibilidade de Cr nos tecidos
33

. A exigência de 

Cr em animais em crescimento é proporcionalmente maior do que animais adultos, pois além 

de fornecer Cr que é perdida na forma de creatinina, ainda fornece a Cr para crescimento dos 

tecidos
22

. 

De acordo com Costallat et al.
23

, a Cr é considerada importante reservatório de 

energia prontamente disponível para contração muscular, sendo 95% da Cr do corpo é 

armazenada no músculo esquelético sob a forma livre (40%) e como fosfocreatina – PCr 
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(60%), sua forma fosforilada. Apenas um grama por dia, em uma dieta onívora, é obtido de 

creatina através da dieta e o restante da necessidade do animal é sintetizado dentro do seu 

próprio organismo (1 g / dia)
34

. 

Para a síntese endógena de Cr é importante que todos os aminoácidos necessários 

sejam fornecidos na dieta. A síntese se divide em duas etapas, a primeira inicia-se com a 

transferência reversível do grupo amidino do aminoácido arginina para glicina para formar 

ácido guanidinoacético (AGA) e ornitina em uma reação catalisada pela enzima l-arginina: 

glicina amidinotransferase (AGAT)
9,35

.  A metionina é ativada pelo ATP para formar S-

adenosilmetionina (SAM)
35

. A SAM atua principalmente como doadora de metila universal 

na síntese de compostos metilados como a Cr
8,35

.  

Na segunda etapa o AGA é metilado em uma reação irreversível, pelo grupo 

metilo da metionina, que se encontra como S-adenosilmetionina (SAM), e é doado ao AGA 

pela enzima S-adenosilmetionina: guanidinoacetato N-metiltransferase (GAMT), dando 

origem a Cr
8
. Através dessa reação, a síntese endógena de Cr consome um número 

considerável de grupos metilo
35

.  

Nas aves as duas etapas de formação da Cr acontecem no fígado. A Cr produzida 

pelo organismo animal e a obtida pela dieta, entram na corrente sanguínea por difusão e são 

levadas para dentro das células por meio de transportadores específicos, dependentes de sódio 

e cloreto (CreaT)
35

. 

Nos mamíferos a ornitina produzida durante a síntese de Cr no organismo pode 

ser reciclada a arginina, porém, as aves não realizam esse processo por não possuírem as 

enzimas responsáveis por essa reação, como a carbamilfosfatasesintetase e a 

ornitinacarbamiltransferase
28

. 

European Food Safety Authority
36

 define o ácido guanidinoacético (AGA), 

também conhecido como guanidinoacetato, como um aditivo nutricional sob o grupo 

funcional aminoácidos, os seus sais e derivados, e apresenta a fórmula molecular: C3 H7 N3 

O2. Pertencente à classe dos compostos guanidínicos é caracterizado pela presença do grupo 

guanidino, um grupo extremamente básico
37

. 

O AGA é o único precursor imediato para a Cr no corpo, portanto, é um composto 

que ocorre naturalmente em animais vertebrados
30,32

. Sua suplementação na dieta mostra-se 

mais viável, pelo fato da Cr como suplemento alimentar não ser estável durante o 

armazenamento e por possuir seu pH mais baixo devido às suas propriedades químicas
9,30,38

. 

Além disso, o fornecimento do AGA seria uma forma de economizar arginina e glicina, que 

por sua vez, poderiam ser utilizadas para síntese proteica
9
. 
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A regulação da síntese de Cr é dada por fatores como, hormônios, níveis de 

ornitina, deficiências na dieta, disponibilidade dos aminoácidos necessários para sua síntese, 

dentre outros. A disponibilidade de Cr na dieta faz com que haja redução da atividade e 

quantidade da enzima AGAT, para que a síntese endógena de Cr seja diminuída ou finalizada 

completamente
8
. Em contrapartida, quando os níveis de ingestão de Cr são baixos a enzima 

AGAT tem sua atividade aumentada para que os níveis sejam mantidos de forma satisfatória 

no organismo
8
.  

 

2.3.1 Suplementação de creatina e do ácido guanidinoacético 

A suplementação de compostos poupadores de aminoácidos essenciais é uma 

alternativa que pode ser adotada visando o melhor desempenho animal. O AGA é precursor 

direto da Cr e possui maior estabilidade de uso e baixo custo quando comparado a inclusão da 

Cr na dieta. Com a inclusão do AGA os aminoácidos que seriam utilizados para síntese 

endógena da Cr passariam a ser destinada a síntese proteica, não sendo desviados para 

produção de energia. Esta alternativa possui vantagens como diminuição da quantidade de 

suplementação de aminoácidos e melhor desempenho animal, uma vez que a deposição de 

tecido muscular e o crescimento seriam maiores. 

De acordo com Persky e Brazeau
34

,
 
um efeito benéfico da suplementação de Cr 

em jovens e machos saudáveis é o aumento no tamanho das fibras musculares e da massa 

corporal magra. Tal afirmação é demonstrada no estudo realizado por Volek et al.
39

, no qual 

após suplementação de Cr houve aumento do diâmetro da fibra muscular em 35% após 12 

semanas de treinamento de resistência em homens, já nos indivíduos que passaram pelo 

treinamento de resistência mais não foram suplementados com Cr tiveram aumentos da fibra 

muscular relativamente menor que os que foram suplementados. O aumento na massa 

muscular pode ser resultado do aumento da síntese proteica ou diminuição do catabolismo 

proteico
34

. 

Ingwall et al.
40

 demonstraram em seus estudos que a Cr está envolvida no controle 

da síntese de proteínas musculares, por estimular a taxa de síntese de miosina, porém, a 

estimulação é específica uma vez que as taxas de síntese total de proteínas e de DNA não são 

afetados pela Cr. Quando há grandes quantidades de Cr dentro das células, existe influxo de 

água para o meio intracelular, isto se deve ao fato de que a Cr é uma substância 

osmoticamente ativa, causando o aumento corporal
41

. Estudos realizados acerca deste assunto 

foram desenvolvidos por Dangott et al.
42

 e concluíram que a Cr aumenta a síntese de miosina 

no músculo esquelético. A hipótese proposta pelos autores é de que há aumento da pressão 
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osmótica sobre as miofibras musculares, induzido pela Cr, este aumento causa expansão no 

tamanho das células e consequentemente aumento do músculo. Franco et al.
24

 demonstraram 

que a suplementação de Cr juntamente com programa de treinamento de potência em ratos, 

elevaram o percentual de proteína dos músculos e ossos e reduziram o percentual de gordura, 

sem alterar o seu percentual de água. Desta forma, o mecanismo de ação da Cr sobre o ganho 

de massa muscular ainda não é totalmente esclarecido, além de existir poucos trabalhos a 

cerca dos mecanismos de ação dessa substância.  

Michiels et al.
30 

verificaram que a suplementação das rações com AGA melhora o 

desempenho e a produção de carne de peito de frangos de corte e sugerem que a 

suplementação de AGA em todas as dietas vegetais melhora o desempenho e características 

de carcaça. O AGA pode ser importante para a nutrição das aves, por se tratar de um nutriente 

essencial e por ajudar a homeostase de energia de uma forma geral
9
. 

Lemme et al.
32

 utilizaram a suplementação do AGA para frangos de corte machos 

de 1 a 41 dias de idade e concluíram que o ácido melhorou a conversão alimentar, aumentou o 

conteúdo de Cr muscular; aumentou o teor de PCr e ATP, sendo assim o AGA é uma fonte 

eficiente de Cr, PCr e ATP muscular, melhorando o metabolismo energético. Os autores 

sugerem uma disponibilidade de energia melhorada que por sua vez pode ser benéfica na fase 

inicial de vida dos animais, por ser uma fase que demanda muita energia.  

Carvalho et al.
43

 avaliaram o desempenho e o rendimento de carcaça de frangos 

alimentados exclusivamente com dietas vegetais e dietas contendo farinhas de origem animal 

com adição de Cr ou não. Aos 42 dias de idade, os frangos de corte tiveram o ganho de peso 

melhorado com adição de Cr na ração juntamente com a inclusão de farinha de sangue, em 

comparação com o mesmo alimento sem Cr. 

Araujo et al.
33

 suplementaram o AGA em rações para matrizes pesadas e 

concluíram que o nível de 0,08% a 0,12% do AGA melhorou a fertilidade e a eclodibilidade 

dos ovos das matrizes pesadas, sendo assim, o ácido apresenta grande potencial para melhorar 

o desempenho reprodutivo.  

Outros estudos desenvolvidos com frangos de corte mostraram que a 

suplementação da Cr ou de seu precursor AGA tem potencial para melhorar o ganho de peso, 

a conversão alimentar além de melhorar a eficiência energética dos animais em diferentes 

fases de criação. Como demostrado no estudo de Mousav et al.
44

, no qual determinaram o 

efeito do AGA em adição a dietas contendo diferentes níveis energéticos sobre o desempenho, 

a eficiência energética, e o rendimento de carcaça de frangos de corte. Os autores concluíram 

que a adição de 0,06% de AGA melhorou a conversão alimentar nos períodos de 23 a 40 e 0 a 
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40 dias de idade dos animais em 4% e 3%, respectivamente, quando comparada com uma 

dieta sem AGA. 

Em um trabalho desenvolvido com suínos Young et al.
45

 utilizaram Cr 

monohidratada para animais das raças Landrace e Duroc e observaram que houve maior 

ganho de peso corporal em animais que receberam a suplementação de Cr em relação aos que 

não receberam. Wang et al.
46

 conduziram um experimento para avaliar o efeito da inclusão do 

AGA no desempenho e qualidade da carne de suínos na fase de crescimento e terminação. Os 

autores concluíram que houve melhora nos parâmetros de qualidade da carne, porém, não 

houve diferença no desempenho. 

 

2.4 Fosfocreatina e creatina quinase 

A fosfocreatina (PCr) é reserva de energia estocada nos tecidos, principalmente o 

muscular, e é capaz de realizar de forma rápida a ressíntese de ATP durante sua contração, 

pois libera fosfato e Cr quando degradado
47

. O grupo fosfato impede que a Cr saia da célula 

por não ser capaz de atravessar a membrana celular
47

. 

Durante a contração muscular creatina livre (Cr) é gerada a partir da quebra da 

PCr
46

. Pela ação da enzima creatina quinase (CK)
34,47,48

.  

O sistema da PCr é fundamental na promoção da rápida ressíntese da ATP, por 

meio da ação da CK
47

. Quando a taxa de utilização de ATP excede sua capacidade de geração 

por outras vias metabólicas o sistema PCr/CK é importante pois possui elevada taxa de 

geração de ATP, sendo assim essencial nas situações de alta demanda metabólica, como o 

exercício físico de alta intensidade
47

. 

O processo de formação da PCr é realizado no período de repouso muscular, na 

mitocôndria e se inicia com a a formação do ATP, a CK mitocondrial cliva o grupo fosfato do 

ATP formando ADP e PCr
47

. A PCr possui difusão facilitada e consegue sair da mitocôndria e 

chegar ao citosol da célula gerando ATP e Cr
47

 (figura 1). A enzima CK produz PCr 

transferindo um grupo fosfato rico em energia proveniente de um ATP a Cr em uma reação 

reversível
47

. A CK utiliza o ATP e o ADP como intermediários metabólicos permitindo a 

troca de grupos fosfato de alta energia entre a Cr e a PCr
47

. O ADP proveniente deste 

processo pode ser transformado novamente em ATP na matriz mitocondrial
8
. O ATP gerado 

neste processo é utilizado pelas proteínas do músculo para contração muscular enquanto a Cr 

retorna a mitocôndria para dar continuidade ao ciclo
47

. A PCr deixa a mitocôndria como o 

produto líquido de fosforilação oxidativa e difunde através do citosol para locais de consumo 
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de ATP
48

. A Cr que é liberada na corrente sanguínea chega aos tecidos no qual é fosforilada 

pela enzima CK e armazenada na forma de PCr. 

A determinação da CK sanguínea é utilizada como método indireto adotado para 

análise do dano muscular, o aumento da sua concentração sérica é utilizado como indicativo 

de dano na membrana muscular e outras estruturas teciduais, isso porque essas moléculas são 

citoplasmáticas e não têm a capacidade de atravessar a barreira da membrana 

sarcoplasmática
49

.  

A enzima CK é importante no metabolismo energético, juntamente com a Cr e a 

PCr, pois funcionam como tampões para ATP e ADP nos tecidos, mantendo os níveis de ATP 

quando a demanda de energia é  maior do que sua taxa de síntese
48,50,51

. 

 

FIGURA 1 - Síntese de ATP a partir da fosfocreatina. Fonte: Adaptado de Wyss & Kaddurah-Daouk 

(2000)
8
. 

 

2.5 Creatinina  

 A creatinina endógena do organismo das aves é proveniente do catabolismo da Cr 

presente no tecido muscular
52

. A degradação da Cr ocorre de maneira constante e consiste em 

um processo de desidratação irreversível e não enzimático (figura 2). A creatinina não é 

absorvida nem reaproveitada pelo organismo e sua excreção só ocorre por via renal. Desta 

forma, os níveis de creatinina sanguíneos são utilizados como indicativos do funcionamento 

renal, sendo que, níveis altos de creatinina indicam deficiência no funcionamento dos rins
52

. 

Problemas renais são detectados pelo sangue devido ao fato de que se os rins não forem 

capazes de filtrá-lo a concentração de produtos tóxicos aumenta na corrente sanguínea, um 

desses produtos tóxicos é a creatinina. 

A creatinina pode estar em níveis altos, fora da faixa de normalidade, sinalizando 

transtornos que aumentem o catabolismo muscular, como por exemplo, fluxo renal reduzido, 
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hipotensão, desidratação, doenças renais, obstrução urinária, síndrome hepato-renal, dano 

muscular e exercício intenso
52

. Em contrapartida, casos de diminuição da concentração de 

creatinina sérica, pode indicar doenças como a insuficiência hepática, hidratação excessiva e 

doenças musculares
52

. 

Em razão da quantidade de Cr convertida em creatinina diariamente ser constante 

a quantidade de creatina produzida é proporcional à massa muscular
53

. Desta forma, para 

realizar a estimativa do índice de massa muscular em muitas espécies é utilizada a medição 

dos níveis de creatinina sanguínea
53

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - Formação da creatinina. Fonte: González et al.
52

. 
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3. OBJETIVOS 

 

Avaliar a utilização do ácido guanidinoacético em dieta pré-inicial de frangos 

sobre o desenvolvimento intestinal e desempenho zootécnico no período inicial. 

Determinar um nível referência de AGA a ser utilizado em dietas pós-eclosão de 

frangos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi conduzido no aviário experimental do Departamento de 

Zootecnia (DZO), na Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade Federal de 

Goiás, na cidade de Goiânia – Goiás, de junho a julho de 2016. O projeto foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) PRPI-UFG sob o número de protocolo 

011/16. 

Foram utilizados 252 pintos machos, da linhagem Cobb com um dia de vida, 

proveniente de incubatório comercial. Distribuídos em delineamento inteiramente casualizado 

(DIC), com três tratamentos, sete repetições e 12 aves por repetição, totalizando 21 unidades 

experimentais.  

As aves foram alojadas em baterias de aço galvanizado com cinco andares cada e 

dimensões de 0,77 x 0,74 x 0,23 m, equipadas com bebedouros e comedouros tipo calha e 

bandejas metálicas para a coleta de excretas. As baterias estavam instaladas em um galpão de 

alvenaria em orientação leste-oeste com 2 m de pé direito e cobertura de telhas de barro. O 

galpão possui as laterais com muretas de concreto e cortinas de ráfia sendo o piso de cimento. 

O controle ambiental foi realizado a partir do manejo das cortinas laterais do 

galpão e a temperatura foi aferida duas vezes ao dia, às 8:00 da manhã e às 16:00 da tarde, por 

meio de dois termômetros que foram distribuídos pelo galpão e mantidos na altura das aves. 

Lâmpadas incandescentes de 42 W foram utilizadas para promover luminosidade e auxiliar no 

aquecimento dos animais. No recebimento e durante os primeiros dias de vida dos animais o 

aquecimento do galpão foi realizado pelo uso de campânulas a gás. 

A ração e a água foram fornecidas à vontade durante todo o período experimental. 

Os comedouros eram abastecidos duas vezes ao dia, para que não houvesse excesso nem falta 

de ração, e para evitar desperdícios. Os bebedouros eram lavados diariamente.  

Os tratamentos consistiram de uma ração basal sem aditivo e rações com 0,10 e 

0,20% de AGA. Os animais receberam as rações contendo o AGA até os sete dias de idade, e 

a partir dessa idade passaram a receber uma mesma ração, sem AGA, até os 21 dias de idade. 

As rações à base de milho e farelo de soja foram formulada para atender as exigências dos 

animais nas diferentes idades de acordo com Rostagno et al
54

. (Tabela 1). O ácido 

guanidinoacético foi utilizado em substituição ao amido.  
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TABELA 1 – Composição percentual e nutricional das rações experimentais da fase pré-inicial (1 a 7 

dias) e fase inicial (8 a 21 dias) 

 

Ingredientes (%)                                           1 a 7 dias (% AGA)                               8 a 21 dias 

AGA 0,00 0,10 0,20 0,00 

Milho grão 54,866 54,866 54,866 59,242 

Farelo de soja 45% 38,144 38,144 38,144 34,638 

Óleo de soja 2,169 2,169 2,169 2,136 

Fosfato bicálcico 1,909 1,909 1,909 1,509 

Calcário calcítico 0,913 0,913 0,913 0,923 

Sal comum 0,507 0,507 0,507 0,481 

Ácido 

guanidinoacético 
0,00 0,100 0,200 0,00 

Amido 0,200 0,100 0,00 0,00 

L-lisina 0,412 0,412 0,412 0,313 

DL-metionina 0,361 0,361 0,361 0,288 

L-treonina 0,115 0,115 0,115 0,065 

Premix Min + Vit
1
 0,400 0,400 0,400 0,400 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição nutricional 

EM (kcal/kg) 2.950 2.950 2.950 3.000 

PB (%) 22,20 22,20 22,20 20,80 

Cálcio (%) 0,9200 0,9200 0,9200 0,8190 

Fósforo disp. (%) 0,4700 0,4700 0,4700 0,3910 

Sódio (%) 0,2200 0,2200 0,2200 0,2100 

Lisina dig (%) 1,3100 1,3100 1,3100 1,1740 

Treonina dig (%) 0,8520 0,8520 0,8520 0,7630 

Met+cis dig (%) 0,9440 0,9440 0,9440 0,8460 

1
 Composição por kg do produto: vit. A, 12.000.000 UI; vit. D3, 2.200.000 UI; vit. E 30.000 UI; vit. 

B1, 2.200mg; vit B2, 6.000 mg; vit. B6, 3.300mg; ác. pantotênico, 13.000mg;  biotina, 110mg; vit. 

K3, 2.500 mg; ácido fólico, 1.000mg; ácido nicotínico 53.0000 mg; niacina, 25.000 mg;vit. B12, 

16.000 µg; selênio, 0,25 g; antioxidante 120.000 mg; e veículo QSP., 1.000g; manganês, 75.000 mg; 

ferro, 20000 mg; zinco, 50.000 mg; cobre, 4.000 mg; cobalto, 200 mg; iodo 1.500 mg e veículo QSP, 

1.000 g. 
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As pesagens das aves e das rações foram realizadas nos dias 1, 7, 14 e 21 de idade 

para cálculo das variáveis de desempenho.  

As variáveis de desempenho estudadas foram: consumo de ração, ganho de peso e 

conversão alimentar e os cálculos foram feitos como recomendado em Sakomura & 

Rostagno
55

. 

No sexto dia de idade, dois animais por unidade experimental foram escolhidos 

aleatoriamente e eutanasiados para realização da coleta de sangue e intestino. As aves foram 

mantidas em jejum por 2 horas e depois insensibilizadas em câmara de CO2.  

Para coleta do sangue foi realizado punção da veia femoral. Sendo 2 mL 

acondicionados em tubo vacutainer com o anticoagulante fluoreto de sódio, mantidos em 

caixa de isopor com gelo e 2 mL em tubo vacutainer sem anticoagulante, mantidos em 

temperatura ambiente. Todos os tubos foram encaminhados imediatamente ao laboratório 

Multiusuário do Departamento de Patologia Clínica da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). O tubo sem anticoagulante é utilizado para que o soro 

sanguíneo seja obtido. O soro é o plasma sem os fatores de coagulação e fibrinogênio
56

, 

obtido após a coagulação e centrifugação da amostra. Os tubos sem anticoagulante foram 

mantidos em repouso por 2 horas para que a coagulação do sangue ocorresse. Após 2 horas, 

centrifugado a 3.000 RPM e o soro obtido congelado e, posteriormente, utilizado para 

determinação dos teores de creatinina e creatina quinase. Os tubos com anticoagulante 

passaram pelo mesmo processo de centrifugação, sendo o plasma coletado e congelado e 

posteriormente utilizado para determinação dos teores de glicose sanguínea. As determinações 

foram realizadas por meio de kits comerciais específicos (Labtest Diagnóstica S.A., Lagoa 

Santa, MG, Brasil) em analisador de automação bioquímico (CM 200, Wiener Lab Group®, 

São Paulo, SP, Brasil). 

Os intestinos coletados foram pesados e seus comprimentos medidos com uma 

fita métrica para determinar se o AGA agiu na massa intestinal e teve influência sobre o peso 

do órgão.  

Foram realizados dois ensaios de metabolismo sendo um do 3º ao 7º dia e outro 

do 17º ao 21º dia de vida dos animais. O coeficiente de metabolização dos nutrientes das 

rações foi determinado a partir da coleta total de excretas, de acordo com a metodologia 

descrita por Sakomura e Rostagno
55

. As rações foram pesadas no início e no fim de cada 

ensaio. As excretas foram coletadas duas vezes ao dia, uma às 8 horas e a outra às 16 horas e 

armazenadas em sacos plásticos previamente identificados sendo conservadas em freezer até o 

momento de seu processamento e análise. Ao término do período de coleta as excretas foram 
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descongeladas, homogeneizadas e 400 gramas de amostra foi retirada para secagem em estufa 

de ventilação forçada a ± 55º C por 72 horas. As amostras secas foram pesadas e moídas em 

moinho tipo Willey para análise laboratorial. As amostras de ração permaneceram 

conservadas em freezer até o momento das análises. 

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Nutrição Animal da 

Universidade Federal de Goiás. Foram realizadas determinação da matéria seca, proteína 

bruta e extrato etéreo das amostras de excretas e das rações de acordo com metodologia 

descrita por Silva & Queiroz
57

. O coeficiente de metabolização (CM) foi calculado pela 

fórmula:  

 

 

       
                                      

                  
       

 

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software estatístico R (R 

development core team, 2011). Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) 

e as médias foram comparadas pelo teste Tukey. Adotando α = 0,05 e considerando tendência 

quando α encontrou-se entre 0,05 e 0,10. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Desempenho 

Os parâmetros de desempenho, ganho de peso, consumo de ração e conversão 

alimentar dos períodos de 1 a 7, 1 a 14 e 1 a 21 estão apresentados na Tabela 2.  

 

TABELA 2 – Efeito da inclusão do ácido guanidinoacético (AGA) sobre o desempenho de frangos de 

corte de 1 a 7, 1 a 14, e 1 a 21 dias de idade  

GP= ganho de peso; CR= consumo de ração; CA= conversão alimentar; CV= coeficiente de variação. 

a,b = médias com letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 
 

 A inclusão do AGA na ração dos frangos de corte no período pré-inicial, de 1 a 7 

dias não influenciou o ganho de peso e o consumo de ração (P>0,05). Entretanto, foi 

observada uma tendência de melhora para a conversão alimentar (P=0,0718) dos animais que 

foram alimentados com a ração contendo 0,20% de AGA em relação aos demais tratamentos, 

quando considerado α= 0,10. 

Da mesma forma, EFSA Journal
36

 realizou um estudo utilizando dieta vegetal 

suplementada com AGA para frangos de corte de 1 a 42 dias de idade, e concluíram que 

houve melhora no ganho de peso e a conversão alimentar dos animais.  

Em trabalho conduzido por Bryant-Angeloni
58

, ao adicionar AGA em dietas 

deficientes em arginina, nenhuma resposta de melhora foi obtida sobre ganho de peso, porém, 

observou melhora na conversão alimentar. Quando adicionou AGA em dietas que continham 

Variáveis 

 

 

0,00 

AGA (%) 

 

0,10 

 

 

0,20 

Valor 

de P 

 CV 

(%) 

Erro 

padrão 

1 a 7 dias 

GP (kg) 0,165 0,168 0,172 0,3586 5,9 ±0,003 

CR (kg) 0,131 0,137 0,131 0,4524 7,6 ±0,003 

CA 0,798 0,820 0,761 0,0718 5,6 ±0,017 

1 a 14 dias 

GP (kg) 0,421 0,441 0,452 0,0638 5,3 ±0,008 

CR(kg) 0,490 0,513 0,506 0,3232 5,5 ±0,010 

CA 1,164a 1,161a 1,120b 0,0138 2,4 ±0,010 

1 a 21 dias 

GP (kg) 0,925 0,909 0,912 0,5224 2,9 ±0,010 

CR (kg) 1,160 1,169 1,150 0,7153 3,6 ±0,015 

CA 1,286 1,286 1,266 0,4406 2,4 ±0,012 
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quantidades de arginina adequadas obteve melhora no ganho de peso e na conversão 

alimentar. Esses resultados confirmam que o AGA na dieta pode poupar a arginina, 

melhorando o desempenho dos animais. 

Lemme et al
32

 observaram que a inclusão de AGA na dieta de frangos de corte 

machos de 1 a 41 dias de idade, melhorou a coversão alimetar, além de, aumentar o conteúdo 

de Cr, PCr e ATP muscular, sugerindo que a disponibilidade de energia aumentou, afetando a 

utilização metabólica de nutrientes para o crescimento. Desta forma, o armazenamento de 

energia mais eficiente faz com que esteja disponível em curto prazo para fins metabólicos, 

como a síntese de proteínas. A diminuição da conversão alimentar pode refletir esses efeitos. 

No período de 1 a 14 dias houve efeito estatístico (P=0,0138) da dieta sobre a 

conversão alimentar, sendo que os animais que receberam a dieta contendo 0,20% de AGA 

até os sete dias de idade apresentaram um melhor valor de conversão alimentar aos 14 dias em 

relação aos animais que receberam os demais tratamentos. Houve também tendência de 

melhora para o ganho de peso (P=0,0638) neste mesmo período para os animais alimentados 

com 0,20% de AGA, o que explica a melhora nos resultados de conversão alimentar. 

A inclusão do AGA nas dietas pré-iniciais de frangos de corte teve como intuito 

melhorar o desempenho nos primeiros dias de vida, o AGA produz a Cr sem precisar utilizar 

aminoácidos essenciais, que poderiam ser utilizados pelo organismo para outras funções, 

como a produção proteica e aumento da massa muscular. Desta forma, a inclusão do AGA no 

nível de 0,20% mostrou uma tendência de melhora no desempenho dos animais no período de 

1 a 7 dias e refletiu positivamente nos resultados de desempenho dos animais no período de 1 

a 14 dias considerando a conversão alimentar.  

 Sabe-se que os primeiros 7 dias de vida dos frangos de corte são determinantes 

para o ótimo desenvolvimento do animal e determina o sucesso da produção. Desta forma, 

bons resultados devem ser conseguidos neste período, pois as perdas não são recuperadas com 

crescimento compensatório até o fim do ciclo. Este fato pode explicar a melhoria da 

conversão alimentar dos animais que receberam dieta contendo AGA nos primeiros sete dias 

de vida, refletindo no período de 1 a 14 dias. Com a suplementação do AGA estendida além 

dos 7 dias,  resultados significativos seriam conseguidos nos outros períodos de criação.  

A suplementação com AGA reduziu a ingestão de alimentos dos frangos de corte 

em estudo desenvolvido por Heger et al.
59

, que utilizaram diferentes níveis de energia e AGA 

na dieta. Os autores atribuem a resposta à melhor utilização de energia em frangos que 

receberam as dietas suplementadas com AGA e também efeito negativo de AGA na ingestão 

voluntária de ração. Ao contrário dos resultados demonstrados acima Lemme et al.
32
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concluíram que o aumento da suplementação de AGA melhorou a conversão alimentar em 

0,03 a 0,05 kg / kg indicando uma melhoria da eficiência do uso de nutrientes e energia. No 

entanto, o mecanismo pelo qual o AGA afeta o desempenho do frango não é totalmente 

compreendido. 

 Não foi verificado efeito residual (P > 0,05) da utilização do AGA nas rações 

experimentais no período pré-inicial sobre o desempenho dos frangos de corte até os 21 dias 

de idade. 

Existe a hipótese que a suplementação com AGA nas dietas traz resultados mais 

expressivos no período final de criação dos frangos de corte. Michiels et al.
30 

relataram em 

seu estudo que a suplementação com AGA foi benéfica no período de acabamento, quando as 

taxas de crescimento são as mais altas, sendo o momento em que há melhor relação ganho: 

alimentação. Desta forma, resultados satisfatórios podem ser observados quando o AGA é 

suplementado no período final do ciclo de produção, partindo do pressuposto que maior 

crescimento muscular e desenvolvimento ocorrem em períodos mais tardios da vida do animal 

e requerem mais ATP.  

O uso de 0,20% de AGA na dieta pré-inicial de frangos de corte mostrou-se 

eficiente em melhorar a conversão alimentar até os 14 dias de vida. A melhoria no 

desempenho dos animais pode estar vinculada ao fato de que a inclusão de AGA poupa os 

aminoácidos utilizados na síntese endógena de Cr podendo ser utilizados na síntese proteica e 

crescimento muscular. Outro fator importante é que a inclusão do AGA faz com que os níveis 

de Cr corporal sejam aumentados, devido ao fato de que o AGA é precursor direto de Cr, 

consequentemente há o aumento de energia disponível para processos metabólicos e melhora 

no desempenho.  

Considerando animais alojados em um período de no máximo 24 horas pós-

eclosão o uso de AGA na dieta de 1 a 7 dias não influencia o desempenho aos 21 dias de 

idade. 

As temperaturas mínimas e máximas registradas durante o experimento, nos 

períodos de 1 a 7, 8 a 14 e 15 a 21 dias foram respectivamente de 24,4 e 33,7; 21,8 e 32,1; 

21,5 e 31,8 ºC. 

 

 

 



24 
 

5.2 Creatinina, creatina quinase (CK) e glicose sanguínea 

Os valores sanguíneos de creatinina, glicose e da enzima creatina quinase estão 

apresentados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Níveis séricos de creatinina, creatina quinase e glicose de frangos de corte no sexto dia 

de idade recebendo diferentes níveis de AGA 

CK = creatina quinase; CV= coeficiente de variação; a,b = médias com letras diferentes na mesma 

linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

 

Houve diferença estatística (P<0,01) na concentração sanguínea da enzima CK 

quando os animais receberam 0,20 % de AGA, que foi maior comparado aos dos demais 

tratamentos. Uma maior quantidade desta enzima no organismo dos animais pode representar 

crescimento muscular mais intenso
60

. Sendo assim, esse maior nível de CK no sexto dia de 

vida para os animais que receberam 0,20% de AGA pode explicar a tendência de melhora na 

conversão alimentar de 1 a 7 dias, confirmando a hipótese de que a maior concentração da CK 

sanguínea possa estar relacionada ao crescimento muscular mais intenso nesta fase, e de 

melhor conversão alimentar com tendência a melhor ganho de peso no período de 1 a 14 dias 

como mostrado anteriormente.  

Entretanto, o aumento da quantidade sanguínea da enzima CK pode estar 

relacionado não só ao crescimento muscular intenso, mas também a outros fatores. A enzima 

CK possui alta variabilidade em sua concentração e atividade, isto se deve a muitos fatores 

diferentes, os principais citados na literatura são atividade muscular, estresse, lesões, idade, 

gênero, contenção durante a coleta de sangue, variações por causas fisiológicas, adrenalina, 

temperatura, raça, dentre outros
61,62

. 

 

 

Variáveis 

 

 

 

0,00 

 

AGA (%) 

 

0,10 

 

 

 

0,20 

 

 

Valor de 

P 

 

 

CV (%) 

 

 

Erro 

padrão 

CK 

(UI/L) 

 

167,85b 112,85b 247,43a <0,001 46,0 ±2,167 

Creatinina 

(mg/dL) 

 

0,250 0,264 0,282 0,5509 29,6 ±0,021 

Glicose 

plasma 

(mg/dL) 

 

245,68 255,68 255,58 0,5032 10,2 ±6,876 



25 
 

Schmidt et al. 
61

 determinaram que os teores normais de CK variam de 100 a 500 

UI/L e que aumentos na sua concentração plasmática indica distúrbio musculares. De acordo 

com Lin et al
63

, em situações de estresse ou atividade física severa a liberação de 

corticosterona nas aves provoca aceleração do metabolismo muscular, que resulta no aumento 

da atividade da CK. 

Os valores de creatinina sanguíneo aos seis dias de vida não apresentaram 

diferença estatística (P>0,05) entre os animais que receberam os tratamentos com adição de 

AGA ou não. A creatinina é proveniente da quebra da Cr do tecido muscular, desta forma os 

níveis de creatinina sanguíneos estão intimamente relacionados à quantidade de Cr presente 

no músculo. A creatinina é filtrada nos rins e excretada na urina, então se os rins não estão 

funcionando corretamente a filtração da creatinina é comprometida e boa parte da creatinina 

produzida não será excretada na urina, elevando sua concentração no sangue. 

De acordo com Barbosa et al.
64

, a Cr é excretada pelos rins antes de ser convertida 

em creatinina, por essa razão esse metabólito existe em pequenas concentrações no soro 

aviário,  geralmente inferiores aos mínimos detectáveis pelos testes laboratoriais. 

Os valores de creatinina normais em aves são constantes, entre 0,1 e 0,4 mg/dL
65

. 

Desta forma, os níveis de creatinina encontrados nas aves desse estudo estão dentro da faixa 

de normalidade.  

Para determinação da atividade muscular, Lemme et al
32

 utilizou a metodologia de 

determinação da creatina, creatinina e do ácido guanidinoacético diretamente do músculo do 

peito de frangos de corte que receberam AGA de 1 a 41 dias de idade. Aos 41 dias de idade 

observaram que o conteúdo de Cr muscular aumentou cerca de 14% quando o suplemento de 

AGA foi aumentado até 0,06% na dieta, sugerindo que o AGA dietético é uma potente fonte 

de creatina. Concluíram também que uma hora post mortem, o nível de moléculas de alta 

energia aumentou com o aumento da suplementação AGA, sugerindo armazenamento mais 

eficiente de energia devido à suplementação de AGA que está disponível em curto prazo para 

fins metabólicos, tais como a síntese de proteínas.  

A concentração de glicose sanguínea não apresentou diferenças (P>0,05) entre os 

diferentes tratamentos contendo ou não AGA. Segundo González et al.
52

, o teor de glicose 

sanguíneo tem pouca variação, devido ao mecanismo homeostático eficiente do organismo, a 

dieta tampouco tem grande efeito na glicemia, exceto em animais com severa desnutrição. A 

concentração sanguínea de glicose de aves sadias varia de 200 a 500 mg/dL
61

. Aves que são 

submetidas a períodos curtos de jejum seus teores de glicose são mantidos normais por 

glicogenólise hepática, já em períodos mais prolongados de jejum em aves sadias, até 8 dias 
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de idade, não diminuem a utilização de glicose, como nos mamíferos
61

. No presente estudo, 

os níveis de glicose sanguíneos se encontraram entre os valores considerados normais para as 

aves sadias. 

A composição bioquímica do plasma sanguíneo pode demonstrar a situação 

metabólica dos tecidos animais
52

. A partir do perfil bioquímico é possível detectar possíveis 

alterações metabólicas, monitorar a saúde das aves, diagnosticar doenças, desenvolver 

avaliação pré-operatória, tratamentos, e até mesmo fazer a mensuração da massa muscular 

corpórea do animal
53,61

. Entretanto, na literatura existe grande variabilidade de respostas na 

composição bioquímica sérica dos frangos de corte, a alternativa para se obter resultados mais 

precisos seria aumentando a quantidade de aves avaliadas por tratamento, sendo muitas vezes 

inviável financeiramente. 

 

5.3 Metabolização dos nutrientes da ração 

Os coeficientes de metabolização da matéria seca (CMMS), proteína bruta 

(CMPB) e extrato etéreo (CMEE) dos períodos de 3 a 7 e 17 a 21 dias, estão apresentados na 

Tabela 4. No período de 3 a 7 dias não houve diferença (P>0,05) no CMMS e no CMEE. 

Houve diferença significativa no CMPB (P=0,0306), que foi maior quando os animais 

receberam 0,20% de AGA comparado aos que não o receberam, mas não foi diferente quando 

comparado com o grupo que recebeu 0,10% de AGA.  

O coeficiente de metabolização da proteína bruta (CMPB), aumentado no período 

de 3 a 7 dias para os animais que receberam 0,20% de AGA na ração, demonstra que houve 

melhora na utilização das proteínas da ração, refletindo no desempenho como foi observado 

na Tabela 2, quando se avaliou a conversão alimentar de 1 a 7 dias e o ganho de peso e 

conversão alimentar no período imediatamente posterior de 1 a 14 dias.  

A melhora no coeficiente de metabolização de proteína bruta faz com que a 

disponibilidade de aminoácidos seja aumentada no organismo dos animais. A economia de 

aminoácidos devido à inclusão do AGA pode ter favorecido a utilização dos aminoácidos 

provenientes da dieta na deposição proteica, demonstrando assim, o maior crescimento 

muscular que também é justificado pela maior concentração da enzima CK no sangue. O 

crescimento muscular está relacionado à tendência de melhora no ganho de peso e conversão 

alimentar observada nas aves no período pré-inicial de criação quando adicionado 0,20% de 

AGA na ração.  
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Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos, no período de 17 a 21 dias de 

idade. O fornecimento da ração contendo inclusão do AGA aos animais no período pré-inicial 

de vida (1 a 7 dias) não influenciou o coeficiente de metabolização no período de 17 a 21 dias.  

 

TABELA 4 - Coeficientes de metabolização (%) da matéria seca (CMMS), proteína bruta (CMPB) e 

extrato etéreo (CMEE) das rações de acordo com o nível de AGA da dieta de frangos de corte 

CMMS= coeficiente de metabolizabilidade da matéria seca; CMPB= coeficiente de metabolizabilidade 

da proteína bruta; CMEE= coeficiente de metabolizabilidade do extrato etéreo; CV= coeficiente de 

variação; a,b = médias com letras diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey (P < 

0,05). 
 

5.4 Peso e comprimento do intestino 

O peso e comprimento do intestino dos frangos de corte suplementados com AGA 

estão apresentados na Tabela 5.  

De acordo com Viola et al.
66

,
 
o aumento da massa intestinal e de seu comprimento 

está relacionado ao aumento do tamanho das vilosidades e profundidade de criptas. Alguns 

ingredientes adicionados às dietas de frangos de corte podem apresentar efeito trófico e 

estimulador aos enterócitos, fazendo com que haja aumento na massa intestinal e melhora na 

capacidade de absorção dos nutrientes.  

O peso e o comprimento do intestino dos animais não apresentaram diferenças 

(P>0,05) entre os tratamentos nesse experimento. A inclusão do AGA aparentemente não 

alterou a morfologia do intestino dos frangos de corte. No presente experimento o AGA não 

apresentou atividades que estimulem o crescimento da massa intestinal de frangos de corte no 

período pré-inicial de criação.  

 

Variáveis 

(%) 

 

 

 

0,00 

 

AGA (%) 

 

0,10 

 

 

 

0,20 

 

 

Valor 

de P 

 

 

 CV 

(%) 

 

 

Erro 

padrão 

3 a 7 dias 

CMMS 68,629 68,603 68,097 0,8451 2,8 ±0,727 

CMPB 56,177b 59,561ab 60,797a 0,0306 5,2 ±1,159 

CMEE 86,280 85,092 85,092 0,2385 2,0 ±0,666 

17 a 21 dias 

CMMS 68,008 68,847 68,152 0,4964 2,0 ±0,525 

CMPB 49,454 50,502 51,879 0,1842 4,6 ±0,891 

CMEE 84,301 83,919 83,585 0,512 1,3 ±0,430 
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TABELA 5 - Peso e comprimento do intestino de frangos de corte alimentados com AGA no período 

de 1 a 7 dias  

P.I.TOTAL= peso intestino total; C.I.TOTAL= comprimento intestino total; C.I.D= comprimento 

intestino delgado; C.I.G= comprimento do intestino grosso; CV= coeficiente de variação. 
 

Existe a necessidade de se estudar os efeitos metabólicos que a inclusão do AGA 

pode causar no organismo, principalmente pelo fato que a metilação do AGA à Cr consome 

muitos grupos metila da metionina. De acordo com Michiels et al.
30

, a suplementação 

dietética com AGA aumenta a demanda por metilação. Nas reações de metilação ocorre a 

produção de homocisteína.
35

. A grande demande de metilação durante a produção de Cr faz 

com que haja acúmulo de homocisteína no sangue, deficiência de metionina, colina, betaína, 

ácido fólico, vitamina B12, dependendo da disponibilidade destes nutrientes na dieta
67

. A 

elevada concentração de homocisteína plasmática pode trazer danos ao funcionamento celular 

além de estar relacionada a doenças cardiovasculares
67

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

 

 

 

0,00 

 

AGA (%) 

 

0,10 

 

 

 

0,20 

 

 

Valor de 

P 

 

 

CV    

(%) 

 

 

Erro 

padrão 

P.I.Total 

(cm) 
16,167 16,426 16,000 0,885 13,8 ±0,6081 

C.I.D   

(cm) 
81,071 84,000 80,538 0,2075 6,2 ±1,4225 

C.I.G   

(cm) 
11,214 10,454 10,750 0,2335 10,1 ±0,3151 

C.I.Total 

(cm) 
92,285 94,750 91,692 0,4077 6,4 ±1,6536 
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6. CONCLUSÃO 

 

O uso de AGA em níveis de 0,10 a 0,20% em dieta pré-inicial de frangos melhora 

o ganho de peso e a conversão alimentar do 1 aos 14 dias de idade.  
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