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Na relação 73%, a betaína sintética e a natural foram mais 

eficientes que o grupo controle. 

DESEMPENHO DE FRANGOS ALIMENTADOS COM DIETAS CONTENDO 

RELAÇÕES DE AMINOÁCIDOS SULFURADOS:LISINA DIGESTÍVEIS E 

FONTES DE BETAÍNA NA FASE INICIAL 

A betaína pode ser incluída na dieta de frangos com efeito 

poupador para aminoácidos sulfurados, sendo necessário 

incrementar esses estudos (Kidd et al. 1997). Objetivou-se 

avaliar o desempenho de frangos alimentados com dietas 

formuladas com relações de aminoácidos sulfurados:lisina 

digestíveis e duas fontes de betaína, natural e sintética. 

504 pintos machos de 8 a 21 dias foram distribuídos em 

baterias aquecidas em delineamento em blocos ao acaso e 

esquema fatorial 3x4 com betaina (sem betaina, com betaína 

sintética e com betaina natural) e diferentes relações de 

metionina+cistina/lisina digestíveis (57, 65, 73 e 81%) de 

acordo com Rostagno et al (2011). Foram realizadas pesagens 

semanais dos animais e dietas e obtidos o peso final, o ganho 

de peso, o consumo de ração e conversão alimentar. Os 

resultados obtidos foram submetidos a ANOVA, comparados 

pelo teste de Tukey (5%) e aplicada análise de regressão para 

as relações de aminoácidos.  

Não foram encontradas diferenças para desempenho (P>0,05) 

para as diferentes relações dietéticas de aminoácidos 

sulfurados:lisina digestíveis e fontes de betaína. Neste 

experimento, houve aumento no peso das aves com o uso das 

betaínas natural (958,7g) e sintética (941,1 g) comparado ao 

grupo controle (925,7 g). Houve interação das fontes de 

betaína e das relações de aminoácidos para conversão 

alimentar (P=0,03),sendo que o incremento foi observado para 

o grupo controle (y= 2,9531-0,0423x+0,0003x2; R2=0,96), a 

betaína natural (y=1,4857-0,0022x; P=0,032; R2=0,60) e a 

betaina sintética (y=1,5524-0,0029x; P=0,024; R2=0,65)a 

medida que as relações foram incrementadas. Na relação 

65%, a betaína natural possibilitou melhor conversão alimentar, 

evidenciando o papel poupador de metionina. Sakomura et al. 

(2013)  observaram que aves alimentadas com dietas 

contendo níveis reduzidos de metionina e de colina e aquelas 

submetidas a suplementação com betaína apresentaram maior 

consumo de ração, em relação as demais dietas, evidenciando 

a possibilidade de redução da inclusão de DL-metionina e de 

cloreto de colina na ração, consequentemente dos níveis de 

aminoácidos sulfurados e suplementadas com betaína. 

Tabela 1. Desempenho de frangos alimentados com dietas 

contendo relações crescentes de metionina+cistina:lisina 

digestíveis e fontes de betaína no período de 8 a 21 dias de idade 

  Ganho de 

peso (g) 

Peso 

final (g) 

Conversão 

alimentar 

Consumo de 

ração (g) 

Fontes de Betaína 

Controle 726,88 925,71 1,358 990,51 
Betaína Natural 761,27 958,73 1,331 1015,5 

Betaína Sintética 749,5 941,07 1,351 998,18 
Met+Cis:Lys digestíveis (%) 

57 735,04 920,19 1,387 1013,31 
65 741,47 937,38 1,357 1009,43 
73 740,32 943,26 1,331 999,08 
81 766,71 966,5 1,311 983,78 

Valor de P 

Fontes de Betaína 0,067 0,093 0,08 0,345 
Met+Cis:Lys dig. 0,254 0,078 <0,001 0,468 

F.Bet.x Met+Cis:Lys 0,341 0,266 0,033 0,332 
CV (%) 6,83 5,39 3,13 5,96 

Desdobramento da interação 

Conversão Alimentar 

Met+Cis:Lys dig.(%) Controle
1
 Betaína Natural

2
 Betaína Sintética

3
 

57 1,426 1,372 1,364 

65 1,370 ab 1,313 b 1,388 a 

73 1,312 1,332 1,35 

81 1,325 1,306 1,303   

Médias seguidas de letras iguais minúscula na linha e maiúscula na coluna não diferem pelo teste 

de Tukey (P<0,10). 

1y= 2,9531-0,0423x+0,0003x2; R2=0,96; P=0,042; ponto de mínima =77,30.  

2y=1,4857-0,0022x; P=0,032; R2=0,60.  

3y=1,5524-0,0029x; P=0,024; R2=0,65 
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