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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 betaína natural) e diferentes relações 

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

acordo com as tabelas brasileiras. No período de 17 a 21 dias 

realizou-se a coleta de excretas pelo método da coleta total e 

analisados os valores de matéria seca e nitrogênio das dietas e 

excretas. Foram calculados os coeficientes de 

metabolizabilidade (%) da matéria seca (CMMS), do nitrogênio 

(CMN), o balanço (g) (BN) e a retenção (g/kg) (RN) de 

nitrogênio. Os resultados obtidos foram submetidos a ANOVA, 

comparados pelo teste de Tukey (10%) e aplicada análise de 

regressão para as relações de aminoácidos. 

 

Para CMMS e RN não se observou interação significativa para 

as relações Met:Cis:Lys digestíveis e fontes de betaína. Para 

CMN, o uso da betaína natural resultou em maiores valores em 

relação ao grupo controle e as fontes de betaína, apresentaram 

efeito quadrático (P=0,01) para as relações de aminoácidos 

(Y1= -65,8564+3,5155x-0,0241x2; P= 0,003; R2=0,86), e melhor 

CMN na relação 73%. O BN também foi incrementado 

(P<0,001) com o uso da betaína natural. Houve interação em 

RN (P=0,08) e o grupo controle apresentou melhor resultado 

na relação 65%; para betaína natural houve incremento linear 

quando as relações aumentaram (Y1= 19.7308+0.0441; P= 

0.047; R2= 0.56). Ratriyanto et al. (2014) afirmaram que a 

inclusão de betaína aumentou a metabolizabilidade dos 

nutrientes, o autor relatou que a propriedade osmótica da 

betaína melhorou a digestibilidade e diminuiu a excreção de 

nitrogênio no ambiente, possibilitando o uso de menores níveis 

de proteína bruta, evitando desperdício. 

CMMS: Coeficiente de Metabolizabilidade da Matéria Seca, CMN: Coeficiente de 

Metabolizabilidade do Nitrogênio, BN: Balanço de Nitrogênio, RN: Nitrogênio retido (mg de 

nutrientes/grama de ganho de peso). Médias seguidas de letras iguais minúscula na linha e 

maiúscula na coluna não diferem pelo teste de Tukey (P<0,10). 

Y1= -65,8564+3,5155x-0,0241x2; P= 0,003; R2=0,86; ponto de máxima= 73,02 

Y2= 19,7308+0.0441; P= 0,047; R2= 0.56 
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O efeito poupador de aminoácidos sulfurados da betaína é um 

dos mais importantes benefícios da sua inclusão nas dietas 

(Eklund et al. 2005). Objetivou-se avaliar os coeficientes de 

metabolizabilidade de dietas formuladas com relações 

decrescentes de aminoácidos sulfurados:lisina digestíveis e 

duas fontes de betaína, natural e sintética, para frangos. 

Tabela 1. Coeficientes de metabolizabilidade de frangos 

alimentados com dietas contendo relações decrescentes de 

metionina+cistina:lisina digestíveis e fontes de betaína no período 

17 a 21 dias de idade 

  CMMS (%) CMN (%) RN BN (g) 

Fontes de Betaína 

Controle 75,95 58,11 B 20,97 35,90 B 
Betaína Natural 76,52 61,80 A 22,8 41,24 A 

Betaína Sintética 75,83 60,30 AB 22,73 36,87 B 
Metionina+Cistina: Lisinadigestíveis (%) 

57 75,52 55,9 21,56 36 
65 76,34 62,2 23,08 39,77 
73 76,33 61,25 21,81 38,2 
81 76,2 60,93 22,22 38,05 

Valor de P 

Fontes de Betaína 0,109 0,012 0,003 <0,001 
Met+Cis:Lys dig. 0,125 <0,0011 0,117 0,124 

F.BetxMet+Cis:Lys  0,931 0,488 0,082 0,366 
CV (%) 1,53 6,5 8,72 12,01 

Desdobramento da interação 

Nitrogênio Retido (mg de nutrientes/grama de ganho de peso) 

Met+Cis:Lys  (%) Controle Betaína natural
2
 Betaína Sintética 

57 20,14 B 22,2 21,97 

65 23,47 A 22,57 23,57 

73 20,57 Bb 22,74 a 23,11 a 

81 20,70AB 23,68 22,27     

METABOLIZAÇÃO DE DIETAS FORMULADAS COM DIFERENTES 

RELAÇÕES AMINOÁCIDOS SULFURADOS:LISINA DIGESTÍVEIS E 

DUAS FONTES DE BETAÍNA NA FASE INICIAL DE FRANGOS 

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

eficientes que o grupo controle. Agradecimentos 
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