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RESUMO 
 
GRIEP JR, Dirceu Neutzling. Colina e metionina + cistina digestível para codornas em 

fase de postura. Sergipe: UFS, 2017. 49p. (Dissertação – Mestrado em Zootecnia) 

 
RESUMO: Entre os nutrientes essenciais que influenciam diretamente no desempenho das 

aves, destaca-se a metionina, primeiro aminoácido limitante para aves quando são 

utilizadas dietas à base de milho e farelo de soja. Assim, o adequado conhecimento da sua 

exigência e possíveis interações com outros nutrientes no organismo é necessário. Assim, 

objetivou-se avaliar a relação entre colina e metionina+cistina digestível em rações para 

codornas em fase de postura, sobre as características de desempenho, qualidade de ovos e 

excreção de nitrogênio (N). O experimento foi desenvolvido em esquema fatorial 4x2, 

considerando quatro níveis de colina (0,0; 0,042; 0,084 e 0,126%) e dois níveis de 

metionina (0,857% e 0,685%,), totalizando oito tratamentos com cinco repetições e sete 

aves em cada parcela, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado.  Os 

parâmetros avaliados foram: consumo de ração, percentual de postura, conversão alimentar 

(CA) por dúzia e massa de ovos, peso do ovo, unidade Haugh, espessura de casca, 

gravidade especifica, percentual de casca, gema e albúmen e N excretado. Não houve 

interação entre os fatores sobre nenhuma das variáveis avaliadas, exceto em relação ao 

peso das codornas (P˂0,01). O nível de 0,857% de metionina + cistina digestível e a maior 

inclusão de colina melhoraram o peso dos ovos (P=0,03), a CA/massa de ovos (P=0,02) e o 

percentual de gema (P˂0,01). Em contrapartida, houve redução linear no percentual do 

albúmen (P˂0,01) com o aumento da inclusão de colina na dieta. Houve resposta 

quadrática dos níveis de colina sobre o percentual de casca dos ovos, estimando 0,047% de 

colina na ração. A gravidade especifica dos ovos reduziu linearmente (P˂0,01), com a 

inclusão de colina na dieta. A excreção de nitrogênio apresentou comportamento 

quadrático inverso (P=0,04), no qual o nível ótimo de 0,126 % de colina proporcionou 

redução de N para o ambiente em 1,55%, se comparado com o tratamento sem colina. 

Conclui-se que para melhor peso dos ovos, CA/massa de ovos, percentual de gema e 

redução de N fecal de codornas japonesas em fase de postura, o nível indicado de 

metionina + cistina digestível é de 0,857% e colina de 0,126%. 

 

Palavras-chave: Aminoácidos; exigência nutricional; nutrição; ovos; vitaminas 

 



 

ii  

 
 

ABSTRACT 
 

GRIEP JR, Dirceu Neutzling. Choline and digestible methionine + cystine for laying 

quails. Sergipe: UFS, 2017. 49p. (Dissertation - Master in Animal Science) 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the ratio between choline and 

digestible methionine + cystine in laying quail diets on performance characteristics, egg 

quality and nitrogen excretion (N). The experiment was carried on in a 4x2 factorial 

scheme, considering four levels of choline (0.0, 0.042, 0.084 and 0.126%) and two levels 

of digestible methionine (0.857% and 0.685%), totaling eight treatments, five replications 

and seven birds in each plot, distributed in a completely randomized design. The 

parameters evaluated were: feed intake, percentage of laying, feed conversion (FC) per 

dozen and mass of eggs, egg weight, Haugh unit, bark thickness, specific gravity, 

percentage of bark, yolk and albumen percentage and excreted nitrogen. There was no 

interaction between the factors on any of the evaluated variables, except for the weight of 

quails (P=0,01). The 0.857% digestible methionine + cystine level and the higher inclusion 

of choline improved egg weight (P=0,03), FC/ egg mass (P=0,02) and egg percentage 

(P˂0,01). In contrast, there was a reduction in albumen weight (P˂0,01)  with increased 

choline inclusion in the diet. There was a quadratic response on percentage of eggshell, 

whose optimum level was 0.047% of choline in the diet. The specific gravity of the eggs 

reduced linearly (P˂0,01), with the inclusion of choline in the diet. Nitrogen excretion 

showed quadratic inverse response (P=0,04), in which the level of 0.126% of choline, 

provided reduction of N for the environment in 1.55%, when compared to the treatment 

without addition of choline. Further research is needed to better define the interaction 

between methionine + cystine and choline for quails. Thus, it is concluded that for the best 

egg weight, FC / egg mass, yolk percentage and fecal N reduction in japanese laying 

quails, the indicated digestible methionine + cystine level is 0.857% and choline is 0.126% 

 

Keywords: Amino acid; eggs; nutrition; nutritional requirement; vitamins 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

À medida que o conhecimento em nutrição evoluiu, tornou-se possível diminuir os 

custos produtivos, visto a formulação de dietas com a utilização de aminoácidos 

industriais, possibilitou seu balanceamento com teores reduzidos de proteína bruta, de 

acordo com o conceito de proteína ideal, sem que ocorram deficiências ou excessos de 

aminoácidos essenciais e, por consequência dietas com menor custo. Atrelado a isto, o 

melhor conhecimento da fisiologia, bem como do metabolismo, tornou-se essencial para 

adequar os níveis de minerais e vitaminas para as aves. 

Dentre os aminoácidos essenciais, a metionina é considerada o primeiro aminoácido 

limitante para aves, sendo primordial para mantença, crescimento, produção e 

desenvolvimento das penas. Além de ser um dos principais doadores do grupamento metil 

no metabolismo animal, esse que é responsável pela formação da colina, cisteína, creatina, 

carnitina, adrenalina e da melatonina (LEESON & SUMMERS, 2001). 

A colina é precursora da betaína, um doador de grupos metil para as reações de 

metilação e formação de metionina. Ela é considerada um nutriente essencial ao organismo 

animal, pois é responsável pela participação ativa na síntese da lecitina, esfingomielina e 

acetilcolina, no qual a lecitina participa da absorção e transporte das gorduras hepáticas, 

além de estar presente nas membranas celulares (KIDD, 1997). Com isso, um déficit no 

fornecimento de colina para a ave resultará na mobilização do grupamento metil da 

metionina para a síntese de colina pelo fígado, e consequentemente, o desempenho e 

qualidade dos ovos poderá ser afetado.  

Pesquisas relacionando metionina com colina para codornas são escassas na 

literatura, neste contexto, objetivou-se determinar a relação entre a colina e metionina + 

cistina digestível, em rações para codornas em fase de postura, através desempenho 

zootécnico, qualidade dos ovos e excreção de nitrogênio. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1. Coturnicultura Brasileira 

 A codorna doméstica é resultado de um cruzamento de codornas originária da 

Europa pertencentes à família dos Fasianidae e da sub-família dos Perdicinidae, sendo da 

mesma família das galinhas e perdizes com espécies de codornas selvagens japonesas 

(PINTO et al., 2002). A partir deste cruzamento surgiu a exploração desses animais para a 

produção de carne e ovos.  

A criação de codornas foi introduzida no Brasil no início da década de 60, visando 

principalmente à produção e comercialização de ovos "in natura" da codorna japonesa. 

Desde 1963, quando foi lançada uma marchinha carnavalesca, com o nome "Ovo de 

Codorna", de Severino Ramos de Oliveira, houve um grande impulso no consumo de ovos 

que continuou após a regravação da canção, pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga, que exaltou 

e muito as qualidades afrodisíacas do produto. Na verdade, anos mais tarde houve um 

grande impulso no consumo e, calcula-se que a produção de ovo de codornas em 1992 

tenha sido algo próximo a 34 milhões de dúzias, o que significa quase 3% da produção da 

avicultura industrial no mesmo período (BERTICHINI, 2012). 

A espécie Coturnix japônica é a mais difundida no país, é uma linhagem de baixo 

peso corporal (média de 160g), utilizada para produção de ovos e ao final do período 

produtivo são utilizadas para produção de carne. A alta produtividade (média de 300 

ovos/ano) está associada a fatores, como o rápido crescimento, a precocidade produtiva, a 

maturidade sexual (35 a 42 dias), a grande longevidade associada à alta produção (14 a 18 

meses), além da viabilidade econômica com a necessidade de pequenos espaços para 

grandes populações e o pequeno investimento inicial (PASTORE et al., 2012). 

 Se comparadas as galinhas poedeiras que iniciam a postura em torno dos 120 dias 

de idade, as codornas são muito mais precoces, pois iniciam a postura com menos de 40 

dias, podem produzir até cinco gerações por ano. Além disso, são mais tolerantes a 

temperaturas elevadas e as doenças que normalmente acometem outras aves (QUEVEDO 

FILHO, 2012). 

 De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2014 o 

Brasil é o quinto maior produtor mundial de carne de codornas e o segundo de ovos. O 

efetivo de codornas no ano de 2014 foi de 20,34 milhões de unidades, apresentando 



 

3  

aumento de 11,9% com relação ao registrado em 2013 (IBGE, 2014). Espera-se que em 

2020 haja mais de 36 milhões de codornas (BERTECHINI, 2012). 

 A expansão da coturnicultura brasileira vem sendo evidenciada pela intensificação 

dos processos de criação, pelo aumento dos volumes de produção e pela demanda de 

maximização da eficiência técnico-econômica do capital investido. É valido enfatizar que o 

setor avícola passou por diversas transformações nos últimos anos e têm buscado cada vez 

mais aperfeiçoar as técnicas e alternativas para alcançar um excelente padrão de qualidade, 

vinculado a preços competitivos e agregados a bem-estar animal. 

A Região Sudeste é a maior produtora nacional de codornas, independentemente da 

finalidade, com um plantel representado por 76,1% no cenário nacional, sendo São Paulo o 

estado com a maior população de codornas (IBGE, 2013). Em relação ao cenário nacional, 

a Região Nordeste representa 8,2%. O Nordeste produziu 18.227.000 dúzias de ovos de 

codorna em 2013, que gerou receita de R$ 24.249.000. Sergipe foi o estado com menor 

produção, 84.000 dúzias (IBGE, 2013). 

 

2.2. Nutrição de Codornas em Fase de Postura 

Na avicultura, o custo com a alimentação representa aproximadamente 70% do custo 

de produção, por isso, são necessárias dietas balanceadas de acordo com as necessidades 

das aves e que proporcionem máxima eficiência de utilização da dieta e ótimo desempenho 

dos animais (NASCIMENTO et al., 2009). 

Embora as codornas utilizem a energia do milho e do farelo de soja de forma 

semelhante aos frangos e galinhas, as exigências nutricionais das codornizes são muito 

diferentes das últimas aves. Por razões óbvias, não é aconselhável alimentar codornas com 

rações de frangos e galinhas porque as codornas exigem mais proteína (aminoácidos) e 

menos cálcio na ração (SILVA et al., 2012). As codornas japonesas têm sido melhoradas 

para alta produção de ovos, de melhor qualidade e com menor teor de colesterol 

(MINVIELLE & OGUZ, 2002), enquanto as codornas pesadas têm sido selecionadas para 

alta taxa de ganho nas primeiras quatro semanas (AGGREY et al., 2003). Portanto, novas 

pesquisas com codornas, na área de nutrição, têm surgido na literatura nacional e 

internacional, a partir do início deste século.  

As exigências de codornas japonesas são diferentes de acordo com a fase de 

produção. De acordo com a Tabela Brasileira de Aves e Suínos (ROSTAGNO et al., 2011) 

as recomendações para rações formuladas para codornas japonesas nas fases de cria e 

recria apresentam valores de 22% para proteína bruta (PB) com 2.900 kcal/kg de ração de 
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energia metabolizável (EM) e 0,9% de cálcio; já para codornas japonesas na fase de 

postura os valores recomendados para as dietas são de 18,71 a 19,94% para PB e 2.800 

kcal/kg de ração de EM, apresentando valores de 2,9 a 3,1% de cálcio. Além disso, os 

teores proteicos e energéticos variam de acordo com as tabelas, como por exemplo, na 

Tabela para Codornas Japonesas e Europeias (2009) indica-se para fase de postura, uma 

dieta com 22% para PB e 2.800 kcal/kg de ração de EM e 3,5% de cálcio, valores estes 

diferentes dos propostos pelas Tabelas Brasileira de Aves e Suínos (2011). 

As exigências de proteína bruta nas rações de codornas japonesas são maiores 

quando comparado às rações de galinhas poedeiras comerciais, as quais necessitam de 

teores médios de 19,5 e 16% de PB, respectivamente, fazendo com que o valor do 

quilograma de ração seja maior para codornas. Ainda, a conversão alimentar por dúzia de 

ovos produzidos de galinha de postura ainda é melhor, sendo aproximadamente 3,0 

kg/dúzia para codornas e 2,1kg/dúzia para galinhas, consequentemente, o produto final 

obtido das codornas apresentam custo relativamente superior. Assim, embora a criação de 

codornas seja uma atividade em plena expansão e atrativa devido a diversos fatores, os 

preços das rações tornam o negócio mais competitivo (CUNHA, 2009). 

Normalmente, o programa alimentar de codornas em fase de postura é realizado com 

apenas um tipo de ração durante todo o período de produção, o que ocorre por 

aproximadamente um ano. Com isso, variações na taxa de postura, massa de ovos e peso 

corporal durante esse período, podem influenciar as exigências dos animais e o 

aproveitamento dos nutrientes fornecidos a ave via dieta, podendo nesse período ocorrer 

variações nas exigências de colina e metionina + cistina, necessitando de adequações dos 

níveis desses compostos via dieta. 

O excesso de proteína ou o desequilíbrio na relação entre os aminoácidos aumentam 

o catabolismo e a perda de nitrogênio na forma de ácido úrico. Assim, quantitativamente, a 

reação de metilação mais significativa em aves ocorre para a síntese de purinas que tem, 

como principal destino, a formação de moléculas de ácido úrico. Nesta reação, para a 

formação de um mol de ácido úrico, cada nitrogênio da molécula, exige dois moles de 

grupamento metílicos (PESTI et al., 1979). Assim, quanto maior for à produção de ácido 

úrico pela codorna, maior será a necessidade dos grupamentos metílicos e excreção de 

nitrogênio. 

 As vitaminas são exigidas em pequenas quantidades e tem basicamente quatro 

funções metabólicas: estabilização de membranas celulares, hormonal, doador e receptor 

de H+
/e

- e coenzima. Já a colina não faz o papel de coenzima.  
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Deste modo, se torna essencial o fornecimento de uma dieta equilibrada, visando a 

melhor conversão de alimentos e reduzindo o teor de nutrientes que serão eliminados via 

excreta. Assim, o fornecimento de uma dieta formulada com base no conceito da proteína 

ideal é primordial, possibilitando melhor aproveitamento das dietas, melhor saúde das 

codornas e maior retorno econômico ao produtor. Por isso, pesquisas que visam determinar 

as exigências nutricionais são necessárias, em especial para codornas, onde as pesquisas 

sobre exigências ainda são incipientes. 

 

2.3. Metionina em Rações para Codornas  

A metionina, cujo nome é derivado de seu nome químico, 2-amino-4- (metiltiol) 

ácido butírico, é essencial para todas as espécies animais (D’MELLO, 2003), é classificada 

como aminoácido essencial, por não ser sintetizado em velocidade e quantidade suficientes 

pelo organismo animal para atender as necessidades do máximo desempenho 

(BERTECHINI, 2006). Esse aminoácido é o primeiro limitante na alimentação de aves e, 

quando em baixas concentrações, podem limitar o crescimento animal.  

Os aminoácidos não essenciais da dieta, normalmente têm a sua necessidade 

atendida na ração através do milho e do farelo de soja, porém, dependendo do estágio 

fisiológico e os demais ingredientes da ração, o fornecimento desses aminoácidos podem 

não ser suficiente, necessitando assim, da mobilização de aminoácidos essenciais para sua 

produção. Um exemplo é que a metionina pode ser convertida em cisteína, sendo essa uma 

reação irreversível. Por tal motivo, a exigência de metionina é dada em metionina+cistina, 

já que o fornecimento de metionina terá que suprir a demanda de metionina e cistina 

digestível. 

Nos ingredientes destinados a produção de ração, os aminoácidos que os compõe 

não apresentam uma relação perfeita para os animais, o mesmo se estende para as aves. A 

combinação desses ingredientes diminui esse desbalanço, mas, ainda assim na maioria das 

vezes é necessária a correção do balanço entre aminoácidos através da inclusão de 

aminoácidos sintéticos. Essa suplementação deve ser realizada na sequência de sua 

limitação, que no caso de codornas, o aminoácido metionina é considerado o primeiro 

limitante (BERTECHINI, 2006), seguida da lisina e treonina ou triptofano. 

A partir da fabricação industrial de aminoácido sintético, a suplementação destes 

nas dietas não somente de codornas, mas também na maioria dos animais não ruminantes, 

tornou-se um procedimento comumente realizado.  A primeira metionina comercial foi a 

hidroxi-análoga (MHA), também chamada de ácido 2-hidroxi-4-metilbutanóico 
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(BERTECHINI, 2006). Esse mesmo autor cita que existe também a DL-metionina 

comercial, sendo que a metade dessa metionina na forma levogira (L) e a outra metade na 

dextrogira (D). Esse aminoácido pode ser fornecido dessa forma, por que o fígado dos 

animais possui transaminases especificas que convertem a forma D para a forma L, que é a 

forma que o organismo animal absorve os aminoácidos. Esse mesmo fato não ocorre para 

os aminoácidos lisina e treonina, e por este motivo deve ser fornecido apenas na forma L.  

A metionina desempenha várias funções no organismo das aves e tem efeito no 

sistema imune (KALINOWSKI et al., 2003), na deposição de proteína (HRUBY, 1998), no 

metabolismo de lipídeos (JENSEN, 1990) e no metabolismo energético (BOOMGARDT 

& BAKER, 1973). Outras funções da metionina incluem a doação de radicais metil, 

precursora da biossíntese da cisteína, que, ligada aos pares por uma ponte dissulfeto, forma 

a cistina, o que justifica o fato das recomendações nutricionais serem expressas como 

metionina+cistina (BARBOSA, 1998). 

De acordo com Bertechini (2006), os aminoácidos metionina e treonina, apesar de 

fundamentais para a formação da proteína, estão mais relacionados com a manutenção do 

sistema biológico do que para a síntese proteica, diferente da lisina, isoleucina, leucina e 

valina, que são principalmente utilizados para síntese proteica. 

Nas aves, a metionina, como qualquer outro aminoácido, quando em excesso não 

será depositado, e sim sofrerá a transaminação, se transformando em outro aminoácido ou 

será posteriormente desaminado, gerando um grupamento amino, que será eliminado na 

urina na forma de ácido úrico e uma cadeia carboxilíca, que será utilizado para produção 

de ATP ou de reserva energética na forma de glicogênio ou triglicerídeos.  

Sabe-se também que em casos de excesso, a metionina poderá causar antagonismo 

com outros aminoácidos, resultando na diminuição da produção. Em contrapartida, quando 

em deficiência, o desempenho será limitado, o sistema imune poderá se tornar mais frágil 

e, possivelmente, o animal ficará mais susceptível a adquirir doenças. Os relatos de 

deficiência severa de metionina relacionam-se com a queda no ganho de peso, piora da 

eficiência alimentar e diminuição do teor de proteína na carcaça, além de estimular o 

consumo de ração, contribuindo com energia adicional e, consequentemente, ocasionando 

acréscimo na deposição de gordura corporal (SUMMERS et al., 1992; MORAN, 1994). 

O metabolismo da metionina na forma de S-adenosilmetionina é o mais importante 

doador de grupo metil no organismo, sendo exigida para a biosíntese de substâncias 

envolvidas no crescimento, como cisteína, creatina, carnitina, poliaminas, epinefrina, 

colina e melatonina (BAKER et al., 1996).  
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Para a alimentação de codornas em fase de postura, é sugerido na Tabela Brasileira 

de Aves e Suínos (ROSTAGNO et al., 2011), um fornecimento de 0,857% de metionina + 

cistina digestível, no NRC (1994), a indicação é de 0,7% de metionina + cistina digestível, 

já a Tabela para Codornas Japonesas e Europeias (SILVA et al., 2009) indica-se 0,77% de 

metionina+cistina digestível para mesma fase, para proporcionar uma adequada 

manutenção dos processos metabólicos, além da máxima produção de ovos.  

As pesquisas realizadas com codornas de postura visando determinar as exigências 

nutricionais são escassas, fato que justifica às diferenças entre os valores observados nas 

tabelas de exigências nutricionais; principalmente à relação entre metionina e colina, 

justificando estudar mais afinco esta importante interação entre o aminoácido e a colina. 

 

2.4. Colina em Rações para Codornas  

  A colina é quimicamente denominada de β - hidroxietil – trimetilamônio hidróxido, 

que é um íon caracterizado por um radical nitrogênio trimetil quaternário. A colina foi, 

originalmente, isolada da bile suína em 1849 por Strecker (LEESON & SUMMERS, 

2001). Em 1932, foi descoberto que a colina era um componente ativo da lecitina pura e 

que agia na prevenção de fígado gorduroso em ratos (FERREIRA & NETO, 2003). 

Industrialmente, é sintetizada a partir da amônia e metanol, formando trietilamina que é 

convertida a cloridrato pelo ácido clorídrico, sendo então transformada em cloreto de 

colina na presença de dióxido de etileno.  

Considerada como um nutriente essencial ao organismo animal, sua classificação é 

controversa, pois não se enquadra na classificação clássica das vitaminas que participam 

no metabolismo animal como coenzima e, em função disso, talvez essa designação não 

seja mais utilizada (BERTECHINI, 2006). 

A colina é exigida em quantidades muito superiores às outras vitaminas, antigamente 

também era denominada de vitamina B4 (BERTECHINI, 2006), sendo requerida em 

gramas e não em miligramas como as vitaminas verdadeiras (NRC, 2001). A colina ainda é 

amplamente encontrada nos alimentos de origem animal e nos vegetais, particularmente 

nas sementes de oleaginosas. No entanto, as fontes proteicas de origem animal são as mais 

ricas em colina.  

 Devido a esta maior necessidade de colina, ela deve ser suplementada, já que tem 

importante função no metabolismo das aves, sendo difícil observar os sinais de toxicidade 

por seu excesso na ração, uma vez que as aves toleram até 30.000 mg/kg de ração 

(LEESON E SUMMERS, 2001). Em caso de deficiência, ocorre crescimento retardado, 
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esteatose hepática e degeneração hemorrágica renal (BERTECHINI, 2006). Por outro lado, 

quando em concentrações extremamente altas, pode ocasionar redução no crescimento, 

diminuição da utilização da piridoxina ou vitamina B6 e aumento da mortalidade 

(COMBS, 2008). Por isso, balizar a necessidade de colina para aves, especialmente 

codornas, se torna essencial. 

As exigências de colina podem ser influenciadas pelo teor de lipídeos da dieta e 

aminoácidos sulfurados, uma vez que pode ocorrer sua síntese no fígado a partir da doação 

de grupos metílicos da metionina (BARROETA et al., 2002).  

A colina tem como papel bioquímico participar da síntese de lecitina, esfingomielina 

e acetilcolina. A lecitina participa da formação das lipoproteínas que são responsáveis pelo 

transporte das gorduras do fígado e da posterior mobilização e transporte das gorduras 

hepáticas, faz parte também da composição das membranas celulares e organelas como 

mitocôndrias e microssomas (FERREIRA & NETO, 2003). A esfingomielina e a 

acetilcolina participam no metabolismo nervoso, sendo intermediadores das funções 

nervosas (BERTECHINI, 2012).  

Segundo Klasing (1998), quantitativamente, o papel primário da colina é integrar a 

fosfatidilcolina, a esfingomielina e as lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL). A 

colina é ainda doadora de grupos metil que agem na formação de metionina a partir da 

homocisteína e de creatina a partir de ácido guanidoacético (LEESON & SUMMERS, 

2001). 

O fígado contém de 4% a 5% de gordura, entretanto, sob circunstâncias de dietas 

desequilibrada e/ou deficiência de colina, pode chegar a ter 30%, ou mais. Este excesso de 

gorduras pode levar ao comprometimento do funcionamento do fígado, quadro 

denominado de cirrose. Em aves de postura, no caso de deficiência de colina, ocorre à 

incapacidade da ave de empacotar os triglicerídeos hepáticos em VLDL, estes 

triglicerídeos acumulados no fígado causam esteatose hepática (KLASING, 1998).  

 Sugere-se que a colina possa ser sintetizada pela ave adulta (LUCAS et al., 1946). 

Entretanto, há evidências de que a deficiência de colina em aves jovens não seja pela total 

incapacidade das mesmas de sintetizarem esse nutriente, mas sim à impossibilidade de 

conseguirem metabolizar a uma taxa que satisfaça as suas necessidades, a tornando 

essencial. Aparentemente, a síntese de colina em aves aumenta com a idade, por isso é 

difícil verificar deficiência em aves a partir de oito semanas de idade (LEESON & 

SUMMERS, 2001).  

As exigências dietéticas de colina foram estabelecidas para várias espécies animais 
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incluindo frangos, poedeiras, suínos, ratos e cães. A maioria das espécies consegue 

produzir toda a colina necessária por meio de síntese hepática a partir da serina e grupos 

metil da S-adenosilmetionina (NRC, 1987).  No caso das aves, a síntese pode não ser rápida 

o suficiente para suportar o crescimento e a produtividade das mesmas, tornando-se 

necessário fazer a suplementação nas dietas (KLASING, 1998). 

Sabe-se da necessidade da inclusão de colina na dieta de codornas, porém, a 

quantidade indicada na literatura é bastante controversa. De acordo com a Tabela 

Brasileira de Aves e Suínos (ROSTAGNO et al., 2011) a indicação de colina para aves em 

postura é de 0,0022 %, já o NRC (1994) sugere 0,110 % de colina para codornas em 

posturas, e a Tabela para Codornas Japonesas e Europeias (2009) indica 0,002% de colina 

para mesma fase.  

Além do nível de metionina, as concentrações de ácido fólico e cobalamina podem 

afetar a exigência de colina das aves jovens (LEESON & SUMMERS, 2001). A adição de 

colina à alimentação das poedeiras é, por vezes questionada, já que poucas respostas 

positivas são obtidas a partir da suplementação quando os níveis de aminoácidos 

sulfurados da dieta estão adequados (HARMS & MILES, 1985). 

De acordo com Klasing (1998), para aves, a exigência de colina será maior quanto 

mais elevado for o nível de proteína da dieta, pois há maior necessidade de grupamentos 

metil para a síntese e excreção de ácido úrico.  

Em virtude da participação da metionina na biossíntese de colina, a quantidade de 

proteína da ração influencia a necessidade de colina. Dessa forma, a deficiência da colina 

normalmente está relacionada com uma leve carência de proteína na ração e com o excesso 

e desbalanço aminoacídico, já que, participa no fornecimento do grupamento metil na 

síntese e excreção de ácido úrico (HARMS & RUSSEL, 1993).  

A sua exigência pode ser parcialmente atendida por excesso de qualquer um dos 

doadores de grupos metil, como a metionina ou a betaína. Salienta-se ainda que em dietas 

com excesso de energia, provavelmente a exigência de colina seja maior, visto que há 

maior demanda de lecitina e outros compostos para transportar a gordura hepática 

(BERTECHINI, 2006). 

A colina é comercializada na forma de cloreto de colina e é encontrada comumente 

nas formas pó e liquida com 60% e 75% de concentração, respectivamente. É um produto 

muito instável e que frequentemente apresenta problemas na concentração, seja por fraude, 

por problemas na estocagem ou por processamento (COELHO, 1994). 
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2.5. Interação entre Metionina e Colina 

 A DL-metionina sintética disponível no mercado possui preço elevado, mas 

justificável por otimizar o metabolismo proteico, atuar no metabolismo de outras 

substâncias e melhorar a defesa imunológica. Ainda assim, torna-se necessário a busca por 

outras substâncias alternativas com preços mais competitivos, que podem otimizar o papel 

da DL-metionina, além de poupar o organismo de funções metabólicas desnecessárias.  

O cloreto de colina, um produto utilizado no preparo de rações comerciais e 

possível substituto parcial da DL-metionina é uma substância que deve ser considerada 

como uma fonte eficaz de colina (EFSA, 2011). 

Além da sua função primária como constituinte de proteínas, a metionina, 

primeiramente, pode ser convertida em S-adenosilmetionina e S-adenosil-homocisteína, 

reações estas que liberam um grupo que é usado em vários processos metabolicos 

(SIMON, 1999). Assim, a metionina é por vezes, um potencial doador de metil para as 

reações de metilação. Para regenerar metionina de homocisteína, um grupo metil deve ser 

transferido em uma reação inversa através do tetrahidrofolato (envolvendo folatos e 

cianocobalamina(vitamina B12)) ou via betaína, que pode ser produzida a partir de colina, 

através da reação de oxidação em dois estágios irreversíveis que ocorrem no fígado e nos 

rins (BERTECHINI, 2016). Essas reações estão representadas na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1: Vias metabólicas, metionina à cisteína e metionina à colina (modificada de 

Haynes, 2002). 
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A metionina pode contribuir para a biossíntese da fosfatidilcolina através do seu 

papel como doador de metil. Em estudo realizado com cabras lactantes para avaliar a 

colina e metionina radiomarcadas para determinar a cinética e inter-conversões entre os 

dois compostos, foi visto que 6% do pool de colina foi derivado de metionina 

(EMMANUEL & KENNELLY, 1984). São poucos os trabalhos a fim de avaliar essa 

interação entre a metionina e a colina em aves.  

Castro et al. (2011), testando a relação entre metionina e colina na alimentação de 

codornas de postura verificaram que ao fornecer dois níveis de metionina (0,65 e 0,75%) e 

4 níveis de colina (0, 200, 400, 600 e 800 ppm), concluíram que para o nível de 0,65% de 

metionina, deve-se fornecer 400 ppm de colina. Já para o nível de 0,75% de metionina o 

melhor nível de colina foi 600 ppm.  

Em experimento realizado por Khairani et al. (2016), testando três níveis de 

metionina (0,19; 0,79 e 1,05%) e dois níveis de cloreto de colina (0 e 1500 ppm) na 

alimentação de codornas de postura verificaram que a adição de 1500 ppm de cloreto de 

colina pode substituir até 75,95% de DL-metionina dietética, já que a produção de ovos, 

massa de ovos e peso de ovo foi aumentada. 

Reis et al. (2012), ao testarem quatro níveis de colina (0, 500, 1000, 1500mg/ kg de 

ração) na alimentação de codornas de postura com nível de metionina+cistina digestível de 

0,910%, concluíram que não há necessidade de inclusão de colina na dieta. Em 

contrapartida, Sakomura et al. (2012) testaram na dieta de frangos de corte a 

suplementação de betaína (que é um precursor de metionina e um produto da colina) e 

observaram que sua suplementação pode diminuir os níveis de DL-metionina e de cloreto 

de colina. 

Neste contexto, observa-se que os dados da relação de metionina e colina na dieta 

de codornas de postura, de forma a baratear os gastos com a alimentação e melhorar a 

resposta produtiva, ainda são escassos e conflitantes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

12  

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

AGGREY, S. E.; ANKRA-BADU, G. A.; MARKS, H. L. Effect of longterm divergent 

selection on growth characteristics in Japanese quail. Poultry Science, v. 82, p. 538-542, 

2003. 

BARBOSA, R. J. Exigência de metionina + cistina para frangos de corte na fase de 

crescimento e acabamento. Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 1998. 84p. 

Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Viçosa, 1998 

BARROETA, A. C. Óptima nutrición vitamínica de los animales para la producción 

de alimentos de calidad. Barcelona: Pulso ediciones, 2002. 208p. 

BAKER R. T. M.; DAVIES S. J.  Changes in tissue α-tocopherol status and degree of lipid 

peroxidation with varying α-tocopheryl acetate inclusion in Diets for the African 

catfish. Aquaculture Nutrition, n. 2, p. 71-79, 1996. 

BERTECHINI, A. G. Nutrição de monogástricos. Lavras: Ed. UFLA, 2006. 

BERTECHINI, A. G. Nutrição de monogástricos. 2ª ed. Lavras: UFLA, 2012. 201p. 

BOOMGARDT, J.; BAKER, D. H. Effect of dietary energy concentration on sulfur amino 

acid requirement and body composition of young chicks. Journal of Animal Science, v. 

36, p. 307-311, 1973. 

CASTRO, S. F.; FORTES, B. D. A.; CARVALHO, J. C. C. et al. Relação Metionina e 

Colina Dietética Sobre o Desempenho de Codornas Japonesas (Coturnix coturnix japonica) 

em postura. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v. 12, n. 4, p. 635-641, 2011. 

COMBS JÚNIOR, G. F. The Vitamins: fundamental aspects in nutrition and health. 3 ed. 

San Diego. Academy Press, 2008. 583 p. 

COELHO, M. Vitamin stability. Feed International. p. 39. 1994. 

CUNHA, F. S. A. Avaliação da mandioca (Manihot esculenta Crantz) e subprodutos 

na alimentação de codornas (Coturnix japonica). 2009. 98f. Tese (Doutorado Integrado 

em Zootecnia: Área de concentração: Produção de não ruminantes) – Universidade Federal 

Rural de Pernambuco. Universidade Federal da Paraíba. Universidade Federal do Ceará, 

Recife, PE, 2009. 

D’MELLO. J. P. F. Amino Acids in Animal Nutrition. Formerly of the Scottish 

Agricultural College Edinburgh, 2ª ed. p. 143, UK, 2003. 

EMMANUEL, B.; J. J. KENNELLY. Kinetics of methionine and choline and their 

incorporation into plasma lipids and milk components in lactating goats. Journal Dairy 

Science, n. 67, p. 410-415, 1984. 



 

13  

FERREIRA, R. A.; NETO, A. R. O. Vitaminas na Nutrição Animal. Nutrição animal – 

Tópicos Avançados. Universidade Estadual do Sudeste da Bahia (UESB), Departamento 

de Tecnologia Rural e Animal, Itapetinga – BA, p. 268. 2003. 

QUEVEDO FILHO, I. B. Farelo integral de arroz parboilizado na alimentação de 

codornas japonesas (Cortinx cortunix japônica) nas fases de crescimento e produção. 

2012. 84 p. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, CE, 2012. 

HAYNES, C. M., An HRD/DER-independent ER quality control mechanism involves 

Rsp5p-dependent ubiquitination and ER-Golgi transport. Journal Cell Biology, v. 158, p. 

91-101, 2002. 

HARMS, R. H; MILES, R. D. How much supplemental choline should be added to feed 

for commercial laying hens? Feedstuffs, v. 57, p. 27-28, 1985. 

HARMS, R. H.; RUSSELL, G. B. Amino acid supplementation restores performance of 

commercial layers fed a low protein diet. Poultry Science, v. 72, p. 1892-1896, 1993. 

HRUBY, M. The amino acid maintenance and growth requirements of male broilers. 

1998. 144f. Thesis (Ph.D. in Animal Science) - University of Minnesota, Minnesota, 1998. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Produção da Pecuária 

Municipal, Rio de Janeiro, v. 41, p. 54-58, 2013. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Produção da Pecuária 

Municipal, Rio de Janeiro, v. 42, p. 21-29, 2014. 

JENSEN, L.S. Concepts of amino acid and protein nutrition in poultry. In: COLÉGIO 

BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO ANIMAL, 1990, Campinas. Anais... Campinas: Colégio 

Brasileiro de Nutrição Animal, 1990. p. 99-108. 

KALINOWSKI, A.; MORAN JÚNIOR; E. T.; WYATT, C. Methionine and cystine 

requirements of slow- and fast-feathering male broilers from zero to three weeks of age. 

Poultry Science, v. 82, p. 1423-1427, 2003. 

KHAIRANI; SUMIATI; WIRYAWAN, K. G. Egg Production and Quality of Quails Fed 

Diets with Varying Levels of Methionine and Choline Chloride. Media Peternakan, n. 39. 

p. 34-39, 2016. 

KIDD, M. T.; FERKET, P. R.; GARLICH, J. D. Nutritional and osmoregulatory functions 

of betaine. World’s Poultry Science Journal, v.53, n.2, p.125-139, 1997. 

KLASING, K. C. Comparative avian nutrition. Davis: Cab international, 1998. 350p. 

LEESON, S.; SUMMERS, J. D. Commercial Poultry Nutrition. 4ª ed. Guelph: 

University Books, 2001, p.176-330. 



 

14  

LUCAS, H. L.; NORRIS, L. C.; HEUSER, G. F. Observations on the choline requirements 

of hens. Poultry Science, v. 25, p. 373-375, 1946. 

METZLER-ZEBELI, B. U.; EKLUND, M.; MOSENTHIN, R. Impact of osmoregulatory 

and methyl donor functions of betaine on intestinal health and performance in poultry. 

World´s Poultry Science Journal, v. 65, n. 3, p. 419-44, 2009. 

MINVIELLE, F.; OGUZ, Y. Effect of genetics and breeding on egg quality of Japanese 

quail. World´s Poultry Science Journal, v. 58, p. 291-295. 2002. 

MORAN, E.T. Response of broiler strains differing in body fat to inadequate methionine: 

live performance and processing yields. Poultry Science, n. 73, p. 1116-26, 1994. 

NASCIMENTO, D. C. N.; SAKOMURA N. K.;  SIQUEIRA, J. C.; Exigências de 

metionina + cistina digestível para aves de corte ISA Label criadas em semiconfinamento. 

Revista Brasileira de Zootecnia, v. 38, n. 5, p. 869-878, 2009.  

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Vitamin Tolerance of Animals. Washington: 

National Academic Press, 1987. 96p. 

NATIONAL RESERCH COUNCIL. Nutrient Requirements of Poultry. Washington: 

National Academy of Sciences, 9ª ed. 1994. 155p. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL: Nutrient Requirements of Poultry. 9 ed. 

Washington, DC: National Academy Press, 2001. 

PASTORE, S. M.; OLIVEIRA, W. P.; MUNIZ, J. C. L. Panorama da Coturnicultura no 

Brasil. Revista Eletrônica Nutrime. v. 9, n. 06, 2012.  

PESTI, G. M; HARPER, A. E; SUNDE, M. L. Sulfur amino acid and methyl donor status 

of corn-soy diets fed to starting broiler chicks and turkey poultry’s. Poultry Science, v.58, 

n. 6, p. 1541-1547, 1979. 

REIS, R.S.; BARRETO, S. L. T.; GOMES, P. C. et al. Relationship of methionine plus 

cystine with lysine in diets for laying Japanese quails. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 

40, n. 5, p. 1031-1037, 2011. 

REIS, R. S., BARRETO, S. L. T., PAULA, E. et al., níveis de suplementação de colina na 

dieta de codornas japonesas em postura. Revista Brasileira de Agropecuária 

Sustentável, v. 2, n. 1, p. 118-123, 2012. 

ROSTAGNO, H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELE, J. L. et al. Tabelas brasileiras para 

aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. 3. ed. Viçosa, MG: 

UFV, 2011. 252 p. 

SAKOMURA, N. K.; BARBOSA, N. A.; SILVA, E. P. et al. Efeito da suplementação de 

betaína em dietas de frangos de corte em condições de termoneutralidade. Agrária - 



 

15  

Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 8, n. 2, p. 336-341, 2012. 

SUMMERS, J. D.; SPRATI, D.; ATKINSON, J. L. Broiler weight gain and carcass 

composition when fed diets varying in amino acid balance, dietary energy and protein 

level. Poultry Science, n. 71, p. 263-73, 1992. 

SILVA, E. L.; SILVA, J. H. V.; JORDÃO FILHO, J. et al. Redução dos níveis de proteína 

e suplementação em rações para codornas européias (Cortunix cortunix cortunix). Revista 

Brasileira de Zootecnia, v. 35, n. 3, p. 822-829, 2006.  

SILVA, J. H. V.; JORDÃO FILHO, J.; COSTA, F. G. P. et al. Exigências nutricionais de 

codornas. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 13, n. 3, p. 775-790, 2012. 

SIMON, J. Choline, betaine and methionine interactions in chickens, pigs and fish 

(including crustaceans). World’s Poultry Science Journal, n. 55, p. 353–374, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16  

CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLINA E METIONINA + CISTINA DIGESTÍVEL PARA CODORNAS EM FASE 
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1.1. RESUMO 
 
GRIEP JR, Dirceu Neutzling. Colina e metionina + cistina em racões de codornas em 

postura. Sergipe: UFS, 2017. 49p. (Dissertação – Mestrado em Zootecnia) 

 
RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi verificar a relação entre colina e metionina + 

cistina digestível em rações de codornas japonesas em fase de postura, sobre as 

características de desempenho, qualidade de ovos e excreção de nitrogênio (N). Foram 

utilizadas 280 codornas japonesas (coturnix japonica) com 150 dias de idade, em esquema 

fatorial 4x2, considerando quatro níveis de colina (0,0; 0,042; 0,084 e 0,126%) e dois 

níveis de metionina + cistina digestível (0,857% e 0,685%,), totalizando oito tratamentos 

com cinco repetições e sete aves em cada parcela, distribuídos em delineamento 

inteiramente casualizado. Avaliou-se consumo de ração, percentual de postura, conversão 

alimentar (CA) por dúzia e massa de ovos, peso do ovo, unidade de Haugh, espessura de 

casca, gravidade especifica, percentual de casca, gema, albúmen, e N excretado. Não 

houve interação entre os fatores em nenhuma das variáveis analisadas, exceto para peso 

das aves. Contudo, observou-se que no nível de 0,857% de metionina + cistina digestível e 

0,126% de colina, proporcionaram aumento no peso dos ovos (P<0,01), no percentual de 

gema (P<0,01) e melhor CA/massa de ovos (P=0,02). Entretanto, houve redução linear da 

percentual de albúmen (P<0,01) com o aumento dos níveis de colina nas dietas. Houve 

uma resposta quadrática dos níveis de colina sobre o percentual de casca, estimando-se 

0,047% de colina. A gravidade especifica foi inversamente proporcional (P˂0,01) à 

inclusão de colina na ração, ou seja, a medida que se aumentou a inclusão de colina ouve 

redução na gravidade especifica dos ovos. Houve comportamento quadrático inverso dos 

níveis de colina sobre a excreção de N, estimando em 0,126% de colina, proporcionando 

redução de 1,55% de excreção de N para o ambiente, quando comparado com a dieta sem 

colina. Conclui-se que para melhor peso do ovo, percentual de gema, CA/massa de ovos e 

redução de excreção de N das codornas japonesas em fase de postura, o nível indicado de 

metionina + cistina digestível é de 0,857% e de colina é 0,126%. 

 

Palavras chave: Aminoácido; exigência nutricional; nutrição; ovos 
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1.2. ABSTRACT 

GRIEP JR, Dirceu Neutzling. Choline and methionine + cystine in laying quail diets. 

Sergipe: UFS, 2017. 49p. (Dissertation - Master in Animal Science) 

 

ABSTRACT: The objective of this research was to verify the relationship between choline 

and methionine + cystine digestive in Japanese laying quails, on performance 

characteristics, egg quality and nitrogen (N) excretion. Were used  280 japanese quail 

(coturnix japonica), 150 days old, four levels of choline (0.0, 0.042, 0.084 and 0.126%) 

and two levels of methionine + digestible cystine (0.857% and 0.685%), totaling eight 

treatments with five replicates and seven birds in each plot, distributed in a completely 

randomized design. Feed intake (FI) per dozen and egg mass, egg weight, Haugh unit, bark 

thickness, specific gravity, percentage of bark, yolk and albumen, percentage of excreted N 

and liver weight. There was no interaction between the factors in any of the analyzed 

variables, except for the weight of quails (P˂0,01. However, it was observed that at the 

0.857% level of digestible methionine + cystine and 0.126% choline, there was an increase 

in egg weight, yolk percentage and FI / egg mass. However, there was a linear reduction in 

the percentage of albumin with the increase of choline levels in the diets. There was a 

quadratic response of choline levels over the percentage of bark, in which the optimal level 

was 0.047%. The specific gravity was inversely proportional to the inclusion of choline in 

the diet (P˂0,01), that is, as the inclusion of choline has increased, there is a reduction in 

the specific gravity of the eggs. There was an inverse quadratic choline behavior on N 

excretion in which the optimal level was 0.126% choline and provided a 1.55% N 

excretion reduction for the environment when compared to the non-choline inclusion diet . 

It is concluded that for the best egg weight, egg percentage, FI / egg mass and reduction of 

N excretion of Japanese laying quails, the indicated digestible methionine + cystine level is 

0.857% and choline is 0.126 %. 

 

Key-words:  Amino acid; eggs; nutritional requirement; nutrition 
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1.3. INTRODUÇÃO 
 
 

Para adequada nutrição dos animais, é essencial o fornecimento de uma dieta 

equilibrada, visando a maior eficiência alimentar e, consequentemente, redução dos 

nutrientes excretados. Assim, o fornecimento de uma dieta formulada com base no 

conceito da proteína ideal é primordial, possibilitando maior retorno econômico ao 

produtor.  

A metionina é um aminoácido essencial e considerada o primeiro aminoácido 

limitante para aves, sendo primordial para mantença, crescimento, produção e para o 

desenvolvimento das penas (KLASING, 1998). Como qualquer outro aminoácido, quando 

em excesso será transaminado e desaminado em grupamento metil e esqueleto de carbono, 

no qual será utilizado para produção ou estoque de energia, elevando os custos da dieta e 

diminuindo o retorno econômico ao produtor. Ainda, a metionina é um dos principais 

doadores do grupamento metil no metabolismo animal, esse que é responsável pela 

formação da colina, cisteína, creatina, carnitina, adrenalina e da melatonina (LEESON & 

SUMMERS, 2001). 

A colina é considerada um nutriente essencial ao organismo animal, pois é 

responsável pela participação ativa na síntese da lecitina, esfingomielina e acetilcolina, no 

qual a lecitina participa da absorção e transporte das gorduras hepáticas, além de estar 

presente nas membranas celulares (BETERCHINI, 2006). Com isso, um déficit no 

fornecimento de colina para a ave resultará na mobilização do grupamento metil da 

metionina para a síntese de colina pelo fígado, e consequentemente, o desempenho será 

afetado.  

Pesquisas realizadas com codornas de postura visando determinar as exigências 

nutricionais de metionina e a sua interação com a colina, são escassas, justificando assim, 

estudar mais afinco esta possível interação entre a metionina e a colina. Deste modo, 

objetivou-se verificar a relação entre colina e metionina + cistina digestível em rações de 

codornas japonesas em fase de postura, sobre as características de desempenho, qualidade 

de ovos e excreção de nitrogênio. 
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1.4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O experimento foi conduzido no Setor de Coturnicultura do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, localizado no 

município de Arapiraca, Alagoas, Brasil, durante os meses de junho a agosto de 2016. 

 

Manejo Pré-Experimento, Instalações e Delineamento  

Foram utilizadas 280 codornas fêmeas (Coturnix japonica), adquiridas de uma granja 

de melhoramento genético idônea, com 1 dia de idade, as quais foram criadas em pinteiros 

adaptados para as codornas, com temperatura controlada através de lâmpadas 

incandescentes no período de cria (até os 14 dias de idade) e, posteriormente, seguiu o 

manejo convencional para codornas. Aos 28 dias de idade as codornas foram debicadas e 

alojadas nas gaiolas de postura.  Durante a fase de cria e recria a ração fornecida foi à base 

de milho e farelo de soja, formulada de acordo com as recomendações contidas nas 

Tabelas Brasileiras para Aves e Suínos (ROSTAGNO et al., 2011).  

O experimento se iniciou aos 150 dias de vida das codornas, quando estas se 

encontravam com média de 93% de postura. Duas semanas anteriores ao início do 

experimento, houve um período de controle da produção de ovos para certificação da 

produtividade das codornas de cada unidade experimental. Posterior a esta análise, as aves 

foram distribuídas em oito tratamentos com cinco repetições e sete aves em cada parcela, 

totalizando 40 parcelas ou unidades experimentais. 

O galpão utilizado foi de alvenaria, medindo 4,0 x 4,0 m com laterais teladas e com 

cortinas móveis, piso de concreto e coberto por telhas de cerâmica.  As gaiolas utilizadas 

foram de arame galvanizado, com dimensão de 1,0 x 0,33 x 0,25 metros, referente a 

comprimento, largura e altura, dispostas em cinco andares. Cada gaiola era dividida em 

três repartições iguais com área de 0,33 m2, que dispunham de um comedouro tipo calha e 

um bebedouro tipo “nipple”, sendo cada repartição considerada como unidade 

experimental. Os comedouros foram abastecidos com as rações experimentais duas vezes 

ao dia, às 7:00 e às 16:30 horas. As aves tiveram livre acesso a ração e à água. 

O programa de luz utilizado foi contínuo, proporcionando 17 horas de luz diárias, 

sendo 12 horas de luz natural e 5 horas de luz artificial, por meio de um controlador de luz 

do tipo “timer”.  

A temperatura e umidade relativa do ar no interior do galpão foram mensuradas por 
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meio de termohigrômetro digital, posicionado à altura das aves e localizado à altura 

correspondente às gaiolas. 

 

Dietas Experimentais  

O experimento foi desenvolvido em esquema fatorial 4x2, considerando quatro 

níveis de colina (0,000; 0,042; 0,084 e 0,126%) e dois níveis de metionina+ cistina 

digestível (0,857 e 0,685%). As codornas foram distribuídas em delineamento 

experimental inteiramente ao acaso, dentro de oito tratamentos, cinco repetições e sete aves 

por unidade experimental. 

A colina foi disponibilizada na forma de cloreto de colina (60%) e os níveis de 

metionina + cistina digestível foram atendidos através da suplementação com DL- 

metionina (99%).   

O nível de 0,857% de metionina + cistina digestível está proposto nas Tabelas 

Brasileiras de Aves e Suínos (Rostagno, et al., 2011) para codornas japonesas em fase de 

postura com peso de 189 gramas e o nível de 0,685% foi estipulado para que permanecesse 

20% menor que as exigências dessas codornas (Tabela 1). 

 Os tratamentos consistiram em: 

Tratamento 1 – 0,685% de metionina + cistina digestível; 

Tratamento 2 – 0,857% de metionina + cistina digestível;  

Tratamento 3 – 0,042 % de colina + 0,685% de metionina + cistina digestível; 

Tratamento 4 – 0,042 % de colina + 0,857% de metionina + cistina digestível; 

Tratamento 5 – 0,084 % de colina + 0,685% de metionina + cistina digestível; 

Tratamento 6 – 0,084 % de colina + 0,857% de metionina + cistina digestível; 

Tratamento 7 – 0,126 % de colina + 0,685% de metionina + cistina digestível;  

Tratamento 8 – 0,126 % de colina + 0,857% de metionina + cistina digestível. 

A diferença da inclusão do cloreto de colina entre as rações experimentais foi 

anulada com o uso de inerte. Para equalizar as rações quanto aos níveis de metionina + 

cistina, foi utilizado o amido de milho nas rações com menor nível de metionina + cistina 

(0,685%), com o intuito de compensar a diferença de energia da DL-metionina. 

O período experimental foi de 84 dias, divididos em quatro ciclos de 21 dias que 

compuseram as avaliações de desempenho, sendo que para as características de qualidade 

dos ovos foram avaliados os três últimos dias de produção de cada período, totalizando 12 

dias de coleta de dados para cada tratamento.  

 



 

22  

Tabela 1 - Composição centesimal e calculada das rações experimentais 

Met+cist dig, 
% 

0,685  0,857 

Colina, % 0,0 0,042 0,084 0,126  0,042 0,084 0,126 0,042 

Ingredientes, %      

Milho moído 58,170 58,170 58,170 58,170  58,170 58,170 58,170 58,170 
Far. de soja 31,300 31,300 31,300 31,300  31,300 31,300 31,300 31,300 
Fosf. bicálc. 1,080 1,080 1,080 1,080  1,080 1,080 1,080 1,080 
Calcário 6,770 6,770 6,770 6,770  6,770 6,770 6,770 6,770 
Óleo de soja 1,450 1,450 1,450 1,450  1,450 1,450 1,450 1,450 
Sal comum 0,320 0,320 0,320 0,320  0,320 0,320 0,320 0,320 
DL- Met. 0,168 0,168 0,168 0,168  0,340 0,340 0,340 0,340 
Premix vit.1 0,100 0,100 0,100 0,100  0,100 0,100 0,100 0,100 
Premix min.2 0,050 0,050 0,050 0,050  0,050 0,050 0,050 0,050 
Clor. colina 0,000 0,070 0,140 0,210  0,000 0,070 0,140 0,210 
L-Lisina HCL 0,017 0,017 0,017 0,017  0,017 0,017 0,017 0,017 
Bac. de zinco 0,040 0,040 0,040 0,040  0,040 0,040 0,040 0,040 
Amido 0,172 0, 172 0, 172 0, 172  0,000 0,000 0,000 0,000 
Inerte 0,210 0,140 0,070 0,000  0,210 0,140 0,070 0,000 
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição Calculada   
EM, Kcal/Kg 2.800 2.800 2.800 2.800  2.800 2.800 2.800 2.800 
PB, % 18,738 18,738 18,738 18,738  18,738 18,738 18,738 18,738 
Lipídeo, % 3,817 3,817 3,817 3,817  3,817 3,817 3,817 3,817 
P disp; % 0,303 0,303 0,303 0,303  0,303 0,303 0,303 0,303 
Cálcio, % 2,909 2,909 2,909 2,909  2,909 2,909 2,909 2,909 
Sódio, % 0,145 0,145 0,145 0,145  0,145 0,145 0,145 0,145 
Aminoácidos digestíveis, %      
Lisina 1,045 1,045 1,045 1,045  1,045 1,045 1,045 1,045 
Met+Cist 0,685 0,685 0,685 0,685  0,857 0,857 0,857 0,857 
Triptofano 0,220 0,220 0,220 0,220  0,220 0,220 0,220 0,220 
Arginina 1,19 1,19 1,19 1,19  1,19 1,19 1,19 1,19 
Treonina 0,648 0,648 0,648 0,648  0,648 0,648 0,648 0,648 
Valina 0,808 0,808 0,808 0,808  0,808 0,808 0,808 0,808 
1Premix Vitamínico Postura - Composição por kg de ração: 1000mg de ácido fólico; 1562mg de ácido pantotênico; 
100μg de biotina; 3980mg de niacina; 7000000UI de vit. D3; 2000mg de vit. E; 3000μg de vit. B12; 4000mg de vit. B2; 
3000mg de vit. B¨; 2100000UI de vit. D3; 2000mg de vit. K3; 200mg de selênio; 100000mg de antioxidante. 2Premix 
Mineral Aves - Composição por kg de ração: 70000mg de zinco (mín.); 1500mg de iodo (mín.); 8500mg de cobre (mín.); 
75000mg de manganês (mín.); 50000mg de ferro (mín.); 200mg de cobalto. 
 

Desempenho 

A ração correspondente a cada unidade experimental foi pesada e acondicionada em 

baldes plásticos com capacidade de 3 kg de ração, devidamente identificados. No 21º dia 

de cada ciclo, a sobra de ração do comedouro de cada unidade foi pesada e por diferença, 

entre a ração fornecida no início e as sobras, determinou-se o consumo de ração no 
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período. No caso de aves mortas durante o período, o consumo médio da parcela foi 

corrigido, obtendo-se o consumo médio verdadeiro para a unidade experimental.  

Para as análises de desempenho também foram mensuradas as percentagens de 

postura por parcela, referente à produção total de ovos. A conversão alimentar foi 

calculada de duas maneiras: dividindo-se o consumo de ração pela produção em dúzias de 

ovos (kg/dúzia de ovos) e, dividindo-se o consumo de ração pela massa de ovos (kg/massa 

de ovos) durante o período experimental. Foi realizada a pesagem de todos os ovos nos três 

últimos dias de cada ciclo, de cada parcela experimental. 

No final do período experimental, foram pesadas todas as aves das parcelas para 

determinação de diferenças de peso das codornas durante o desenvolvimento da pesquisa.  

 

Qualidade de ovos 

A avaliação da qualidade dos ovos foi realizada nos três últimos dias de cada ciclo de 

21 dias. Posteriormente a pesagem dos ovos, verificou-se a gravidade específica dos ovos, 

no qual todos os ovos íntegros coletados foram imersos em soluções de NaCl com 

densidade variando de 1,005 a 1,100 g/cm3, com intervalos de 0,005 g/cm3 entre elas, 

sendo a densidade da solução aferida por meio de um densímetro. Os ovos, em função de 

sua densidade, foram classificados conforme sua gravidade específica. 

Posteriormente, os três ovos mais homogêneos, próximo ao peso médio, selecionados 

de cada parcela, foram identificados e quebrados para as mensurações das demais variáveis 

como a altura de albúmen. Considerou-se a altura do albúmen a medida realizada entre a 

superfície onde o ovo foi quebrado e a intercessão entre o albúmen e a gema, com o auxílio 

de um paquímetro digital em uma superfície plana de vidro.  

Para o cálculo da unidade Haugh, além da altura de albúmen, também foi utilizado o 

peso do ovo, ambos os valores foram substituídos na fórmula para obtenção do valor final.  

UH=100 x log (H – 1,7W0,37+7,57), onde H é altura de albúmen em mm e W é o peso do 

ovo em gramas (ROMANOFF & ROMANOFF, 1963; SILVERSIDES et al., 1993). As 

gemas dos três ovos de cada parcela foram pesadas individualmente em uma balança 

digital para determinação da percentual de gema em relação ao peso do ovo. 

As cascas foram lavadas em água corrente, colocadas para secar a sombra em 

temperatura ambiente durante 48 horas e pesadas após a secagem. Os pesos das cascas dos 

ovos foram obtidos utilizando balança com precisão de 0,01 g e, posteriormente, calculada 

a percentual de casca em relação ao peso dos ovos.  
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A medida da espessura da casca foi realizada após a quebra do ovo e a lavagem da 

casca em água corrente para retirada dos resíduos de gema e albúmen que permanecem no 

interior da casca e após a secagem por 48 horas em temperatura ambiente. Para a espessura 

da casca foi realizada mensuração em dois pontos distintos na área centro-transversal do 

ovo por meio de paquímetro com gradações de 0,01 mm (LIN et al., 2004). O valor 

definido como espessura de casca foi obtido através do valor médio das duas mensurações 

de cada ovo. 

Para as percentagens de gema e casca foi feito o cálculo em relação ao peso do ovo. 

Entretanto, para percentual de albúmen, foi determinado por diferença dos constituintes 

que compunham o peso do ovo: 100 – (% de gema + % de casca). 

 

Nitrogênio 

 Foram realizadas duas coletas totais diárias das excretas de cada unidade 

experimental, num intervalo aproximado de 12 horas, durante cinco dias. As excretas 

coletadas foram armazenadas em sacos plásticos devidamente identificados por repetição, 

pesados e conservados em freezer a -5°C, até o período final do experimento, para 

realização da análise de nitrogênio. No final do período de coleta, toda excreta proveniente 

da mesma unidade experimental foi devidamente descongelada e misturada 

uniformemente. Depois deste procedimento foi feita a pré-secagem das excretas em estufa 

com ventilação forçada durante 48 horas a 55°C, sendo em seguida, moídas em moinho 

tipo bola, acondicionadas em sacos plásticos, e posteriormente realizadas a determinação 

do nitrogênio de acordo com o método de Kjeldahl (AOAC, 1995). 

 

 Estatística 

 Os parâmetros avaliados foram submetidos à análise de variância usando o 

programa Sistema de Análises Estatísticas e Genéticas – SAEG (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE VIÇOSA – UFV, versão 8.0) com probabilidade de 5% para aceitação ou 

rejeição da hipótese de nulidade.   

No caso da interação ser positiva, foi realizado o desdobramento dentro dos fatores 

estudados (níveis de metionina + cistina digestível e de colina) utilizando o teste Student-

Neuman-Keuls (SNK) a 5% de significância. Para o fator metionina + cistina digestível a 

significância é conclusiva, já que foram somente dois níveis testados. Para o fator colina, 

foi realizado análise de regressão, linear ou quadrática, conforme comportamento dos 

dados, a fim de determinar o melhor nível de inclusão do nutriente à dieta. 



 

25  

3.1. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período experimental as temperaturas médias máximas e mínimas foram, 

respectivamente, 27,9±2,12 e 21,2°C±0,81. Já para umidade relativa do ar, a máxima 

umidade relativa foi de 85,1±3,87% e a mínima de 50,1±12,47%. Todas as aves estiveram 

sob as mesmas condições climáticas.  

 

Desempenho 

Sobre as variáveis de desempenho, não foram observadas interações para o consumo 

de ração (P=0,26), percentagem de postura (P=0,09), conversão alimentar em função da 

dúzia de ovos (P=0,77) e conversão alimentar sobre a massa de ovos (P=0,60) e nem para 

o peso dos ovos (P=0,52) (Tabela 2).  

Essa ausência de efeito, possivelmente deve-se porque as codornas sintetizaram 

colina em quantidades suficientes para manter o desempenho, bem como o nível de 

metionina demonstrou estar dentro das exigências nutricionais para a fase. Segundo 

McDowell (2000), para aves em postura, a colina pode ser sintetizada em quantidade 

suficiente para a normal produção de ovos. 

Houve interação (P=0,01) entre os fatores, metionina + cistina digestível e colina, 

sobre o peso final das aves para o nível de 0,685% de metionina + cistina digestível, 

observou-se que a medida que se elevou os níveis de colina na ração, o peso das codornas 

foi reduzindo (Figura 2). Esta resposta não demonstrou o mesmo efeito quando a 

metionina + cistina digestível estava em níveis ótimos (0,857%).  

 

FIGURA 2 – Peso final das codornas em função da interação dos níveis de colina e 
metionina + cistina digestível. 
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Tabela 2 – Desempenho de codornas em fase de postura em função dos níveis de colina e metionina + cistina digestível. 

Variáveis 
 Colina, %    Probabilidade, %   

Met + Cis.  
Dig., % 

0,000 0,042 0,084 0,126 Médias 
 CV 

(%) Met Col 
Met X 

Col DPM Reg. 

Consumo de 
ração, g/dia 

0,685 26,29 26,87 26,03 25,43 26,15        
0,857 27,05 25,49 26,43 26,70 26,42  5,83 0,59 0,83 0,26 1,03  

Médias 26,67 26,18 26,23 26,06         

Percentagem 
de postura, % 

0,685 95,14 95,02 94,12 89,35 93,41        
0,857 92,71 89,77 93,45 93,72 92,41  4,45 0,45 0,52 0,09 4,58  

Médias 93,92 92,40 93,78 91,53         

CA/dúzia de 
ovos, g/dz 

0,685 0,33 0,34 0,33 0,34 0,34        
0,857 0,35 0,34 0,34 0,34 0,34  5,86 0,24 0,91 0,77 0,01  

Médias 0,34 0,34 0,34 0,34         

CA/massa de 
ovos, g/g 

0,685 2,42 2,36 2,30 2,38 2,37        
0,857 2,47 2,37 2,32 2,29 2,36  4,91 0,94 0,02 0,60 0,11 L 

Médias 2,45 2,36 2,31 2,34         

Peso do ovo, g 
0,685 11,45 12,01 12,04 11,95 11,86        
0,857 11,84 12,04 12,20 12,41 12,12  2,96 0,02 0,03 0,52 0,47 L 

Médias 11,65 12,02 12,12 12,18         

Peso inicial, 
g/ave 

0,685 186,7 188,4 178,1 186,0 184,8        
0,857 188,2 185,1 186,8 188,5 187,2  3,51 0,29 0,26 0,26 7,79  

Médias 187,5 186,7 182,5 187,2         

Peso final, 
g/ave 

0,685 179,45Aa 185,76Aa 179,00Aa 167,24Bb 177,86        
0,857 187,74Aa 183,26Aa 181,76Aa 189,79Aa 185,64  4,96 0,25 0,01 0,01 9,40  

Médias 183,60 184,51 180,38 178,52         
CV= Coeficiente de Variação; Reg. = Regressão Polinomial; DPM = Desvio Padrão da Média; Interação (letra maiúscula representa diferenças significativas entre linhas e minúscula 

para interação entre colunas).
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No nível sub-ótimo de metionina + cistina digestível (0,685%), sugere-se que a 

colina suplementada tenha sido utilizada prioritariamente na conversão de produtos 

metabólicos essenciais, como a acetilcolina e fosfolipídios. Além disso, o fato de não haver 

diferença na produção de ovos entre os tratamentos avaliados, pode indicar alguma 

preferência no metabolismo da colina em lecitina, que é um produto fundamental no 

metabolismo reprodutivo das aves, sendo a metionina a rota menos favorecida no 

metabolismo final da colina; não reestabelecendo o pool desse aminoácido, limitando o 

turnover proteico da ave e influenciando negativamente no peso das aves. 

Foi observado que os tratamentos não influenciaram  (P≥0,05) o consumo de ração, a 

percentagem de postura e a conversão alimentar em função da dúzia de ovos. Contudo, 

tanto o nível de metionina + cistina digestível (P=0,02), quanto de colina (P=0,01) 

proporcionaram aumento no peso dos ovos das codornas.  

Neste contexto, foi observado que o nível de 0,857% metionina + cistina digestível 

aumentou o peso dos ovos em 2,2% (11,86 vs 12,12 g). Estes dados são similares aos 

obtidos por Barbosa et al. (1999), que ao trabalharem com poedeiras, observaram efeito 

quadrático com a inclusão de metionina+cistina total (0,484; 0,534; 0,584; 0,634; 0,684; 

0,734%) sobre o peso dos ovos, estimando em 0,600% de metionina+cistina digestível. 

Pinto et al. (2003), também observaram efeito quadrático para peso dos ovos à medida que 

se aumentou o nível de metionina + cistina digestível, estimando em 0,739% o melhor 

nível dos aminoácidos para obtenção de ovos mais pesados. Contudo, estes dados são 

divergentes aos obtidos por Castro et al. (2011), testando dois níveis de metionina, 0,65 e 

0,75%, dos quais não observaram diferenças significativas para a variável peso dos ovos de 

codornas. 

Esta diferença em relação aos trabalhos citados, possivelmente seja porque os 

níveis testados por estes autores estavam em situações subótimas, geralmente menores do 

que as propostas pelo menor nível de metionina nesta pesquisa. A metionina é o primeiro 

aminoácido limitante para aves (BERTECHINI, 2006), portanto, quando fornecido em 

quantidade subótimas pode limitar a síntese proteica, nesse caso, a produção de ovos, 

reduzindo, consequentemente, o seu peso. Acrescenta-se a isto, as possíveis diferenças 

quanto a espécie que está sendo avaliada, visto que a maioria dos resultados foram 

observados com galinhas poedeiras. 

Outros trabalhos desenvolvidos por Reis et al. (2011), demonstraram que a inclusão 

de colina em dietas com 0,84% de metionina na ração, os pesos das aves foram mantidos 

constantes. Pillai et al. (2006) verificaram que a adição de colina ou betaína em dietas com 
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deficiência marginal em aminoácidos sulfurados resultaram em aumento no ganho de peso 

de frango de corte. Ao trabalhar com a adição de 1000 mg de colina / kg; 1000 mg de 

betaína / kg; ou a combinação de 500 mg de colina / kg de ração mais 500 mg de betaína, 

Waldroup et al. (2006) observaram maior deposição de peitos em frango de corte, 

independente ao nível de metionina. Estes resultados reforçam que os níveis de colina da 

dieta poderão influenciar no desempenho das aves, sendo essencial adequar o nível 

utilizado com o nível de metionina da dieta. 

À medida que o nível de colina se elevou de 0,042 para 0,126% os pesos dos ovos 

também foram elevados (P=0,03), fato este que pode ser demonstrado pela equação: Peso 

dos ovos (g) = 11,738 + 4,0452Col, com R2 = 0,84 (Figura 3). Com a suplementação de 

colina, provavelmente houve maior disponibilidade de metionina, aumentando o tamanho 

do ovo, visto que é um aminoácido componente das proteínas. No caso de codornas, o 

NRC (1994) também sugere que a colina seja suplementada em 0,110% na dieta para que o 

tamanho dos ovos seja mantido. 

 

 
FIGURA 3 – Peso dos ovos em função dos níveis de colina. 

 

Houve efeito significativo (P=0,02) dos níveis de colina sobre a conversão alimentar 

por massa de ovos, no qual foi observado melhoria da conversão à medida que o nível de 

inclusão de colina na dieta foi maior, conforme a equação: CA/massa = 2,4219 – 

0,9071Col, com R2 = 0,70 (Figura 4). Este resultado é plausível pelo fato que todas as 

codornas tiveram o mesmo consumo de ração; contudo, o peso de ovos foi maior com o 

aumento dos níveis de colina. Com isso, podemos inferir que com a mesma quantidade de 

ração consumida, maior massa de ovos foi produzida com o aumento da inclusão de colina. 
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Castro et al. (2011), encontraram resultados similares aos deste experimento, que 

para codornas em produção, a suplementação de 600ppm de colina, com nível de 0,75% de 

metionina, melhorou o desempenho produtivo das codornas. No metabolismo animal, a 

colina é utilizada para processos vitais, tais como constituinte da membrana celular e no 

sistema nervoso, assim, caso haja a necessidade pelo organismo, esse produto poderá ser 

derivado de algum precursor, tal como a metionina. Desta forma, quando a dieta for 

suplementada com colina, maior quantidade de metionina pode estar disponível para os 

órgãos reprodutivos, influenciando no caso, o peso dos ovos. Estes resultados foram 

diferentes dos obtidos por Vasconcelos (2010) e Reis et al. (2012) que não observaram 

diferenças no peso de ovos com a inclusão de 240 a 1500 mg de colina/ kg de ração na 

dieta de codornas. 

 

 
FIGURA 4 – Conversão alimentar por massa de ovos produzidos em função dos níveis de 
colina. 
 

Não foram observadas diferenças significativas para a interação entre metionina + 

cistina digestível e colina na ração de codornas para a unidade Haugh (P=0,99), espessura 

da casca (P=0,78), gravidade específica (P=0,95), percentagem de casca (P=0,53), da gema 

(P=0,57) e de albúmen (P=0,70) (Tabela 3). O mesmo comportamento foi observado em 

função dos níveis de metionina + cistina digestível na ração (P≥0,05).  

Também não foi observado diferenças significativas em função dos níveis de colina 

na ração para as variáveis unidade Haugh (P=0,63) e espessura da casca (P=0,61). Fatores 

como o tempo e o local de armazenamento dos ovos, idade, aptidão, nutrientes, doença e 

suplementação de vitaminas C ou E (AHMADI & RAHMINI, 2011) podem interferir na  
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Tabela 3 – Qualidade de ovos de codornas em função dos níveis de colina e metionina + cistina digestível. 

Variáveis 
 Colina, %    Probabilidade, %   

Met + Cis  
Dig.,% 

0,000 0,420 0,840 0,126 Médias 
 

CV (%) Met Col 
Met X 

Col DPM Reg. 

Unidade Haugh 
0,685 91,71 92,31 91,46 91,77 91,81        
0,857 92,22 91,52 92,02 91,68 91,86  1,67 0,77 0,63 0,99 2,65  

Médias 91,97 91,91 91,74 91,73          

Espessura de Casca (cm) 
0,685 0,22 0,22 0,22 0,21 0,22        
0,857 0,22 0,21 0,22 0,22 0,22  4,04 0,71 0,61 0,53 0,01  

Médias 0,22 0,21 0,22 0,22          

Gravidade Especifica (g/cm3) 
0,685 1,082 1,081 1,081 1,079 1,080        
0,857 1,081 1,079 1,080 1,078 1,080  0,16 0,24 0,01 0,95      0,00 L 

Médias 1,081 1,080 1,080 1,078          

Percentagem de Casca 
0,685 8,29 8,32 8,33 8,00 8,23        
0,857 8,20 8,23 8,38 8,10 8,23  4,04 0,72 0,02 0,53 0,54 Q 

Médias 8,25 8,27 8,35 8,05          

Percentagem de Gema 
0,685 29,63 30,55 30,11 30,95 30,31        
0,857 29,33 30,05 30,61 30,74 30,18  2,79 0,64 0,01 0,57 1,14 L 

Médias 29,48 30,30 30,36 30,84          

Percentagem de Albúmen 
0,685 61,94 61,41 61,55 61,11 61,50        
0,857 62,38 61,96 61,24 60,95 61,63  1,58 0,69 0,01 0,70 1,47 L 

Médias 62,16 61,68 61,40 61,03         
CV= Coeficiente de Variação; DPM = Desvio Padrão da Média; Reg. = Regressão Polinomial (L=Linear; Q=Quadrática). 
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 qualidade interna e externa dos ovos. Entretanto, nesta pesquisa, essas fontes de 

variação foram similares entre tratamentos, exercendo menor ou nenhum efeito sobre tais 

variáveis. 

Corroborando com esses resultados, El-Husseiny et al. (2005), testando metionina 

dietética até 0,50%, colina até 900 mg/kg e suas combinações, não encontraram diferença 

entre a unidade  Haugh e o peso da casca, semelhante aos obtidos por Teixeira et al. 

(2008), que estudaram níveis de inclusão de colina (0; 200; 400 e 600 ppm) em fatorial 

com níveis de metionina (0,65 e 0,75%). Os autores comprovaram que somente em níveis 

iguais ou menor que 0,65% de metionina na dieta, se faz necessária a suplementação de 

colina para codornas japonesas em postura. Entretanto, Vasconcelos et al. (2010), 

estudando os efeitos da suplementação de colina para galinhas poedeiras de uma a 44 

semanas de idade, verificaram que o nível de inclusão de colina na fase de recria 

influenciou a produção de ovos e a porcentagem de casca sem influenciar nos demais 

parâmetros. 

Os resultados obtidos neste estudo reforçam que a espessura da casca do ovo 

apresentou valores similares porque as rações continham teores de Ca e P semelhantes, 

fatores reforçados também pelas aves terem o mesmo consumo de ração e percentagem de 

postura. De acordo com king'ori, (2011), a espessura da casca do ovo pode ser influenciada 

por muitos fatores, incluindo os minerais; tais como o cálcio, magnésio e fósforo, como os 

principais constituintes inorgânicos da casca de ovo.  

 Para a variável gravidade especifica, verificou-se efeito linear decrescente (P=0,01), 

onde quanto maior o nível de colina, menor o valor da gravidade específica dos ovos, 

conforme equação: Gravidade Específica = 1,0813 – 0,0214Col., com R2 = 0,8375 (Figura 

5). 

A gravidade específica dos ovos apresenta relação direta com o percentual de casca, 

podendo ser utilizada como método indireto na determinação da qualidade da casca 

(HEMPE et al., 1988), visto que afeta a espessura de casca. Ainda, esta variável está 

diretamente relacionada com a densidade do ovo, assim quanto mais denso o ovo, maior o 

valor da gravidade especifica. 

 Assim, pode-se inferir que os maiores níveis de colina na ração promoveram 

redução da gravidade específica dos ovos e, consequentemente, ovos com menor densidade 

em função do maior percentual de gema, visto que possivelmente, estes ovos apresentam 

maior percentual de gordura que é menos densa. 
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FIGURA 5 – Gravidade especifica em função dos níveis de colina. 

 

A percentagem de casca teve um efeito quadrático (P=0,01) e pode ser obtida pela 

equação: Percentagem de casca = 8,2235 + 4,6893Col – 46,91Col2, com R2 = 0,8136, 

estimando em 0,050 % o nível ótimo de colina na dieta de codornas japonesas em fase de 

postura, estimando o correspondente à casca em 8,341 % ( Figura 6). 

 

 

FIGURA 6 – Porcentagem de casca em função dos níveis de colina. 

 

 A diferença da percentagem de casca pode estar relacionada com o aumento do 

percentual de outra estrutura do ovo, que neste caso é representado pelo maior tamanho das 

gemas, visto que o percentual de albúmen reduziu com o aumento dos níveis de colina e a 

espessura de casca não foi alterada com os tratamentos. Resultados semelhantes foram 

8,341 

0,050 
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encontrados por Khairani (2011), que verificou que dietas sem a suplementação de colina 

têm maior percentual de casca quando comparado com dietas suplementadas. 

Quanto a variável percentagem de gema, foi observado efeito linear crescente 

(P=0,01), demonstrando que quanto maior a inclusão de colina, maior a porcentagem de 

gema, de acordo com a equação: Gema (%) = 29,6256 + 9,8595Col., com R2 = 0.8987 

(Figura 7).   

 

 
FIGURA 7 – Percentagem da gema em função dos níveis de colina. 
 

Provavelmente o aumento da percentagem de gema foi devido à colina ser um dos 

componentes principais na formação de lecitina fosfolipídica, um componente da gema de 

ovo, o que também foi uma das causas para que o peso dos ovos fossem maiores nestes 

tratamentos. O fosfolipídio da gema do ovo é muito rico em fosfatidilcolina, que 

compreende 76% do fosfolipídio total (HOUPALAHTI et al., 2007).  

Outro produto da colina no metabolismo é a produção de lecitina, que participa da 

absorção e transporte de gordura da hepática (BERTECHINI, 2012), ou seja, melhora a 

mobilização lipídica para a maturação do folículo, que originará a gema, influenciando 

diretamente o peso do ovo. 

A percentagem de albúmen diminuiu (P=0,01) com o aumento dos níveis de colina 

das dietas, como demonstrado na equação: Albúmen (%) = 62,1194 -8,7679Col, com R2 = 

0,9903 (Figura 8).  

Os somatórios dos componentes do ovo foram representados em percentagem, 

portanto a diminuição de um componente, no caso o albúmen, é inversamente proporcional 

ao aumento do outro, que foi a gema. Além disso, os resultados permitem inferir que a 
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colina proporciona melhor eficiência no metabolismo lipídico através da lecitina, 

disponibilizando maior quantidade de metionina para síntese da proteína do ovo, 

proporcionando maior peso do ovo.  

 

 
FIGURA 8 – Percentagem de albúmen em função dos níveis de colina. 
  

Estes resultados corroboram com os obtidos por Khairani (2011), que ao estudar 

diferentes níveis de colina para codornas na fase de postura, verificou aumento no 

percentual de gema e diminuição do percentual de albúmen. Entretanto, são diferentes dos 

obtidos por Reis et al.  (2012), os quais não observaram efeito significativo para nenhuma 

das variáveis de qualidade de ovos quando suplementaram com 500, 1000 e 1500 mg/kg de 

colina na ração de codornas japonesas na fase de postura.  

Quando quantificado a percentagem de nitrogênio (N) excretado, não foi observado 

efeito significativo (P>0,05) para a interação entre as fontes de variação e nem para o fator  

metionina + cistina digestível (Tabela 4). Entretanto, houve efeito quadrático (P<0,01) do 

N excretado em função dos níveis de colina da ração, conforme a equação:  N (%)= 7,0860 

– 0,9885 Col + 2,1471 Col 2, com R2 = 0,9997, no qual o nível ótimo foi de 0,126 gramas 

de colina e 7,0 % de N (Figura 9). Houve redução de 1,55% de N das excretas para o 

ambiente, quando comparado os níveis de 0,000 e 0,126% de inclusão de colina na ração. 
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FIGURA 9- Quantidade de nitrogênio excretado em função dos níveis de colina. 
 
 

Observou-se que nos maiores níveis de metionina e de colina, o peso das aves se 

manteve, proporcionando aves em melhores condições para a manutenção da postura e, 

consequentemente, aumentando o aproveitamento da dieta e reduzindo a excreção de 

nitrogênio pelas codornas. Acrescenta-se a isto, que o organismo animal não armazena 

excesso de aminoácidos, sendo que após o processo de desaminação, o nitrogênio presente 

é excretado na forma de ácido úrico e os esqueletos de carbonos são utilizados como fonte 

de energia secundária (LEHNINGER, 1991).  

Diante do exposto, pode-se inferir que são necessárias mais pesquisas para elucidar 

melhor a interação entre os níveis de colina e metionina + cistina digestível na dieta de 

codornas. 
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Tabela 4 – Percentual de nitrogênio excretado em função dos níveis de colina e metionina + cistina digestível. 

Variáveis 
 Colina, %    Probabilidade, %   

Met + Cis 
 Dig., % 

0,000 0,042 0,084 0,126 Médias 
 

CV (%) Met Col 
Met X 

Col DPM Reg. 

N excretado (%) 
0,685 6,93 7,03 6,86 7,08 6,98        
0,857 7,24 7,06 7,18 6,91 7,10  4,96 0,274 0,039 0,369 0,34 Q 

Médias 7,09 7,05 7,02 7,00          
CV= coeficiente de variação; DPM = Desvio Padrão da Média; Reg. = Regressão Polinomial (Q=Quadrática)
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1.6. CONCLUSÃO 
 

Conclui-se que para codornas japonesas em fase de postura, o nível de 0,857% de 

metionina + cistina digestível é indicado para melhorar o peso do ovo e que o nível de 

0,126% de colina é recomendado para obtenção de maior peso dos ovos e seus 

componentes, melhor conversão alimentar/ massa de ovos e redução de excreção de 

nitrogênio para o ambiente. 
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