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SUPLEMENTAÇÃO DE COLINA NA ALIMENTAÇÃO DE CODORNAS DE CORTE 

 

RESUMO 

 

Com objetivo de avaliar os efeitos da suplementação de colina na alimentação de codornas de 

corte, foram realizados 2 experimentos. No primeiro, foram alojadas 480 codornas italianas de 

ambos os sexos, com 7 dias de idade e peso médio de 43 ± 0,22g, distribuídas em 

delineamento inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 5 repetições de 16 aves. No 

segundo, foram alojadas 540 codornas italianas de ambos os sexos, com 1 dia de idade peso 

médio de 8 ± 0,33g, distribuídas em um delineamento experimental inteiramente casualizado 

com 6 tratamentos e 5 repetições com 18 aves cada. Em ambos os experimentos, os 

tratamentos consistiram na adição de cloreto de colina na ração nos níveis: 0; 0,025; 0,05; 

0,075; 0,1 e 0,125%. As rações experimentais foram calculadas para serem isonutrientes, com 

exceção dos níveis de colina, e isoenergéticas.  Ao final do período experimental (42 dias de 

idade), foram avaliados os parâmetros: consumo de ração, ganho de peso, conversão 

alimentar, rendimento de carcaça, peito, coxa e sobrecoxa, proporção de gordura abdominal e 

do fígado e a composição do fígado (matéria seca e extrato etéreo). Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de regressão. Em ambos os experimentos, não houve efeito significativo 

da suplementação de colina sobre as variáveis de desempenho, características de carcaça e 

composição do fígado. Quando a quantidade de colina aportada pelos ingredientes for de 

1.546 mg de colina/ kg de ração, a suplementação dessa vitamina  não é necessária para 

codornas de corte.   

Palavras-chave: características de carcaça, desempenho, exigência nutricional, vitamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHOLINE SUPPLEMENTATION IN FEED OF MEAT TYPE QUAILS 

 

ABSTRACT 

 

In order to evaluate the effects of choline supplementation on meat quail feed, it was 

performed two experiments. At first we were hosted 480 Italian quails of both sexes, 7 days 

old and weighing 43 ± 0.22g, distributed in a completely randomized design with 6 treatments 

and 5 replicates of 16 birds. In the second, they were housed 540 Italian quails of both sexes, 

with 1 day old average weight of 8 ± 0.33g, distributed in a completely randomized design 

with 6 treatments and 5 repetitions with 18 birds each. In both experiments, the treatments 

consisted of the addition of choline chloride in feed levels: 0; 0.025; 0.05; 0.075, 0.1 and 

0.125%. The experimental diets were formulated to be iso nutrient except choline levels. At 

the end of the trial period (42 days), the parameters were evaluated: feed intake, weight gain, 

feed conversion, carcass yield, breast, thigh and drumstick, proportion of abdominal fat and 

liver and liver composition (dry matter and ether extract). The data were submitted to 

regression analysis. In both experiments, there was no significant effect of choline 

supplementation on the performance variables, carcass characteristics and liver composition. 

When the amount of choline suplemented the ingredients for 1,546 mg of choline / kg diet, 

supplementation of this vitamin is not required for quails. 

Keywords: performance, nutritional requirements, vitamin 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O maior interesse pelo conhecimento dos requerimentos nutricionais das codornas tem 

sido relatado como uma forma de contribuir para o desenvolvimento dessa atividade e, por 

isso, atualmente é possível verificar na literatura diversos trabalhos que estimam as exigências 

de energia, proteínas, aminoácidos, cálcio e fósforo. Contudo, poucos são os trabalhos 

encontrados com o objetivo de determinar as exigências de vitaminas (Reis et al., 2012). 

Dentre as vitaminas consideradas essenciais para o crescimento e desenvolvimento 

adequado das aves, podemos destacar a colina, que é classificada como uma vitamina do 

complexo B, porém, apresenta uma particularidade, pois esta não participa no metabolismo 

como coenzima e é exigida em quantidades muito superiores às outras vitaminas do complexo 

B (Islabão, 1987). 

Bioquimicamente, a colina participa das sínteses de lecitina, esfingomielina e 

acetilcolina. A lecitina participa da absorção e transporte das gorduras no fígado e da posterior 

mobilização e transporte das gorduras hepáticas. A esfingomielina participa no metabolismo 

nervoso e a acetilcolina é mediadora da atividade nervosa, fazendo a transmissão dos 

estímulos nervosos (Bertechini, 2012). Segundo o NRC (1994), as exigências de colina para 

codornas são de 2.000 mg/kg de alimento. Diversos alimentos que compõem a base de 

formulação das rações para aves, possuem colina em sua composição. O milho, sorgo e farelo 

de soja apresentam 620, 668 e 2.794 mg de colina /kg de ração (NRC, 1994) e 

biodisponibilidade de 60 a 75% (Bertechini, 2012).  

Nas aves, a deficiência desta vitamina resulta em retardo no crescimento, mau 

empenamento, perose e fígado gorduroso devido a dificuldade de mobilização de gordura para 

a circulação pela deficiência de formação do VLDL (Sakomura, 2014). Em pesquisas 

realizadas com frangos de corte, Menten et al. (1997) verificaram que a resposta para ganho 

de peso estabilizou-se a partir da suplementação de 200 mg de cloreto de colina/kg de ração 

(atendimento de 1.430 mg de colina /kg de ração) e Pompeu et al. (2011) constatou que a 

utilização de 400 mg de cloreto de colina/kg de ração suplementada na ração resulta em 

melhor conversão alimentar e melhor rendimento de carcaça. Em estudo realizado com 

codornas de postura, Fouladi et al. (2011)  verificaram que  no nível de 1000 mg de cloreto de 

colina/kg de ração diminui o tamanho do fígado assim como a deposição de gordura 

abdominal. 
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Em função da importância da colina sobre a produtividade das aves, é necessário que 

se faça uma avaliação das exigências nutricionais dessa vitamina para codornas de corte, 

assim como avaliar a importância da suplementação de colina na ração, tendo em vista que 

alguns dos alimentos utilizados já possuem essa vitamina em sua composição. Também, há a 

necessidade de padronização da quantificação de colina presente nas rações, pois muitas 

pesquisas consideram apenas a suplementação de colina na forma de cloreto de colina, sem 

contabilizar a quantidade dela presente nos ingredientes utilizados. Nesse contexto, 

objetivamos neste trabalho avaliar o efeito da suplementação de colina na alimentação de 

codornas destinadas à produção de carne. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Vitaminas 

 

Além das proteínas, lipídeos, carboidratos, minerais e água, é preciso de compostos 

orgânicos denominados de vitaminas para funcionamento normal do organismo animal assim 

como crescimento, manutenção da saúde e produção (Bondi,1988).  

As vitaminas caracterizam-se de acordo com suas propriedades em compostos 

orgânicos, de estrutura química variada, relativamente simples. Encontram-se nos alimentos 

naturais em concentrações muito pequenas, porém são essenciais para manter a saúde e 

crescimento normal do organismo. Quando não são fornecidas nas dietas ou não absorvidas 

no intestino, desenvolve-se no indivíduo um estado de carência que se traduz por um quadro 

de patologia específico (Balla, 1998). Dentre outras funções, as vitaminas participam no 

metabolismo como imunomoduladores para melhorar as funções imunológicas e a resistência 

a infecções em aves e outros animais domésticos (Rutz et al., 2002). 

A deficiência de uma ou mais vitaminas pode levar a distúrbios metabólicos, 

resultando em queda na produtividade, no crescimento e no desenvolvimento de doenças. Já o 

aumento na suplementação de certas vitaminas tem efeitos positivos, principalmente quanto à 

imunidade (Félix et al., 2009). 

Como a maioria das vitaminas não é sintetizada em quantidades suficientes para 

atender a demanda fisiológica do organismo, elas devem ser obtidas da dieta e, embora os 

suplementos vitamínicos correspondam à pequena porcentagem da fórmula (0,1 a 0,5%), as 

vitaminas podem representar de 1-3% do custo da ração e são adicionados à ração através de 

pré-misturas vitamínicas e minerais (Ávila, 2003; Toledo et al., 2006). 

A classificação das vitaminas é realizada de acordo com sua solubilidade em dois 

grandes grupos: hidrossolúveis e lipossolúveis. O que determina em certo grau a sua 

solubilidade, presença em alimentos, distribuição nos fluidos orgânicos e sua capacidade de 

armazenamento nos tecidos (Krause e Mahan, 1998). 

As vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K) por serem normalmente solúveis em lipídios e 

nos solventes orgânicos, encontram-se associadas com a fração lipídica dos alimentos. Estas 

vitaminas são absorvidas por mecanismo similar à absorção dos lipídios e todo fator que afeta 

esta absorção, afeta também a absorção das vitaminas lipossolúveis. Este grupo normalmente 

é armazenado no organismo, geralmente, no mesmo local onde há o armazenamento de 
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gordura. As vitaminas hidrossolúveis são solúveis em água e neste grupo incluem-se as 

vitaminas B1, B2, B6, B12, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina e colina. 

Estas vitaminas normalmente não são armazenadas no organismo dos animais, o que exige 

um abastecimento quase que diário. Todo e qualquer excesso de vitamina hidrossolúvel é 

automaticamente eliminado através da urina. Por não estarem associadas à fração lipídica, os 

fatores que afetam a absorção das gorduras não afetam a absorção das vitaminas 

hidrossolúveis (Islabão,1987). 

A suplementação de vitaminas em dietas para aves frequentemente é feita em 

quantidades superiores às exigências como forma de assegurar o bom desempenho das aves. 

As discrepâncias são decorrentes da grande quantidade de fatores influenciadores, como o 

tipo de processamento da ração, as fontes de vitaminas utilizadas e seus custos (Nascimento et 

al., 2005). 

 

2.2 Histórico da colina 

 

 A colina é conhecida há muitos anos, uma vez que foi isolada da bile por Strecker em 

1862 e, por isso chamada de colina (do grego chole = bile, fel). A colina pura é um liquido 

viscoso, higroscópico, fortemente alcalino e incolor (Leenson e Summers, 2001). 

A 2- hidroxietiltrimetilamônio ou colina (Figura 1) teve sua estrutura determinada por 

Bayer e somente em meados de 1920 que foi reconhecida a importância nutricional dessa 

substância pelos pesquisadores Banting e Best (Combs Jr, 2008).  

 
Figura1- fórmula molecular da colina 

                                             Fonte: Google imagens 

 

 Alguns nutricionistas não consideram a colina como uma vitamina do complexo B, 

pois esta não participa no metabolismo como coenzima. A colina serve para a síntese de 
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lecitina e de outros fosfolipídios que participam da estrutura das células e, consequentemente, 

dos tecidos. É exigida em quantidades muito superiores às outras vitaminas do grupo B 

(Bertechini, 2012). É requerida em gramas e não em miligramas como as vitaminas 

verdadeiras (NRC, 1994). 

As aves conseguem sintetizar a colina a partir de determinada idade, contudo há 

controvérsias na literatura, se a síntese ocorre a partir de 8 a 10 semanas ou 13 semanas de 

idade (Sakomura, 2014). 

A sua inclusão na ração deve ser separadamente do premix e de preferência 

diretamente na ração, pois é muito higroscópica e instável. A perda de vitaminas em premix 

estocado aumenta quando a colina é adicionada ao referido premix, conforme observado por 

Tavcar-Kalcher e Vengust (2007). 

Comercializada na forma de Cloreto de Colina, esta 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 ou por 

problemas na estocagem. Além dos cuidados no armazenamento, na escolha do veículo 

adequado e na dosagem das vitaminas na ração, outro fator importante é a escolha de produtos 

de alta qualidade e adequadas ao tipo de processamento da ração (Coelho et al., 1994). 

Por ser hidrossolúvel, a colina deve ter constante participação nas formulações das 

dietas avícolas, pois não é armazenada e todo excesso consumido é excretado (Mazzuco, 

2006). 

 

2.3 Metabolismo da colina 

 

De acordo com Islabão (1987), a biossíntese da colina pode ocorrer normalmente nos 

organismos dos animais. Para esta biossíntese, a serina é descarboxilada a etanolamina que 

posteriormente é metilada a monometilenanolamina que é metilado a colina.  

Em virtude da participação da metionina na biossíntese de colina pela doação de 

grupos metílicos, a quantidade de proteína na ração afeta as necessidades de colina. Desta 

forma, rações deficientes em proteína e/ou metionina podem afetar as exigências de colina 

(Bertechini, 2012). 

No catabolismo da colina no organismo dos animais, a colina é oxidada a aldeído de 

betaína, o qual posteriormente é oxidado a betaína. Assim, a colina só funciona como doador 

de grupo metílico após ter sido oxidada a betaína que cede por meio de uma reação de 
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metilação direta a nocisteína ou a outro receptor um grupo metílico, transformando-se em 

dimetilglicina. A homocisteína, ao receber um grupo metílico transforma-se em metionina 

(Islabão,1987). 

A dimetilglicina sofre oxidação de um dos grupos metílicos dando a formação da N-

hidroximetil sarcosina, que perdendo o grupo hidroximetil ao ácido tetraidrofólico, 

transformando-se em sarcosina que é oxidado formando N- hidroximetilglicina que é 

convertido posteriormente em glicina que por adição de um novo grupo hidroximetilico é 

convertida em serina, recomeçando o ciclo novamente como pode ser observado na figura 2. 

 

Figura 2- Metabolismo da colina 

Fonte: Islabão,1987 
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2.4 Aspectos bioquímicos da colina 

 

Como papel bioquímico, a colina participa das sínteses de lecitina, esfingomielina e 

acetilcolina. A lecitina participa da absorção e transporte das gorduras no fígado e da posterior 

mobilização e transporte das gorduras hepáticas e participa das membranas celulares e 

partículas subcelulares. A esfingomielina participa no metabolismo nervoso e a acetilcolina é 

a substancia mediadora da atividade nervosa, sendo responsável pela transmissão dos 

estímulos nervosos (Bertechini, 2012). A lecitina faz parte da composição das membranas 

celulares e organelas como mitocôndrias e microssomas. A esfingomielina é um fosfolipídeo 

contendo um ácido graxo, um radical fosfórico, colina e um álcool aminado (Ferreira e Neto, 

2003). 

Segundo Comb e Gerald (1992), a fosfatidilcolina (lecitina), que é um elemento 

estrutural nas membranas biológicas sendo essencial na mantença e formação da estrutura 

celular. Na biossíntese de lecitina (figura 3), a colina deve ser antes convertida em colina 

ativa. A colina livre é fosforilada pela enzima citosólica colina fosfotransferase (colina 

quinase) usando o ATP como doador fosfato. Este passo ocorre em muitos tecidos e constitui 

o primeiro passo na geração citidina difosfatidilcolina (citidina difosfato), na qual combina 

com diacilglicerol (pela ação da fosforil colina glicerídeo transferase) na síntese da 

fosfatidilcolina (L-α-lecitina).  

 Como fosfatidilcolina (lecitina), participa da absorção e transporte de lipídeos ao 

fígado e da posterior mobilização e transporte das gorduras hepáticas. A colina é essencial no 

metabolismo de lipídeos no fígado, prevenindo contra acúmulo anormal de lipídeos.  

Somente uma pequena fração da colina é acetilada, mas que somando fornece um 

importante neurotransmissor que é a acetilcolina. Este neurotransmissor é conhecido como 

substância mediadora da atividade nervosa, sendo produzida a partir da colina e do ácido 

acético. A reação é realizada em duas etapas. Na primeira, o ácido acético reage com a 

coenzima A na presença de ATP, para formar o acetil-CoA, numa reação catalisada pela acetil 

tioquinase. Na segunda reação, dá-se a acetilação da colina pela acetil-CoA, na presença de 

colina acetilase. A acetilcolina funciona como mediador químico nos nervos parassimpáticos 

e nos nervos motores destinados aos músculos esqueléticos. A acetilcolina é facilmente 

hidrolisada em colina e ácido acético pela acetilcolinaesterase, enzima encontrada nas 

terminações das células nervosas.  

Outra aspecto bioquímico da colina está relacionado à conversão da colina a betaína, 

que é uma fonte lábil de grupos metílicos para reações de transmetilação: a colina em si não 
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pode agir como doadora de grupos metílicos devendo ser primeiro oxidada em betaína que 

fornece grupos metílicos (Leeson e Summers, 2001) para a síntese de vários compostos 

orgânicos entre as quais cita-se: a metionina a partir de homocisteína ou creatina a partir do 

ácido guanidino.  

A absorção de colina acontece no jejuno e íleo, por um mecanismo carreador 

dependente de energia e sódio. Somente um terço da colina ingerida será absorvida, e o 

restante é metabolizado pelos microrganismos no intestino a trimetilamina, na qual é 

depositada na carne ou ovos ou excretada via urina aproximadamente 6 a 12 horas depois de 

consumida. Com o consumo equivalente de colina como lecitina, menos trimetilamina é 

excretada e demora mais para aparecer na urina. 

A colina não desempenha no organismo animal nenhuma atividade correlacionada 

como coenzima. Ela tem função plástica e é exigida pelos animais em grande quantidade e 

por essa razão alguns nutricionistas não consideram a colina como uma vitamina. 

(Islabão,1987). 

 

Figura 3- Biossíntese de lecitina. 

                                       Fonte: Islabão,1987 
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2.5 Exigência de colina 

A colina, diferente da maioria das vitaminas, pode ser sintetizada por muitas espécies, 

embora em muitos casos não em quantidades suficientes para satisfazer toda a necessidade do 

animal. Fatores dietéticos como a metionina, betaína, mio-inositol, folacina e vitamina B12 ou 

a combinação de diferentes níveis e composição de gordura, carboidrato e proteína na dieta, 

tão bem quanto a idade, sexo, consumo calórico e taxa de crescimento do animal, tudo tem 

influência sobre a ação lipotrópica da colina e por meio disso, da exigência deste nutriente 

(Mookerjea, 1971 citado por McDowell, 1989). 

Na tabela 1 encontram-se os valores de exigências nutricionais de colina para codornas 

de corte, disponíveis nas tabelas do National Research Council (NRC, 1994) e Silva et al. 

(2009). 

 

Tabela 1. Exigências nutricionais de colina para codornas de corte, conforme recomendado 

pelo NRC (1994) e Silva et al. (2009)  

Fonte: Adaptado de NRC (1994) e de Silva et al. (2009) 

 

Sakomura et al. (1996) constataram que 1.335mg de colina/kg na dieta basal foram 

suficientes para atender as exigências para as funções específicas de colina no organismo de 

frangos de corte, no período de 1 a 21 dias de idade.  

De acordo com Harms (1993), a exigência de colina será maior quanto mais elevado 

for o valor da proteína da dieta, a qual se deve à maior necessidade de grupamentos metil para 

a síntese e excreção de ácido úrico.  

A exigência pode ser reduzida por excesso de qualquer um dos doadores de grupos 

metil, como a metionina ou a betaína. Entretanto Griffint et al. (1969) não encontraram 

diferenças na exigência de colina quando as aves foram alimentadas com dietas produzidas 

com alta e baixa proteína e suplementação de colina.  

  

 

 

Colina (mg/kg) 

NRC (1994) Silva et al. (2009) 

2000 1300 
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2.6 Problemas decorrentes de deficiência de colina 

   

A deficiência em colina pode ocorrer em aves jovens como, por exemplo, em aves 

com menos que 13 semanas de idade alimentadas com rações que apresentam baixos níveis de 

colina, e em aves velhas e outros animais alimentados com dieta deficiente em grupos 

metílicos (rações deficientes em metionina). A deficiência na maioria das espécies animais é 

caracterizada pelo crescimento deprimido, esteatose hepática e degeneração hemorrágica 

renal (Combs e Gerald, 1992). 

A carência de colina em aves podem causar diversos sintomas como fígado gorduroso, 

em que o fígado contém de 4-5% de gordura, entretanto, sob certas circunstâncias pode 

chegar até 30% ou mais (Islabão, 1987). O fígado gorduroso proveniente da deficiência de 

colina leva a problemas de mobilização da gordura hepática pela redução das lipoproteínas 

transportadoras, ricas em lecitina, que contém colina (Bertechini, 2012). 

Segundo Islabão (1987), a colina atua como agente lipotrópico por servir de substrato 

para síntese de lecitina que por sua vez tem papel importante na mobilização das gorduras 

hepáticas. A ação lipotrópica da metionina está baseada em sua capacidade de fornecer grupos 

metílicos para a síntese de colina e, por conseguinte de lecitina. Assim, além da metionina, 

toda e qualquer substância que forneça grupos metílicos funciona como agente lipotrópico. 

Segundo Hansen e Walzem (1993), tanto o excesso quanto o déficit de energia parece 

também dar início ao acúmulo de gordura no fígado.  

Outro sintoma recorrente nas aves pela deficiência de colina é a perose que é 

caracterizada por pontos hemorrágicos e uma leve inchação nas articulações das patas. Esta 

desordem é conhecida por ser uma lesão secundária relacionada à diminuição do transporte de 

lipídeos (Combs e Gerald, 1992). Após estes sintomas iniciais, segue-se um achatamento da 

junta tíbio-metatarsal, o que causa uma rotação do metatarso. O metatarso, continuando a 

balançar, pode tornar-se curvo ou arqueado, saindo do alinhamento normal com a tíbia. 

Quanto esta condição aparece, as pernas não suportam o peso da ave. As cartilagens das 

articulações modificam-se e o tendão de Aquiles desloca-se de sua posição normal. Além da 

colina, outros fatores como a metionina e o manganês, por exemplo, estão envolvidos no 

aparecimento de perose (Islabão, 1987). 

De acordo com Nesheim et al. ( 1971), normalmente, a deficiência de colina na dieta 

de aves comerciais é primeiramente notada em frangos de corte, quando comparado a 

galinhas de postura. Desta forma, o autor sugere que, a biossíntese da colina é menos eficiente 

nos frangos de corte do que nas aves de postura.  
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Em estudos histopatológicos, Pompeu (2010) concluiu que a degeneração gordurosa 

dos fígados de aves aos 21 dias de idade diminuiu, quando aumentou a suplementação de 

cloreto de colina nas rações, obtendo fígados saudáveis com suplementação de 400 mg de 

cloreto de colina/kg de ração em uma dieta basal com 1.375mg de colina/kg de ração. 

As rações de frango de corte que contém elevados níveis de gordura necessitam de 

uma maior adição de colina. Este fato decorre do fígado graxo ser causado por um bloqueio 

metabólico na produção de lipoproteínas plasmáticas, que são formadas no retículo 

endoplasmático. Uma deficiência de fosfolipídios contendo colina pode prejudicar a síntese 

de membranas intercelulares do retÍculo endoplasmático, relacionadas com a síntese de 

lipoproteínas plasmáticas. Assim, a gordura fica retida no fígado, propiciando a coloração 

amarela deste órgão (Sakomura, 2014). 

Whitehead e Randall (1982), realizando um estudo para avaliar a interação entre 

biotina, colina e outras vitaminas do complexo B sobre a ocorrência de fígado gordo em 

frangos de corte, relataram que a suplementação de colina em dietas deficientes em biotina 

aumentou a mortalidade por síndrome do fígado gorduroso. 

 

2.7 Problemas decorrentes do excesso de colina 

 

A toxicidade da colina parece ser muito baixa. No entanto, efeitos deletérios têm sido 

relatados por sal de cloreto de colina: depressão no crescimento, diminuição da utilização da 

vitamina B6 e aumento da mortalidade (Combs e Gerald, 1992). 

Níveis dietéticos de colina em duas vezes a exigência estabelecida pelo NRC (1994) 

não resultam em toxidez. Acima desse nível, pode ocorrer interferência na utilização da 

vitamina B6 em aves (Sakomura, 2014). 

Há dificuldade de se observar sinais de toxicidade pelo excesso de colina na ração, 

pois segundo Lesson e Summers (2001), as aves toleram até 30.000 mg colina/kg de ração. 

Este fato quando associado à escassez de trabalhos atuais destinados a avaliar a necessidade 

de colina pelas aves, levam à utilização dos mais variados níveis de suplementação desta 

vitamina nas rações, estando esses provavelmente superestimados na prática. 

 

2.8 Interação entre colina, betaina e metionina 
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A betaina, um dos metabólitos da colina, é um composto nitrogenado, denominado 

deste modo por sua elevada presença na beterraba (do latim = beta) (Tacconi,1988).  

No organismo animal, a função metabólica primária da betaina compreende a doação 

de grupos metil (CH3). A betaina também é derivada da colina através de reações de oxidação. 

Em função de seu alto potencial em doar grupos metílicos, a betaina pode ser incorporada nas 

rações de frangos de corte com o objetivo de economizar metionina e colina (Sakomura et al., 

1996). 

Os frangos de corte possuem necessidade de betaina dependendo da concentração de 

grupos metílicos da dieta e/ou do estresse osmótico intracelular. Esta necessidade também é 

dependente da idade e das condições fisiológicas das aves. Dietas compostas basicamente de 

milho, farelo de soja e farinha de carne possuem baixos níveis de betaína (Kidd et al., 1997). 

Segundo Combs (2008), a colina pode ser oxidada por enzimas mitocondriais até 

betaina, através de um sistema enzimático denominado colina oxidase. A betaina não pode ser 

reconvertida em colina, mas pode doar o seu grupo metílico para homocisteina para produzir 

dimetilglicina e metionina. Portanto, enquanto a via de oxidação da colina remove a colina 

livre do organismo, ela também serve de doadora de grupos lábeis. 

Em aves, a betaina e a colina (após ter sido degradada a betaina) pode restaurar parte 

da metionina através do intercâmbio de radicais metila. A metionina participa na biossíntese 

da colina pela doação de grupos metílicos. Rações deficientes em metionina podem afetar as 

exigências de colina (Bertechini, 2012). 

A colina pode repor a metionina por uma reação de transmetilação, mas não pode 

repor a metionina que irá para o processo de síntese de proteína. A demetilação da metionina 

para produzir homocisteína, da mesma forma, pode fornecer grupos metílicos para síntese de 

colina. Essa reação ocorre como um início para síntese de cisteína a partir de metionina. 

Enquanto a demetilação de metionina para formar homocisteína é reversível, a transulfuração 

de homocisteína não é uma reação reversível, significando que a metionina não pode ser 

sintetizada via transulfuração e metilação de cisteína (Leeson e Summers, 2001). 

Pillai et al. (2006) verificaram que a adição de colina ou betaína em dietas com 

deficiência marginal em aminoácidos sulfurados resultaram em aumento no ganho de peso de 

frangos de corte. 

Ao trabalhar com a adição de 1.000 mg de colina / kg; 1.000mg de betaína / kg ou a 

combinação de 500 mg de betaína / kg de ração mais 500 mg de colina, Waldroup et al. 

(2006) observaram maior produção de peitos em frangos, independentemente dos níveis de 

metionina. Em função desta inter-relação entre a colina, a metionina e a betaína, torna-se 
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difícil estabelecer as exigências de colina, justificando as variações encontradas entre os 

estudos. Já Hassan et al. (2005) encontraram melhor desempenho de frangos suplementados 

com 1.172mg de colina / kg de ração ou com a combinação de 872 mg de colina / kg de ração 

e 0,072% de betaína. 

 

2.9 Suplementação de colina e pesquisas relacionadas 

 

Não há dúvidas quanto à necessidade de suplementar as dietas das aves com 

vitaminas, no entanto existem ainda questionamentos sobre os níveis de suplementação 

necessários para se obter ótimo desempenho sob as condições de campo.  

Os primeiros trabalhos com colina foram publicados na década de 40. Na mesma 

década, Abbott e Demsters (1940) concluíram que a adição de colina na ração aumentou a 

produção de ovos, diminuiu a mortalidade e a porcentagem de ácidos graxos no fígado. 

Hegsted et al. (1941) verificaram que 0,1% de suplementação de colina na ração promoveu 

crescimento das aves e preveniu o aparecimento de perose.  

Quillin et al. (1961) suplementaram colina (0; 45,36 e 90,72 mg/kg) em uma reação 

basal que supria 1.540 mg de colina/kg de ração e não encontraram efeito da suplementação 

de colina sintética na ração. Classeen et al. (1965) observaram que frangos de corte precisam 

de no mínimo 1.434 mg de colina total /kg para um ótimo desempenho e Menten et al. (1997) 

verificaram que a resposta para ganho de peso estabilizou-se a partir da suplementação de 200 

mg/kg (atendimento de 1.430 mg de colina /kg na ração). 

Swain et al. (2000) realizaram um estudo com frangos de corte para determinar o 

efeito da adição de metionina (0; 1,5; 3,0 e 4,5 g/kg) e colina (0; 1000 e 2000 mg/kg) para 

uma dieta basal contendo 221g de proteína bruta /kg, energia metabolizável de 12,25MJ/kg, 

3,6g de metionina /kg e 1.300 mg de colina/kg. Os níveis suplementares de metionina e colina 

foram ineficientes em aumentar o crescimento, consumo de alimento e conversão alimentar 

em frangos. Entretanto, um maior valor de inibição migratória de leucócito foi observada em 

frangos alimentados com ração contendo 6,5 g de metionina/kg e 1.300mg de colina /kg, 

indicando um aumento significativo na resposta imune celular. Os testes HI e ELISA 

indicaram aumento em títulos de anticorpos em frangos recebendo 3,0 g de metionina /kg e 

3.300 mg de colina /kg, apresentando uma resposta imune humoral significativamente melhor. 
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Segundo Harms e Russell (2002), os níveis de suplementação de colina nas dietas de 

poedeiras não afetam o desempenho. Quanto ao consumo de ração, Fouladi et al. (2008) 

relataram aumento no consumo de ração de frangos de corte no período de 22 a 42 dias de 

idade quando a dieta foi suplementada com cloreto de colina ( 500 e 1.000mg/kg). 

Pompeu (2010) desenvolveu um trabalho com níveis de suplementação de cloreto de 

colina utilizando uma ração basal com 1.367 mg de colina /kg para fase inicial. A autora 

observou que os níveis experimentados para o período de 1 a 21 dias de idade (1.467 a 1.767 

mg de colina /kg) não afetaram o ganho de peso.    

De acordo com Reis (2012), não há necessidade de inclusão de colina (0; 500; 1000 e 

1500 mg/kg) na dieta de codornas japonesas em postura quando essas forem alimentadas com 

dietas contendo a relação de metionina mais cistina digestível com lisina digestível de 84%.  

Não foram encontradas na literatura, pesquisas que avaliassem a suplementação de 

colina na alimentação de codornas de corte. Em função da importância da colina sobre 

produtividade das aves, torna-se necessária a avaliação das exigências nutricionais dessa 

vitamina para codornas de corte, assim como avaliar a importância da suplementação de 

colina na ração.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram realizados dois experimentos conduzidos no Setor de Avicultura do 

Departamento de Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do 

Ceará, no período de 30 de setembro a 12 de novembro de 2013 e 17 de fevereiro a 31 de 

março de 2014 totalizando um período de criação de 42 dias por experimento. 

No experimento 1 foram utilizadas 480 codornas (Coturnix coturnix), de ambos os 

sexos, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 5 

repetições de 16 aves por unidade experimental. Para o experimento 2 foram utilizadas 540 

codornas distribuídas pelo mesmo delineamento, tratamento e repetições utilizados no 

experimento 1, sendo 18 aves por unidade experimental. 

Para os dois experimentos, os tratamentos consistiram de seis rações (Tabela 2) 

contendo 0; 0,025; 0,050; 0,075;  0,100 e 0,125% de cloreto de colina que correspondem a 0, 

150, 300, 450, 600 e 750 mg/kg de colina suplementada, respectivamente. As rações foram 

formuladas para serem isoenergéticas e isonutrientes, exceto para colina.  

Nas rações formuladas para o experimento 1, o inerte foi utilizado em substituição à 

colina para manter  a equivalência dos ingredientes entre as rações. Para o experimento 2, as 

rações foram  formuladas pelo método da diluição, onde a partir das rações contendo os níveis 

extremos de cloreto de colina (T1= 0 e T6= 0,125%) foram obtidas as rações com os níveis 

intermediários, ou seja: 0,025% (80% da ração T1 + 20% da ração T6); 0,050% (60% da 

ração T1 + 40% da ração T6); 0,075% (40% da ração T1 + 60% da ração T6) e 0,100% 

(20%da ração T1+ 80% da ração T6).  

A quantidade de colina calculada das rações foi obtida considerando as quantidades de 

colina presentes no milho, sorgo, farelo de soja e cloreto de colina, de forma que a 

composição nutricional das rações apresentaram 1.546, 1.696, 1.846, 1.996, 2.146, 2.296 mg 

de colina/kg de ração. As rações experimentais foram formuladas segundo as recomendações 

nutricionais propostos no NRC (1994), exceto a de colina que variou de acordo com os 

tratamentos. Os dados de composição dos alimentos foram baseados segundo Rostagno et al. 

(2011). 

Na primeira semana do experimento 1, as codornas foram  alojadas em círculos de 

proteção contendo campânulas como fonte de calor, bebedouros copo pressão, comedouros 

tipo bandeja e alimentadas com  ração basal.  Aos 7 dias de idade, as aves foram pesadas (43 

± 0,22g) e distribuídas de acordo com o peso médio em 30 boxes, com dimensões de 

60x60cm, contendo cama de maravalha, bebedouro pendular e comedouro tipo tubular, onde 
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permaneceram até 42 dias de idade. No experimento 2, as aves com 1 dia de idade foram 

pesadas (8 ± 0,33g) e distribuídas nos boxes de acordo com peso médio, nas mesmas 

condições de instalações dos boxes do experimento 1, onde permaneceram até 42 dias de 

idade. 

O aquecimento das aves nos boxes foi realizado com lâmpadas incandescentes de 100 

watts e, aos 7 dias de idade, as aves dos dois experimentos foram vacinadas contra a doença 

de Newcastle, por via oral. As variáveis ambientais, temperatura e umidade relativa do ar, no 

interior do galpão, foram medidas com termohigrômetro. Os dados foram registrados 

diariamente e as leituras realizadas as 8:00 e 16:00h. Foram calculadas as médias das 

temperaturas máximas e mínimas e os valores de umidade relativa do ar.  

Durante os dois experimentos, as aves receberam 24h de luz (natural e artificial), 

sendo a iluminação noturna, após a retirada das lâmpadas incandescentes do aquecimento, 

feita por lâmpadas fluorescentes de 40 watts. As rações e a água foram fornecidas à vontade, 

sendo os comedouros e bebedouros manejados duas vezes ao dia. 

Os parâmetros avaliados foram: consumo de ração (g/ave), ganho de peso (g/ave), 

conversão alimentar (g/g), rendimento de carcaça (%), peito (%), coxa e sobrecoxa (%), 

gordura abdominal (%), fígado (%), composição do fígado (matéria seca e extrato etéreo). 

O consumo de ração foi calculado pela diferença de peso entre a quantidade de ração 

fornecida no início e as sobras no final do ensaio de cada unidade experimental. O ganho de 

peso foi obtido pela diferença entre os pesos finais e iniciais das aves de cada unidade 

experimental. A conversão alimentar foi efetuada dividindo-se o consumo de ração pelo 

ganho de peso de cada unidade experimental. 

Ao final do período experimental (42 dias deidade), duas aves de cada parcela, sendo 

um macho e uma fêmea, foram selecionadas para serem abatidas para a avaliação das 

características de carcaça. Foram selecionadas aves com peso médio semelhante ao peso 

médio da parcela e, após jejum alimentar de 8h, procedeu-se o abate de acordo com as 

recomendações do comitê de ética animal e, em seguida, depena e evisceração. Após a 

pesagem das carcaças sem o pescoço, os pés e as vísceras comestíveis, procederam-se os 

cortes. O rendimento de carcaça e o peso relativo do fígado (%) foram calculados em relação 

ao peso vivo das aves e os rendimentos de peito e de coxa+sobrecoxa e gordura abdominal 

(%) em relação ao peso da carcaça eviscerada. 

Os fígados foram embalados em sacos plásticos identificados e armazenados em 

câmara de congelamento. As amostras foram encaminhadas ao laboratório para pré-secagem, 

em estufa de ventilação forçada a 55ºC por 72h. Depois, os fígados foram moídos e, 
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posteriormente, realizadas as análises de matéria seca (MS) e extrato etéreo (EE) de acordo 

com a metodologia proposta por Silva e Queiroz (2002). 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa estatístico Statistical 

Analysis System (SAS, 2000). Os dados de desempenho de cada ensaio foram submetidos à 

análise de variância segundo um modelo inteiramente casualizado pelo procedimento PROC 

ANOVA. Para os dados das características da carcaça e do fígado, adotou-se um modelo 

fatorial (6 x 2), sendo adicionado ao modelo além do fator nível de colina,  o fator sexo e a 

interação entre estes. Todos os dados foram submetidos à análise de regressão, para 

determinar o melhor nível de suplementação de colina, a 5% de probabilidade. 

 

Tabela 2 - Composição, níveis nutricionais e energéticos das rações experimentais para 

codornas de corte nos diferentes experimentos 

  Suplementação de colina (%) 

Ingredientes (kg) 
Experimento 1   Experimento 2 

0,000 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125   0,000 0,125 

Milho 51,02 51,02 51,02 51,02 51,02 51,02 
 

0,00 0,00 

Sorgo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

50,91 50,65 

Farelo de soja (45%) 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 43,98 
 

42,74 42,8 

Óleo de soja 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
 

3,46 3,54 

Calcário calcítico 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 
 

1,20 1,20 

Fosfato bicálcico 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
 

0,89 0,89 

Suplemento min./vit.¹ 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
 

0,20 0,20 

Sal comum 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 
 

0,33 0,33 

DL – metionina 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
 

0,17 0,17 

Cloreto de colina 60% 0,00 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 
 

0,00 0,125 

Inerte² 0,125 0,10 0,075 0,05 0,025 0,00 
 

0,00 0,00 

Coxistac- anticoccidiano 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
 

0,05 0,05 

BHT 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
 

0,04 0,04 

TOTAL 100 100 100 100 100 100   100 100 

Nível nutricional e energético calculado     

Energia Metaboliz. 

(kcal/kg) 
2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 

 
2.900 2.900 

Proteína bruta (%) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
 

24,00 24,00 

Cálcio (%) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
 

0,80 0,80 

Fósforo disponível (%) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
 

0,30 0,30 

Colina (mg/kg) 1.546 1.696 1.846 1.996 2.146 2.296 
 

1.546 2.296 

Sódio (%) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
 

0,15 0,15 

Cloro (%) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
 

0,24 0,24 

Lisina total (%) 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 
 

1,34 1,34 

Metionina + cistina total 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
 

0,89 0,89 
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(%) 

Metionina total (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
 

0,50 0,50 

Treonina total (%) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
 

0,95 0,95 

Triptofano total (%) 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
 

0,31 0,31 

Valina total (%) 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16   1,16 1,16 

¹Níveis de garantia por kg do produto: Vitamina A 5.500.000 UI, Vitamina B1 500mg, Vitamina B12 

7.500mcg, Vitamina B2 2,502mg, Vitamina B6 750mg, Vitamina D3 1.000.000 UI, Vitamina E 6.500 

UI, Vitamina K3 1.250mg, Biotina 25mg, Niacina 17,5g, Ácido fólico 251 mg, Ácido pantotênico 

6.030mg, Cobalto 50mg, Cobre 3.000mg, Ferro 25g, Iodo 500mg, Manganês 32,5g, Selênio 

100.05mg, Zinco 22,49g. ²Areia lavada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conforme os resultados na Tabela 3, não houve efeito significativo dos níveis de 

colina para as variáveis: consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar nos dois 

experimentos.  

 

Tabela 3. Desempenho de codornas de corte de acordo com a suplementação de colina  

Colina (%) 

Experimento 1 

(7 a 42 dias de idade) 

Experimento 2 

(1 a 42 dias de idade) 

CR 

(g/ave) 

GP 

(g/ave) 
CA 

CR 

(g/ave) 

GP 

(g/ave) 
CA 

0,000 742,90 246,96 3,00 693,95 275,42 2,51 

0,025 786,45 241,21 3,26 677,91 274,26 2,47 

0,050 793,88 244,51 3,24 680,40 273,59 2,48 

0,075 782,41 252,65 3,14 650,61 270,84 2,40 

0,100 793,42 246,97 3,21 703,02 270,38 2,59 

0,125 785,79 243,58 3,22 690,92 277,45 2,49 

Média 780,81 245,98 3,18 682,80 273,66 2,49 

ANOVA p-valor 

Colina (%) 0,3812 0,3609 0,0503 0,6313 0,8812 0,5915 

Regressão p-valor 

Linear 0,1243 0,7627 0,1123 0,8904 0,8901 0,8212 

Quadrática 0,1532 0,5554 0,1323 0,3112 0,2909 0,5743 

CV (%) 5,01 3,04 3,91 7,04 3,72 6,13 

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

ANOVA= análise de variância. 

 

Alguns aspectos devem ser considerados sobre a ausência de efeito significativo da 

suplementação de colina sobre o desempenho das codornas de corte verificadas na presente 

pesquisa. O primeiro, é que não houve deficiência de colina na dieta para as aves alimentadas 

com a ração sem suplementação, indicando que as quantidades de colina presentes na soja, 

milho ou sorgo supriram essa exigência. Dessa forma, considerando que essa ração 

apresentava o nível nutricional calculado de colina de 1.546 mg/kg, nos dois experimentos, 

pode-se inferir que a exigência de colina dessas aves está em torno desse nível, que é inferior 

a recomendação do NRC (1994) de 2.000 mg de colina /kg de ração, para codornas em 

crescimento. 

Assim como os resultados obtidos na presente pesquisa, o atendimento das exigências 

de colina apenas pelos ingredientes da ração também foi relatada por Sakomura  et al. (1996), 

quando os valores de colina contidos na dieta basal (1.335mg/kg) foram suficientes para 
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atender às exigências para as funções específicas da colina no organismo de frangos de corte, 

no período de um a 21 dias de idade.  

Outro aspecto a ser considerado é o fato de que as rações foram formuladas para serem 

isoaminoacídicas para metionina, havendo a necessidade de suplementação com aminoácido 

sintético. O atendimento das exigências das codornas para a metionina pode ter influenciado 

os resultados possibilitando que não houvesse sinais de deficiência com a não suplementação 

ou melhora no desempenho com a suplementação. 

A ausência de deficiência com a não suplementação se deve ao fato de que a 

biossíntese de colina pode ocorrer no fígado a partir da doação de grupos metílicos da 

metionina, visto que em situação de deficiência de colina, a metionina é desviada de seus 

processos metabólicos normais e passa a doar radicais metil para a biossíntese de colina 

(McDowell, 2000; Vasconcelos et al., 2013). Dessa forma, em função do nível de metionina 

na dieta pode haver dispensa a suplementação de colina, pois a biossíntese orgânica de colina 

suporta as necessidades das aves para o máximo desempenho, o que também foi verificado 

por outros pesquisadores (Castro et al., 2011). Reis et al. (2012) atribuíram a ausência de 

efeito da suplementação de colina (0, 500, 1000 e 1500 mg de colina /kg de ração) sobre o 

consumo de ração, conversão alimentar e qualidade dos ovos, à utilização de metionina na 

ração. 

Por sua vez, a ausência de benefícios da suplementação pode ser associada ao fato de 

que a colina não precisou ser utilizada como doadora de grupos metil para formação de 

metionina como ocorre nos casos em que há deficiência desse aminoácido (Leeson e 

Summers, 2001).  

Vale ressaltar que alguns pesquisadores como, por exemplo, Jukes et al. (1941), citam 

que as aves em crescimento têm uma determinada exigência de colina que não pode ser 

substituída por altos níveis de metionina ou por outros doadores de grupos metil na dieta, 

sendo a deficiência de colina prontamente percebida e embora a metionina possa contribuir 

para reduzir a exigência nutricional de colina nas aves, ela não deve ser utilizada com esta 

finalidade (Klasing, 1998). Por outro lado, a substituição da metionina pela colina ou betaína, 

através da doação de grupos metil, parece não ser quantitativamente importante ou suficiente 

para garantir o crescimento máximo das aves. Isso se deve à limitada capacidade da betaína, e 

da colina após sua degradação em betaína, em substituir a metionina, não conseguindo 

conferir uma ótima taxa de desenvolvimento, mesmo em aves jovens, as quais têm uma baixa 

capacidade de síntese de colina (Simon, 1999).  
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Embora na literatura sejam escassas as informações sobre a suplementação de colina 

para codornas de corte, a ausência de benefícios dessa prática tem sido relata para codornas 

japonesas em crescimento e postura (Teixeira et al., 2008; Fouladi et al., 2011; 

Ebrahimnezhad et al.,2011; Castro et al., 2011), poedeiras comerciais (Tsiagbe et al., 1982; 

Harms e Russell, 2002; Vasconcelos et al., 2013) e frangos de corte (Sakomura et al., 1996; 

Fouladi et al., 2008). Geralmente, fatores como o uso de metionina suplementada na ração, 

assim como a presença de colina em ingredientes utilizados na alimentação de aves e a 

própria capacidade da ave na biossíntese de colina, estão associados a estes resultados. 

Para os parâmetros de características de carcaça (Tabela 4), constatou-se que não 

houve interação significativa entre os fatores, nível de colina e sexo, sobre nenhum dos 

parâmetros avaliados. Também se observou que o nível a suplementação de colina não 

influenciou significativamente as características de carcaça avaliadas. No entanto, na 

comparação entre os sexos, observou-se que o rendimento de carcaça diferiu entre machos e 

fêmeas, sendo que os machos apresentaram maior rendimento de carcaça e as fêmeas 

apresentaram maior rendimento de peito no experimento 1. 

 

Tabela 4. Rendimentos de carcaça, coxa+sobrecoxa, peito e gordura abdominal de codornas 

de corte de acordo com a suplementação de colina   

Colina (%) 
               Experimento 1  Experimento 2 

RC RCS RP GA   RC RCS RP GA 

0,000 73,26 21,27 38,81 1,37  72,25 22,55 42,96 1,68 

0,025 72,09 21,85 39,51 1,46  70,37 21,92 41,55 1,77 

0,050 74,38 22,67 39,30 1,46  70,26 23,09 41,19 1,65 

0,075 74,46 22,20 40,09 1,41  70,73 22,13 40,82 1,68 

0,100 73,27 22,57 38,43 1,37  72,93 23,03 40,25 1,75 

0,125 73,52 21,46 38,49  1,35       70,06 22,34 41,58 1,58 

Macho 76,38a 22,40 37,50b 1,43   72,91a 22,61 40,74 1,30 

Fêmea 70,53b 21,53 40,83a 1,33   69,28b 22,40 42,03 1,37 

ANOVA                                                  p-valor 

Colina 0,8002 0,3901 0,7702 0,5901  0,1604 0,4805 0,4103 0,3108 

Sexo 0,0001 0,0603 0,0001 0,0505  0,0001 0,6003 0,0803 0,2605 

Colina x Sexo 0,7003 0,4302 0,7603 0,1001  0,5003 0,2402 0,8003 0,9204 

Regressão                                                  p-valor 

Linear 0,5802 0,6502 0,6503 0,7302  0,8802 0,6102 0,1602 0,4803 

Quadrática 0,4002 0,0606 0,3907 0,1607   0,9008 0,4209 0,2106 0,3605 

Média geral 73,50 22,00 39,11 1,41  71,10 22,51 41,39 1,69 

CV (%) 5,42 7,81 7,01 13,5   4,16 6,93 6,92 18,15 
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CV= coeficiente de variação; Médias seguidas de letras distintas diferem entre si pelo teste F (5%), 

rendimento de carcaça (RC,%), rendimento de coxa e sobrecoxa (RCS,%), rendimento de peito 

(RP,%), gordura abdominal (GA,%). 

 

A ausência de efeito significativo da suplementação de colina no rendimento de 

carcaça, peito e coxa+sobrecoxa das codornas de corte é semelhante aos relatados na literatura 

para frangos e corte (Fouladi et al., 2008) e codornas japonesas (Fouladi et al., 2011), e pode 

ser associados ao fato das codornas submetidas aos diferentes níveis de suplementação terem 

recebido rações isoenergéticas e isonutrientes, exceto para colina, e não houve diferenças 

significativas entre o consumo de ração, garantindo a disponibilidade de nutrientes para o 

crescimento e deposição de tecido corporal semelhante entre as aves, pois segundo Freitas et 

al. (2006) se houver uma ingestão adequada de nutrientes e a relação energia/proteína ou 

energia/aminoácidos da ração não for alterada, dificilmente ocorrerá alteração nas 

características da carcaça. 

Entretanto, diferente do observado na presente pesquisa, tem sido relatado redução na 

proporção da gordura abdominal de frangos e corte (Fouladi et al., 2008) e codornas 

japonesas (Fouladi et al., 2011) com a suplementação de colina. Esse efeito tem sido atribuído 

à contribuição da colina no metabolismo das gorduras, visto que a colina é precursora da 

lecitina, que participa do metabolismo das gorduras, e é considerada um fator lipotrópico 

(Fouladi et al., 2011). 

O acentuado dimorfismo sexual apresentado pelas linhagens de codornas para corte e 

pela maior precocidade das fêmeas em relação aos machos (Caron et al.,1990; Oguz et al., 

1996; Garcia et al., 2005; Vasconcelos et al., 2014), fazem com que ocorram as diferenças 

entre o rendimento de carcaça e partes da carcaça verificadas nessa pesquisa. Aos 42 dias de 

idade, as fêmeas são maiores, devido ao maior desenvolvimento corporal e maior 

desenvolvimento do sistema reprodutor e do fígado. Dessa forma, embora as fêmeas 

apresentem maior peso de carcaça, o rendimento de carcaça em relação aos machos será 

menor, uma vez que o peso do fígado e do sistema reprodutor serão descartados na avaliação 

dessa variável. Por sua vez, o maior desenvolvimento corporal da fêmea, contribui para a 

maior proporção de peito em relação à carcaça eviscerada. 

Para o peso relativo e teor de matéria seca e extrato etéreo do fígado das codornas 

(Tabela 5) constatou-se que não houve interação significativa entre os fatores, nível de colina 

e sexo, sobre nenhum dos parâmetros avaliados. Também se observou que a suplementação 

de colina não influenciou significativamente os parâmetros avaliados. No entanto, na 

comparação entre os sexos, observou-se que o peso relativo do fígado diferiu entre machos e 
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fêmeas nos dois experimentos e a quantidade de gordura no fígado diferiu entre os sexos, 

apenas no experimento 1. Conforme os resultados, as fêmeas apresentaram maior tamanho do 

fígado e maior quantidade de gordura no fígado. 

 

Tabela 5. Peso relativo do fígado, teor de matéria seca e extrato etéreo no fígado de codorna 

de corte de acordo com a suplementação de colina   

Colina (%) 
Experimento 1 Experimento 2 

PRF MS EE PRF MS EE 

0,000 1,91 30,26 8,43 1,27 27,67 7,33 

0,025 1,71 30,54 8,71 1,31 30,80 7,25 

0,050 1,78 32,06 8,42 1,36 29,24 7,16 

0,075 1,96 30,13 8,82 1,30 27,16 8,59 

0,100 1,83 27,10 7,64 1,33 26,82 7,07 

0,125  1,77  28,33 8,31 1,48 27,38 7,67 

Macho 1,68b 29,09 7,24b 1,53b 28,09 7,35 

Fêmea 1,98a 30,68 10,01a 1,83a 28,27 7,66 

ANOVA  p-valor   

Rações 0,7212 0,6543 0,8665 0,7845 0,2125 0,1143 

Sexo 0,0054 0,4243 0,0014 0,0004 0,8632 0,3421 

Rações x Sexo 0,9322 0,5723 0,1123 0,4854 0,1476 0,1686 

Regressão                                p-valor 

Linear 0,9734 0,2223 0,7132 0,0623 0,1235 0,4434 

Quadrática 0,5534 0,3867 0,9567 0,8145 0,9676 0,5145 

Média geral 1,84 29,85 8,39 1,34 28,18 7,51 

CV (%) 21,32 13,52 14,91 15,82 8,42 10,17 

CV= coeficiente de variação; Peso relativo do fígado (PRF), matéria seca (MS), extrato etéreo (EE). 

 

Quanto à ausência de influência da suplementação de colina sobre os parâmetros 

avaliados para o fígado, podemos inferir que este resultado difere dos relatados na literatura 

de que essa prática pode beneficiar a atividade metabólica e a saúde desse órgão, mantendo o 

seu tamanho e a quantidade de gordura presente. A colina é essencial no metabolismo lipídico 

no fígado, prevenindo acúmulo anormal de gordura neste órgão, por meio da lecitina ou pelo 

aumento do catabolismo de ácidos graxos (Fouladi et al., 2011) e a ausência de colina torna 

frágeis os fosfolipídios de membrana, o que impede a transferência de triglicerídios e 

colesterol para a corrente sanguínea, acumulando-os no fígado.  

A síndrome do fígado gorduroso é caracterizada pelo aumento do tamanho do órgão e 

acúmulo de gordura ou triglicerídeos no citoplasma dos hepatócitos e alterações gordurosas 

ou lipidose hepática, e pode ser observado em aves alimentadas com dieta deficiente em 
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colina (Pompeu et al., 2011; Bertechini, 2012). Nesse contexto, podemos afirmar que o nível 

de colina recebido pelas aves alimentadas sem a suplementação de colina (1.546 mg de 

colina/ kg de ração) foi adequado para garantir o bom desempenho e a saúde hepática das 

aves.  

Quanto à diferença entre os sexos, o maior tamanho do fígado e a maior concentração 

de extrato etéreo no fígado da fêmea em relação ao do macho, está relacionado à característica 

precoce da fêmea para reprodução, que iniciaram a postura de ovos antes do abate. No início 

da atividade reprodutiva das poedeiras, verifica-se intensa síntese de lipídios no fígado para 

formação dos folículos ovarianos e, consequentemente, aumento do seu tamanho e na 

quantidade de gordura (Lima et al., 2011; Vasconcelos et al., 2014). 
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5. CONCLUSÕES 

 

Quando a quantidade de colina aportada pelos ingredientes for de 1.546 mg de colina/ 

kg de ração, a suplementação dessa vitamina  não é necessária para codornas de corte. 
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