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1 Introdução

Os suínos são animais homeotérmicos e, portanto, mantém uma temperatura
corporal relativamente constante, ajustando o calor produzido no metabolismo com
o calor ganho do ambiente. Quando são mantidos em ambiente cuja temperatura está
dentro da zona de termoneutralidade a produção de calor é relativamente estável. Por
outro lado, animais alojados em temperaturas críticas inferior ou superior necessitam
gastar energia para aquecer ou resfriar o corpo, respectivamente.

Suínos em crescimento e terminação criados no Brasil estão mais sujeitos aos
efeitos do estresse térmico devido as elevadas temperaturas que ocorrem na maioria
das regiões do país durante os meses de verão.

Altas temperaturas são associadas com redução no desempenho devido a
diminuição no consumo e ao custo energético associado a dissipação do calor. Suínos
que apresentam altas taxas de deposição de carne magra são os mais prejudicados
pelas altas temperaturas ambiente.

Dentre as recomendações práticas sugeridas aos nutricionistas para amenizar os
efeitos de temperaturas elevadas estão: a redução do teor de proteína bruta, adição
de aminoácidos sintéticos e formulação com base na proteína ideal; a inclusão de óleo
e gorduras na ração e possivelmente, o fornecimento de rações líquidas ou úmidas.

2 Suínos e sua termorregulação

Por serem animais homeotérmicos, os suínos possuem uma faixa de temperatura
ótima para sua sobrevivência, também chamada de zona de conforto térmico. Aos
limites superior e inferior desta zona, dá-se o nome de temperatura crítica superior e
temperatura crítica inferior. Pode-se definir a zona termoneutra como sendo a faixa
de temperatura ambiente onde a taxa metabólica e, consequentemente, a produção
de calor são mínimas. Nesta faixa, a homeotermia é mantida com pequeno gasto
energético e a energia líquida de produção é máxima (Mount, 1974).
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As perdas de calor para o ambiente obedecem as leis da física e podem ser
classificadas como sensíveis e latentes (insensíveis). Os processos de perdas
sensíveis envolvem trocas entre animal e o ambiente que o cerca. Tais perdas podem
ser condução, convecção e/ou radiação e dependem do gradiente de temperatura.
Já o calor latente, consiste na evaporação da água pela superfície da pele ou pelo
trato respiratório e ocorre pela mudança de entalpia da água de evaporação sem
que haja mudança em sua temperatura. De acordo com Ingram (1965), a perda
pela superfície da pele é mínima, pois as glândulas sudoríparas dos suínos são
praticamente afuncionais.

Até o limite crítico superior, o animal perde calor principalmente pelos processos
sensíveis, condução, convecção e radiação. Acima desta temperatura haverá um
aumento das perdas evaporativas para compensar a redução das perdas sensíveis de
calor. No Brasil, em função da altas temperaturas que predominam em grande do ano,
a perda por evaporação da água por meio do trato respiratório é a forma mais efetiva
de perda de calor, uma vez que os suínos possuem poucas glândulas sudoríparas
funcionais.

A termorregulação é fundamental para a manutenção da vida dos suínos, um fator
que tem contribuído negativamente para esse processo é o melhoramento genético
dos animais. Tem sido sugerido por diversos autores (BROWN-BRANDL et al.,1998,
ASAE, 1999) que a produção total de calor (PTC) está associada com o aumento
da deposição do tecido magro. Uma equação foi desenvolvida por Van Milgen et al.
(1998) para produção de calor em jejun (PCJ) para diferentes genótipos de suínos,
expresso como uma função de músculo, gordura e vísceras, mostrando que PCJ
aumenta linearmente com a percentagem de músculo. O calor adicional produzido por
suínos com alta deposição de tecido magro, em crescimento, aumenta a dificuldade
para a manutenção da homeotermia em ambientes amenos ou quentes. De acordo
com Brown-Brandl et al. (2001), essa dificuldade faz com as novas linhagens de
suínos sejam bem mais susceptíveis ao estresse calórico. Estes autores, utilizando
suínos modernos (alta deposição de tecido magro) em crescimento, em temperaturas
variando de 18 a 32oC, concluíram que a PTC foi 17-20% maior nesses animais que
em suínos usados no experimento de Nienaber et al. (1987) e Bond et al. (1959),
respectivamente, mas compatível a PTC observada em estudos contemporâneos.

3 Temperatura vsconsumo voluntário

A temperatura ambiente, o consumo alimentar e energético e o desempenho estão
intimamente interligados. Esta interação é de grande importância na formulação
de dietas para suínos, nas diferentes estações do ano e localização geográfica, ou
ainda, para a combinação econômica ótima entre nutrição e temperatura ambiente
(Sakomura et al, 1993).

Em razão da dificuldade em controlar a perda de calor, o animal modifica a
produção de calor metabólico. A resposta imediata dos suínos ao estresse por altas
temperaturas consiste na redução do consumo voluntário e atividade física (Nienaber
et al., 1996), o que representa um esforço do organismo para reduzir a produção de
calor.
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Como verifica-se pelos valores apresentados na tabela 01, a proporção de redução
no consumo voluntário varia entre estudos, o que pode ser associado a muitos fatores,
incluindo genótipo, variação de peso vivo, dieta e variação de temperatura.

Tabela 1 — Efeito da temperatura no consumo diário de ração

Faixa de Variação no
Temperatura Estudada Consumo Voluntário Peso Vivo Fonte

20 - 27,3oC 25 g/dia 15 - 35 kg Rinaldo et al. (2000)
20 - 27,3oC 39 g/dia 35 - 90 kg Rinaldo et al. (2000)
20 - 30oC 65 a 74 g/dia 45 - 85 kg Nienaber e Hahn (1983)
19 - 29oC 48 g/dia 45 kg Quiniou et al. (2000)
19 - 29oC 77 g/dia 75 kg Quiniou et al. (2000)

O menor consumo determina ainda redução nas taxas de ganho de peso, o que
pode resultar em grande impacto econômico devido ao maior tempo necessário para
atingir o peso de abate. Os resultados obtidos por Rinaldo et al. (2000), em região
de clima tropical, durante duas estações do ano, inverno (24,6oC) e verão (27,3oC),
permitem constatar os efeitos anteriormente mencionados (Tabela 02).

Tabela 2 — Efeito do clima e da estação sobre o desempenho de suínos em
crescimento

Condições ambientais Significância
Controle Clima tropical D.P.R. Cc Ec C x Ec

20oC 24,6oC 27,3oC
75% U.R.A. 84% U.R.A. 82% U.R.A.

Consumo Ração

G/dia 2253a 2154a 1971b 117 *** ** **
G/(kg0,75dia) 102a 98ab 93b 6 *** * *
% Ganho Peso diário (g) 901a 886a 785b 80 * * **
Conversão Alimentar 2,51 2,43 2,50 0,16 NS NS NS
Dias para abated 91,8a 91,5a 101,6b 6,1 * ** *

a, b Médias que não têm a mesma letra sobrescrita diferem (P<0,05).
c, C Efeito do clima tropical versus controle; E: efeito das estações dentro do clima tropical; C x S:

interação entre clima e estação. D.P.R.: Desvio Padrão Residual
* (P<0,05), ** (P<0,01) e *** (P<0,001). U.R.A. : Umidade Relativa do Ar

Adaptado de Rinaldo et al. (2000).

O efeito prejudicial da temperatura aumenta com o peso vivo. Quiniou et al. (2000)
observaram que existe uma relação direta entre temperatura, consumo de ração e
peso vivo. Os suínos mais pesados são os mais afetados pelas temperaturas altas
(Tabela 03). Isto ocorre pela maior dificuldade dos animais adultos para perderem
calor. Os autores também constaram que a redução do consumo se dá pelo menor
tempo total usado para ingestão, ou seja, o tempo individual de cada refeição diminui.

Outro aspecto importante relacionado com a menor a ingestão de ração é a
diminuição no peso do trato gastrointestinal e das vísceras (Tabela 04). Com isto há
um redução considerável da produção de calor, uma vez que estes são responsáveis
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Tabela 3 — Efeito da temperatura e estágio de crescimento no comportamento
alimentar de suínos

Temperatura Estágio
(oC) Crescimento D.P.R. Significância

19 22 25 27 29 1 2
Média Peso Vivo (kg) 63 63 62 62 62 49 76 9 C***
Consumo Ração (kg) 2,40 2,39 2,30 2,10 1,82 1,89 2,52 0,27 T*, C***, G***
Número de Refeições 11,2 11,3 9,8 9,9 10,1 11,5 9,4 1,6 C**, G***
Tempo Consumo (min) 81 81 76 68 56 70 75 7 T***

Efeito da temperatura (T), estágio do crescimento (C), T x G interação e grupo dentro do estágio
de crescimento como efeito principal.
* (P<0,05), ** (P<0,01) e *** (P<0,001). D.P.R. Desvio Padrão Residual
Adaptado de Quiniou et al. (2000).

por uma parcela significativa do calor produzido pelo animal (Van Milgen et al., 1998).
Por outro lado, esta redução do peso dos órgãos, acarreta um aumento no rendimento
de carcaça, conforme observado por Rinaldo et al. (2000).

Tabela 4 — Efeito da temperatura e teor de lisina no peso de órgãos de suínos
Termoneutro Quente Probabilidade (P< )

0,6% Lis 1,0% Lis 0,6% Lis 1,0% Lis Temperatura Lisina
Fígado (kg) 1,49 1,78 1,36 1,55 0,05 0,01
Coração (kg) 0,35 0,37 0,35 0,36 0,01 0,68
Rins (kg) 0,30 0,39 0,27 0,33 0,01 0,01
Intestino Delgado (kg) 1,40 1,52 1,05 1,13 0,01 0,02
Peso Total Órgãos (kg) 3,55 4,05 3,04 3,38 0,01 0,01

Fonte: Lopez et al. (1994).

Animais submetidos a ambientes com altas temperaturas consomem menos
energia o que resulta em carcaças com menor teor de gordura (Tabela 05). Contudo,
estes resultados podem estar relacionados com o efeito da temperatura por si só, pois
nessas condições parece haver uma redução na eficiência de utilização da energia
ingerida.

Da mesma forma, têm-se observado que há uma redistribuição anatômica da
gordura depositada pelos suínos quando são submetidos a períodos prolongados de
altas temperaturas. Há um maior acúmulo de gordura nos depósitos internos (gordura
interna e vísceras) em detrimento a gordura subcutânea (Le Dividich et al., 1987).
Conforme Kutsamata et al. (1996), estas alterações poderiam refletir uma adaptação
do animal a temperaturas elevadas, pois facilitaria as trocas de calor com o meio.

Estudos recentes demonstraram que a enzima Estearoil-CoA-Dessaturase (∆ 9
Dessaturase) pode estar envolvida no processo de redistribuição da gordura corporal
e na composição de ácidos graxos, ocasionado por altas temperaturas (Tabela 06 ).
De acordo com KOUBA et al. (1999) e KOUBA et al. (2001), esta é uma enzima de
membrana e é responsável pela geração de ácidos graxos monoinsaturados à partir
dos saturados. Existem fortes evidências que esta enzima tem sua atividade alterada
pela temperatura ambiente. Provavelmente a forma de alteração é por modificação
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Tabela 5 — Efeito do clima e da estação sobre o características de carcaça de suínos em
crescimento

Condições ambientais Significância
Controle Clima tropical D.P.R. Cc Ec C x Ec

20oC 24,6oC 27,3oC
75% U.R.A. 84% U.R.A. 82% U.R.A.

Peso de Abate (kg) 91,3 92,2 93,5 3,0 NS NS NS
Dias para abate d 91,8a 91,5a 101,6b 6,1 * ** *
% da carcaça
Músculo (%) 55,0 54,1 53,5 1,9 NS NS NS
Gordura (%) 22,2ab 23,8a 20,6b 2,6 NS *** NS

a, b Médias que não têm a mesma letra sobrescrita diferem (P<0,05).
c C: efeito do clima tropical versus controle; E: efeito das estações dentro do clima tropical; C x S: interação
entre clima e estação. D.P.R.: Desvio Padrão Residual
d Número de dias do início ao final do período experimental.
* (P<0,05), ** (P<0,01) e *** (P<0,001).
Adaptado de Rinaldo et al. (2000).

da fluidez da membrana fosfolipídica. O mecanismo específico de redução da
Estearoil-CoA-Dessaturase ainda não é bem conhecido.

Tabela 6 — Efeito das temperaturas elevadas sobre a atividade da
Estearoil-CoA-Dessaturase em diferentes tecidos

Temperatura 31 20 20 E.P.
Ambiente (oC) Ad libitum Pair Feed Ad libitum
Estearoil-CoA-Dessaturase
Gordura Subcutânea 12,15a 20,90b 20,91b 1,9
Gordura Interna 14,50a 21,71b 23,50b 2,8
Músculo 1,93a 2,71b 2,78b 0,04
Fígado 2,46a 2,31a 2,42a 0,05
a Valores seguidos de letras diferentes não são iguais (P<0,05).
b Expresso como mmol ácido oleico formado por hora por mg proteína.

Adaptado por Kouba et al. (1999)

4 Considerações práticas para amenizar os problemas
originados pelo estresse calórico

No Brasil há predominância de temperaturas quentes, sendo o estresse calórico
uma constante preocupação os produtores de suínos. Várias pesquisas têm sido
conduzidas como forma de amenizar os efeitos das altas temperaturas sobre os
animais em crescimento e terminação.

De acordo com Fialho (1994), existem basicamente três fatores que devem
considerados para solucionar ou amenizar os problemas relacionados com o estresse
ambiental (frio ou calor):
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1. Controlar ou melhorar o ambiente térmico através do manejo dos animais
(aspecto físico ou fatores sociais);

2. Selecionar as raças que suportam melhor as condições de clima tropical;

3. Modificar tecnicamente a composição das dietas (suprimento de aminoácidos,
energia ou fibra) dos suínos visando amenizar os efeitos prejudiciais causados
pelo estresse calórico.

Há diferentes maneiras de modificar o ambiente em que os suínos são criados,
tais como: construções mais adequadas, densidade animal, controle de ventilação,
movimento do ar, tipo de piso, manejo de arraçoamento, etc. Além dessas, uma forma
muito eficaz é a utilização das dietas adequadas a cada situação. Como forma de
amenizar os problemas do estresse calórico pela dieta, podem ser indicados ajustes
dos níveis protéicos e/ou energéticos, relação proteína:energia (gorduras ou óleos),
suplementação de aminoácidos sintéticos e adição de alimentos fibrosos às dietas
para suínos.

O calor é produzido à partir do metabolismo de nutrientes e diferentes nutrientes
produzem diferentes quantidades de calor, algumas simples manipulações nas dietas
dos suínos podem resultar numa redução da quantidade de seu calor metabólico
(MUIRHEAD, 1993).

Por definição, o Incremento Calórico (IC) é representado pelo aumento da
produção de calor após o consumo do alimento pelo animal. O IC é constituído
basicamente do calor de fermentação e a energia gasta no processo digestivo, assim
como o calor de produção resultante do metabolismo dos nutrientes.

Como se sabe, o IC aumenta com a quantidade de alimento consumido e é
inversamente relacionado com a concentração energética da dieta (Holmes & Close,
1977), sendo que o aumento da fibra das dietas proporciona altas incrementos
calóricos (Stahly et. al. 1981) e dietas contendo óleos e ou gorduras proporcionam
baixo incremento calórico (Just, 1982). O IC varia dentre os diferentes nutrientes,
desta forma os lipídios contém aproximadamente 9%, os carboidratos 17%, as
proteínas 26% e uma ração de 10 a 40% (Church & Pond, 1982). De acordo com Lusk
(1931), este alto poder de incremento calórico das proteínas é devido principalmente
às séries de complexas reações metabólicas características do metabolismo dos
aminoácidos.

É importante enfatizar que geralmente o incremento calórico de uma dieta é
reduzido quando aminoácidos sintéticos substituem parte da proteína proveniente do
farelo de soja (Kerr, 1988). Stahly et. al. 1979 constataram que dietas com baixos
teores em proteínas, suplementadas com aminoácidos sintéticos (L-Lisina-HCl),
tenderam a ser mais eficientemente utilizadas pelo suínos submetidos a estresse
calórico. De acordo com os autores, estes resultados foram devido ao menor IC das
dietas com suplementação de aminoácidos sintéticos. Resultados similares foram
também referenciados por Waldroup et al. 1976, em testes de desempenho com
frangos de corte.

A utilização de níveis crescentes de proteína para suínos submetidos a estresse
calórico não tem propiciado bons resultados, principalmente devido às proteínas
serem nutrientes de alto incremento calórico.
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Stahly et al. 1979 e Lopes et al. 1994, observaram vantagens de se utilizar
lisina sintética ao invés da proteína natural em rações de suínos em crescimento e
terminação. Esta alternativa se justifica em função de que lisina sintética propicia uma
redução no incremento calórico da dieta, por promover a diminuição do nível total de
proteína bruta da dieta. É importante destacar que a eventual redução do consumo
de ração pelo animal em função do estresse térmico pelo calor, torna necessário
aumentar os níveis de nutrientes nas dietas, principalmente o de aminoácidos
sintéticos, para poder garantir os requerimentos mínimos dos aminoácidos exigidos
pelos suínos.

A inclusão de gorduras às dietas de suínos em épocas de verão intenso (calor)
tem demonstrado redução na quantidade de produção de calor, principalmente pelo
menor IC e aparentemente devido à direta deposição de gordura corporal (Stahly,
1984 e Schoenherr et al. 1991). É importante também enfatizar que as gorduras
apresentam uma alta densidade calórica, sendo que sua incorporação às dietas
ajudam a compensar a redução de consumo de energia durante altas temperaturas,
propiciando desta forma um melhor desempenho aos animais.

A suplementação simultânea de L-Lisina-HCL e gordura foi testado por Schenck et
al. 1992, os quais constataram melhorias no desempenho de suínos em crescimento
mantidos em altas temperaturas, quando foram adicionado níveis crescentes de lisina
e gorduras às dietas. Altas temperaturas reduziram o consumo alimentar e exigiram
altas concentrações de lisina e energia para a otimização do desempenho dos suínos.
De acordo com os autores, estes resultados foram observados devido a um aumento
da síntese protéica.

Recentemente vem sendo pesquisado a utilização de dietas formuladas à base
de proteína ideal para suínos expostos ao estresse térmico a altas temperaturas.
Proteína ideal pode ser definida como o balanço exato entre os aminoácidos, capazes
de atender sem deficiências nem excessos, as necessidades de todos os aminoácidos
necessários para a manutenção e deposição máxima de proteína corporal (Parsons e
Baker, 1994)

Dietas baseadas na proteína ideal, são formuladas a base de quantidades e
proporções adequadas em aminoácidos necessários para a mantença e deposição
de proteínas em um padrão tal, que cada um dos aminoácidos são igualmente
limitantes (Fuller et al. 1989, Wang and Fuller,1989, Parsons e Baker, 1994). Estas
dietas possivelmente reduzem o excesso de aminoácidos que serão catabolizados
pelo organismo animal, possibilitando assim um adequado desempenho aos mesmos
(Parsons e Baker, 1994).

Baseando-se nestas características desejáveis das dietas formuladas à base
de proteína ideal (suplementadas com L-Lisina HCL e DL-metionina, L-Treonina,
L-triptofano e L-Isoleucina), Lopes et al. 1994, desenvolveram um experimento,
com suínos mantidos em altas temperaturas. Eles não encontraram diferenças
significativas entre as dietas testadas. A produção de calor metabólico tendeu a ser
maior para os animais alimentados com dietas baseadas em proteína ideal do que
aquelas a base de milho e farelo de soja.

O fornecimento de rações líquidas ou úmidas pode melhorar o consumo de rações
durante os períodos quentes do ano. Isto é devido a maior facilidade que o suíno
possui para ingerir esta forma de ração e em função do efeito hidrante da água.
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5 Conclusão

Considerando que na maior parte das regiões do Brasil registra-se temperaturas
elevadas durante os meses de verão, os suínos criados nestas condições apresentam
menor consumo e consequentemente pior desempenho.

Os resultados referenciados na literatura consultada, recomendam formulações de
rações contendo baixos teores de proteína, o que é alcançado principalmente com
suplementação de lisina e outros aminoácidos sintéticos.

Além disso pode ser adicionado óleos ou gorduras nas rações, como forma de
minimizar os problemas das altas temperaturas, aumentando assim a energia e
diminuindo o incremento calórico dessa ração.

Dependendo dos aspectos econômicos (relação de preços entre ingredientes e
suínos), essa manipulação das rações pode ser tecnicamente viável para suínos nas
fases de crescimento e terminação.
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