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INTRODUÇÃO

A carne de suínos é a mais produzida no mundo, atingindo, segundo a FAO, 91,0 milhões de toneladas, ou
seja, 39,0% de toda a produção de carnes   no ano 2000. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial,
tendo produzido no ano 2000, de acordo com dados da ABIPECS (2000), 1,967 milhões de toneladas, ficando
atrás apenas da China, União Européia e Estados Unidos. A versatilidade do uso da carne suína na
alimentação humana, seja no preparo de cortes “in natura” ou na fabricação de um grande número de
embutidos, salgados e defumados, deverá garantir ao longo dos próximos anos a sua liderança mundial de
consumo em relação as carnes de outras espécies.
A chegada dos óleos vegetais a mais de 5 décadas e mais recentemente a intensificação das restrições
médicas ao consumo de gorduras e colesterol, exigiram uma mudança no perfil da produção de suínos,
direcionando-a essencialmente para a produção de carne. No Brasil a adoção da tipificação de carcaças pelas
indústrias frigoríficas do Sul (Fávero, 2001), e a partir daí sua expansão para outras regiões, provocou uma
verdadeira revolução na suinocultura, colocando nosso país em patamares de produção de carne comparáveis
aos de outros países altamente tecnificados e com forte tradição na produção de suínos (Tabela 1).

Tabela 1.  Evolução do  percentual  médio  de  carne  nas  carcaças
de suínos observado nos frigoríficos de Santa Catarina (1)

A N O PERCENTAGEM DE CARNE MAGRA
Década 80 (2) 46,0 – 48,0

1990-95 (2) 49,0 – 50,0
1996 50,0 – 52,5
1997 51,5 – 54,5
1998 52,0 – 56,0
1999 52,5 – 56,5
2000 53,0 – 57,0

(1) Observações do primeiro autor. Carcaças com peso médio de 75,0 kg.
(2) Não havia tipificação oficial de carcaças.

GENÉTICA

O potencial de produção de carne dos animais começa a ser definido ainda na fase pré natal, influenciado por
fatores genéticos e de meio ambiente durante o desenvolvimento embrionário. Esse potencial é caracterizado
pelo número de fibras musculares formado na miogenesis pré natal e pelo grau de hipertrofia dessas fibras no
pós natal.
Rehfeldt et.al. (2000), cita em seu trabalho que as estimativas de herdabilidade para número de fibras
musculares situam-se em sua maioria entre 0,20 e 0,50, caracterizando uma influência genética relativamente
importante, porém uma significativa e decisiva parcela ambiental no desenvolvimento muscular dos animais.
Por essa razão, a produção de carne, produto final buscado pela exploração comercial de suínos, depende não
só do material genético utilizado mas também e de forma expressiva das condições em que se desenvolve a
gestação dos animais e das influências ambientais  a que os mesmos são submetidos no pós natal até o abate.
Segundo descrito por Schinkel e Richert (2001), são três os conceitos básicos de crescimento dos suínos. O
primeiro explicita que o crescimento  em carne aumenta depois dos 18 kg de peso vivo, alcança um limite
superior (plateau) e depois diminui. Esse conceito está representado no Gráfico 1 que ilustra o ganho em carne
de machos castrados de três distintos genótipos.
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Gráfico 1. Curvas de crescimento em carne de genótipos com alto, médio e baixo potencial de deposição de
carne.

Pode-se observar que o ponto de inflexão do ganho em carne do genótipo com maior potencial de deposição de
carne é bem superior ao dos genótipos com médio e baixo potencial, caracterizando nitidamente as diferenças
que podem ser observadas entre raças e/ou linhas. Em outras palavras, os genótipos com alta capacidade de
deposição de carne atingem a máxima deposição de proteína com maior peso e mantém taxas mais altas de
deposição de proteína até pesos mais elevados. Essas diferenças podem ser observadas também, com menor
intensidade, entre animais de uma mesma raça ou linha, o que explica, de certa forma, a falta de uniformidade
muitas vezes observada nos produtos de uma determinada genética, especialmente em novas linhas quando a
frequência gênica ainda não está totalmente estabilizada.
O segundo conceito deixa claro que na medida em que aumenta o consumo de alimentos ocorre uma resposta
linear na taxa de crescimento de carne e de gordura (Gráfico 2).

Gráfico 2. Comportamento da deposição de carne e gordura em genótipos com alto e baixo/médio potencial de
deposição de carne.
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Observa-se no Gráfico 2 que o crescimento em carne aumenta com o aumento do consumo de energia até
atingir um máximo (plateau), representado pelo potencial de deposição de carne de cada genótipo. A partir daí,
toda a energia que exceder ao potencial máximo de crescimento em carne será utilizada para deposição de
gordura. Dessa forma, fica caracterizada a importância de se conhecer o verdadeiro potencial de cada genótipo
na produção de carne, adequando a nutrição para que esse potencial possa ser explorado economicamente em
sua totalidade. Outro aspecto importante é o consumo de alimentos, pois está diretamente relacionado com o
consumo de energia e por conseqüência com a deposição de tecidos. Considerando-se o caso mais comum, ou
seja, de alimentação à vontade, genótipos com alto potencial de produção de carne, porém com baixa ingestão
de alimento, devem receber uma dieta mais concentrada em energia a fim de não prejudicar a taxa de
deposição de carne. O oposto também deve ser considerado, ou seja, genótipos com baixo potencial de
produção de carne e com alta ingestão de alimento, devem receber uma dieta menos energética a fim de não
depositar gordura em excesso. Outras alternativas, que serão tratadas mais adiante, podem ser utilizadas,
como por exemplo a restrição alimentar e a melhoria do meio ambiente, sempre objetivando atingir o máximo
potencial de deposição de carne dos genótipos que estão sendo utilizados. O importante é estabelecer o ponto
de equilibrio entre o consumo de energia e a taxa de deposição de carne. Na Tabela 2 é possível observar os
dados de crescimento de fêmeas submetidas a diferentes consumos de energia, que mostram claramente uma
diminuição da relação entre ganho de carne e de gordura com um consumo diário de 8900 Kcal EM, sinalizando
para um ótimo aporte diário de energia entre 8300 e 8900 Kcal EM.

Tabela 2. Crescimento de fêmeas em diferentes consumos de energia.
(36 animais por tratamento dos 58 aos 104 kg.)

Consumo de energia (Kcal EM /dia)Características
7700 8300 8900 9500

Ganho em carne (g/dia) 322 363 390 391
Ganho em gordura (g/dia) 150 163 204 231
Relação Ganho carne/gordura 2,16 2,15 1,91 1,63
Esp. Toucinho 10a costela (cm) 1,88 1,93 2,00 2,23
Ganho médio peso diário (g) 720 780 830 870
Conversão alimento/carne 6,80 6,28 6,28 6,62

Obs: O máximo ganho em carne foi alcançado com 8700 Kcal EM/dia.
Fonte: Schinckel e Richter (2001).

O terceiro conceito caracteriza que a deposição de gordura necessita substancialmente mais energia do que a
deposição de carne. Vários estudos tem mostrado que a demanda de energia para produzir gordura é três a
quatro vezes maior do que a necessária para produzir carne. Por essa razão, linhas com alto potencial de
deposição de carne necessitam menos energia para alcançar o mesmo crescimento em carne,
comparativamente as linhas com médio e baixo potencial. A título de exemplo, a Tabela 3 mostra o ganho em
carne e gordura de linhas com alto e baixo crescimento em carne.

Tabela 3.  Média  de  desempenho  de  três  genótipos  de  alto  e  quatro  genótipos de baixo
 crescimento em carne.

Tipo
Genético

Ganho médio
de peso diário

(g/dia)

Consumo
(g/dia)

Ganho em
carne
(g/dia)

Ganho em
gordura
(g/dia)

Conversão
alimentar

(1:)
Alto crescimento
em carne 985 2433 371 277 2,47
Baixo crescimento
em carne 917 2606 297 327 2,84

Fonte: Schinckel e Richter(2001).

Observe-se que as linhas com baixo crescimento em carne tiveram um consumo 7%  superior e uma conversão
alimentar 15% inferior às linhas de alto crescimento, o que  representa um reflexo do menor ganho em carne
(25%) e no maior ganho em gordura (18%) das linhas de baixo potencial.
Existem grandes variações na eficiência de deposição de carne entre as raças ou populações genéticas de
suínos. Os dados apresentados pelo Programa Nacional de Avaliação Genética de Linhas de Machos
Terminais, realizado em 1995, sob a responsabilidade do “National Pork Producers Council” (NPPC), mostram
diferenças expressivas entre alguns dos materiais genéticos avaliados (Tabela 4).
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Tabela 4. Programa Nacional de Avaliação Genética de Linhas de Machos Terminais (NPPC).

Linhas
Ganho médio
de peso diário

(g/dia)

Ganho em
carne
(g/dia)

Esp. toucinho
10a Costela

(cm)

Área de olho de
lombo (AOL)

(cm2)

Perda de água
por gotejamento

(%)

Gordura
Intramuscular

(%)
Danbred 831b 326a 2,49a 43,5a 3,34c 2,61b

Newsham 863a 331a 2,49a 41,6a 2,99bc 2,27c

Duroc 885a 318ab 2,87b 39,6b 2,75ab 3,19a

Yorkshire 835b 309b 2,67a 39,8b 2,85b 2,42c

Berkshire 840b 286c 3,18c 37,0c 2,43a 2,43bc

Spotted 835b 286c 3,15c 37,6c 2,88b 2,65b

Letras diferentes na mesma coluna (P<0,05)

Apenas parte dos dados apresentados pelo NNPC (Baas e Mabry, 1999) foram transcritos na Tabela 4, com o
objetivo de caracterizar três níveis de eficiência na produção de carne. Se tomarmos a característica AOL como
referência na produção de carne e a média das linhas menos eficientes (37,3 cm2) como índice 100, vamos
observar que as linhas intermediárias (39,7 cm2) apresentam um índice 106,4 e as linhas mais eficientes (42,6
cm2) alcançam  114,2. Em contrapartida, observando-se os dados de espessura de toucinho dos três níveis
verifica-se, como era de se esperar, uma situação oposta com as linhas mais eficientes em produção de carne
depositando menos gordura. Como visto anteriormente que a necessidade de energia para produzir gordura é
maior que a necessária para produzir carne, pode-se deduzir daí a economia que os produtores podem fazer ao
optar por genótipos mais eficientes na produção de carne. O trabalho do NPPC não apresenta dados de
conversão alimentar, porém, pela lógica, os animais  mais eficientes na produção de carne também o são na
transformação de alimentos em peso de carcaça. É importante frisar, no entanto, que os dados relativos a
qualidade da carne não foram consistentes com a sua produção, deixando claro que é preciso compatibilizar ou
balancear na prática as questões relativas a produção de quantidade com a qualidade da carne, de forma a
atender os interesses dos produtores, da indústria e do consumidor.
Explorar adequadamente as diferenças entre raças e ou linhas (Tabela 5), buscando a produção de um animal
ideal para abate em termos de produção de carne com qualidade, é função dos geneticistas trabalhando em
rebanhos núcleo ou de seleção.

Tabela 5. Desempenho e características de carcaça e da carne de suínos das raças
Large White, Landrace, Duroc e Pietrain, dos 35 aos 90 Kg de peso vivo.

R A Ç A S

Crescimento
Máximo (Kg)

Ganho de
 Peso Diário

(g/dia)

Idade aos
90 Kg (dias)

Carne Magra
(%)

Gord. Intra-
muscular

 (%)
Large  White 95 - 100 1000 145 54,5 0,89

Landrace 90 900 147 53,5 0,78

Duroc 95 – 100 950 144 52,2 1,55

Pietrain 80 800 168 66,3 0,61
Tibau, J. et. al. 1997.

A literatura é consistente em mostrar uma alta influência genética sobre o rendimento de carne (h2=0,50 a 0,60)
e sobre a espessura de toucinho (h2=0,40 a 0,70). Também é conhecida a alta associação genética negativa
entre essas duas características (rG= -0,30 a -0,40), o que garante, através da seleção para diminuição da
espessura de toucinho, via uso de ultra som, ganhos significativos no percentual de carne da carcaça.
Vários trabalhos, dentre os quais selecionamos o de Cameron e Curran (1994), tem mostrado, no entanto, que
a seleção para conversão de alimento em carne tem sido eficiente as custas de uma redução da ingestão diária
de alimento (redução do apetite), o que não atende aos interesses do produtor que busca produzir mais carne
em menor tempo. Em contrapartida, os mesmos autores concluem que a eficiência na produção de carne foi
melhorada quando a seleção foi baseada na taxa de crescimento em  carne.
Assim sendo, é importante que os programas de seleção sejam orientados, principalmente nas linhas de
machos terminais, para a obtenção de animais que apresentem um alto ganho diário em carne, com um
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aumento apenas marginal de gordura. Isso é possível selecionando-se animais que comem mais e tenham
capacidade de transformar um alto percentual do alimento ingerido em carne. Outro aspecto importante
relacionado com a tendência do mercado atual é selecionar raças, linhas dentro de raças ou mesmo linhas
sintéticas que sejam mais tardias, permitindo assim produzir animais mais pesados (120 a 130 kg) que
mantenham altas taxas de crescimento em carne até o abate.

GENE HALOTANO

Também conhecido como gene do estresse, surgiu de uma mutação no cromossoma 6 do suíno e está
associado com carne PSE (pálida, flácida e exudativa). Sua presença no suíno contribui para o aumento do
percentual de carne na carcaça (Jones et al., 1998; De Smet et al., 1996; Fávero et al., 1997) porém, provoca o
aumento de mortes súbitas, especialmente na movimentação e transporte dos animais quando não manejados
adequadamente.  O gene halotano tem sido explorado para condicionar aumento de carne na carcaça
cruzando-se machos terminais heterozigotos (HalNn) com fêmeas homozigotas livres do alelo recessivo (HalNN).
Esse procedimento objetiva chegar a uma progênie 50% HalNn e 50% HalNN, com um aumento de 1 a 2% no
conteúdo de carne nas carcaças e, supostamente, sem prejuízo para a qualidade da mesma.
Vários trabalhos como o de Sather et al. (1991) e de Murray e Jones (1992), este último citado por Webb (1995)
mostraram, porém, evidências de aditividade do gene halotano sobre a qualidade da carne, o que sugere a sua
eliminação dos programas de melhoramento genético tanto nas linhas paternas como nas maternas.
Como os estudos mais recentes não tem apresentado consistência em relação a qualidade da carne dos
animais portadores (HalNn) e livres (HalNN), as discussões em torno do gene halotano prosseguem até os dias
de hoje. De Vries et al. (1998) afirmam que ainda não é possível chegar a uma conclusão definitiva em razão
das grandes diferenças observadas nas condições de abate (interação genótipo x meio ambiente) e no tipo de
processamento da carne nos vários trabalhos que estudaram o gene halotano e sua influência sobre a
qualidade da carne. Os autores concluem sugerindo que a melhor estratégia ainda é eliminar o gene das linhas
fêmea e monitorar nas linhas de machos terminais, o que é possível utilizando o teste de DNA desenvolvido por
Fujii et. al. (1991).
De qualquer maneira, nos parece sensato que a tendência, a longo prazo, é a eliminação do gene dos plantéis
de seleção com o objetivo de reduzir ao máximo os riscos de estresse nos animais, que afetam diretamente o
bolso do produtor, bem como garantir a produção de carne sem uma predisposição genética que possa
comprometer suas qualidades até chegar no consumidor final. Essa premissa é particularmente importante para
um país como o Brasil onde muito ainda precisa ser feito para melhorar as condições de manejo pré abate dos
suínos. O eventual decréscimo na produção de carne, provocado pela retirada do gene halotano, pode hoje ser
facilmente compensado pela incorporação de animais de raças e/ou linhas livres, com potencial de deposição
de carne tão elevado quanto o verificado nos animais portadores do alelo Haln.

GENE DA CARNE ÁCIDA

É um gene dominante que caracteriza-se por causar um decréscimo no rendimento industrial durante o
processamento de produtos curados e cozidos, devido ao baixo conteúdo de proteína na carne e a um pH
último reduzido, provocado pelo alto conteúdo de glicogênio nas fibras brancas dos músculos. Foi denominado
de RN- pelo fato de ter sido estudado pela primeira vez em avaliações do Rendimento Napole de presuntos.
De Vries et al. (1998) referem-se a uma perda de 5 a 6% no processamento de presunto cozido derivado de
genótipos portadores do gene RN-, além de uma perda significativa durante o fatiamento.
A frequência desse gene é alta na raça Hampshire, o que levou alguns pesquisadores a identifica-lo como
efeito Hampshire. Essa relação com a raça pode ser comprovada pelo estudo de Miller et al. (2000) que
encontraram uma frequência genotípica de 0,397 (RN- RN-), 0,466 (RN- rn+) e 0,137 (rn+ rn+) nos suínos
Hampshire e 100% de homozigotos normais (rn+ rn+) nos suínos Yorkshire. Os mesmos autores mostram ainda
que os animais RN- RN- e RN- rn+ apresentaram baixo pH último no lombo, menor gordura intramuscular, menor
escore subjetivo de marmoreio, maior percentagem de umidade no lombo, maior perda por gotejamento e maior
perda na cocção do que os Hampshires rn+ rn+ e os Yorkshires. Esses achados caracterizam o grau de
influência negativa do gene da carne ácida sobre a qualidade da carne.
Até bem pouco tempo acreditava-se tratar-se de um problema restrito a populações de Hampshire, porém um
trabalho recente conduzido por Meadus et al. (2000) no Canadá, mostrou a presença do gene RN- em
populações comerciais de suínos brancos, provavelmente devido ao intenso uso de machos terminais da raça
Hampshire.
A partir do trabalho de Milan et al. (2000) foi desenvolvido um teste de DNA que permite identificar os animais
portadores do gene RN-, o que permite eliminá-lo nos plantéis de seleção.
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GENE  IMF

A gordura intramuscular (IMF) é considerada muito importante para a qualidade da carne de suínos (Murray,
2000; Kipfmüller et. al., 2000), principalmente quando destinada ao consumo “in natura”.
Estudos de Janss et al. (1994 e 1997) com suínos F2 cruzados a partir das raças Européias com a raça
Meishan (de origem Chinesa), permitiram identificar um gene maior recessivo para IMF originário desta última.
O efeito desse gene manifesta-se com mais intensidade em animais com os dois alelos recessivos, nos quais
foi observado uma média de 3,9% de IMF. Em contrapartida nos animais heterozigotos e homozigotos
negativos (sem nenhum alelo do gene) a IMF situou-se em 1,8%.
Estudos ainda precisam ser desenvolvidos para identificar a presença desse gene em populações puras de
suínos, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade da carne. O próximo passo seria o
desenvolvimento de um teste de DNA, a exemplo dos genes halotano e da carne ácida, que possibilitasse
identificar os animais portadores do gene IMF.
Nos processos de seleção voltados para o aumento da IMF, no entanto, será preciso muita atenção, pois, por
ser a última gordura que se forma, o seu crescimento pode ser acompanhado de acréscimos indesejáveis das
gorduras subcutânea, intermuscular e abdominal.

OUTROS GENES

Os genes maiores tem sido identificados através de análises de segregação. Um gene é considerado maior
quando a média dos animais homozigotos, para a característica influenciada, é igual ou superior a um desvio
padrão fenotípico em relação a média dos animais que não possuem o gene.
Além dos três genes maiores descritos, considerados mais importantes para a suinocultura, outros já foram
estudados como os genes da androstenona, do desenvolvimento das glândulas bulbo-uretrais e do escatol,
todos importantes para a produção comercial de machos inteiros. Também existem outros genes identificados e
patenteados por empresas de melhoramento genético com efeitos favoráveis sobre a qualidade final da carcaça
e da carne de suínos, os quais não serão aqui destacados.
As características relacionadas com a qualidade da carne não tem sido melhoradas com a mesma intensidade
verificada nas demais características econômicas do suíno, em razão das dificuldades de avaliação das
mesmas nos animais candidatos a seleção. Com a intensificação dos trabalhos com genética molecular será
possível, em futuro bem próximo, identificar os genes envolvidos na qualidade da carne e assim melhor explicar
as variações observadas nas várias características envolvidas. Os marcadores genéticos e as futuras pesquisas
com o genoma do suíno, certamente contribuirão de forma decisiva para agregar aos  programas de
melhoramento genético novas ferramentas que permitirão o  desenvolvimento de novos produtos alinhados com
as demandas do mercado consumidor. De acordo com De Vries et.al. (1988), é possível que no futuro as
indústrias venham a especificar toda uma série de genes que devem estar presentes ou ausentes em cada
produto que elas venham a processar ou vender.

SEXO

O sexo condiciona de forma expressiva a produção de carne, sendo os machos inteiros os mais eficientes,
seguidos das fêmeas e finalmente os machos castrados. Sather et.al. (1991) e Sather et.al. (1994), trabalhando
com animais com pesos de abate de 90 e 105 kg, obtiveram, respectivamente, uma diminuição de 8,5% e
13,6% na espessura de toucinho  e um aumento de 1,5 e 3,5% no percentual de carne dos machos inteiros
quando comparados com a performance das fêmeas. Esses benefícios, no entanto, não tem sido
adequadamente explorados pela suinocultura em razão da carne de machos inteiros apresentar, mesmo que
num percentual relativamente baixo, quando respeitados os limites máximos de 100 kg de peso ao abate e
idade inferior a 150 dias, odores indesejáveis provocados pela presença de níveis elevados de androstenona e
escatol.  É possível que em futuro bem próximo sejam disponibilizados equipamentos que possam medir esses
componentes na linha de abate, viabilizando o abate de machos inteiros e por consequência permitindo
acrescentar um novo fator de eficiência na explorar a produção de suínos.
No momento a exploração das vantagens do sexo na produção de carne deve estar voltada para machos
castrados e fêmeas. De forma generalizada pode-se dizer que as fêmeas consomem de 10% a 12% menos
alimento  e são em torno de 4% mais eficientes que os machos castrados durante o período de terminação
(Coffey et.al., 1995).  Schinckel e Einstein (2001) estudando o crescimento de suínos mostram que os castrados
atingem a máxima deposição de carne a pesos mais baixos e apresentam pior conversão alimentar tanto em
peso vivo como em carne (Tabela 6).



7

Tabela 6.  Conversão  de alimentos  em  peso  vivo  e em  carne  de fêmeas
e machos castrados.

Conversão de alimentos em
peso vivo (kg:kg)

Conversão de alimentos em
carne (kg:kg)Sexo

Aos 18 kg. Aos 127 kg. Aos 18 kg. Aos 127 kg.
Fêmeas

2 3,5 5,5 12
Machos
Castrados 2 4 5,5 16

Fonte: Adaptado de Schinckel e Einstein (2001).

Como o consumo diário de alimentos é maior nos machos castrados e a conversão de alimentos em carne é
pior, na medida em que aumenta a idade, aumenta também a disponibilidade de energia, provocando maior
deposição de gordura. Por essa razão, o uso de dietas diferenciadas para cada sexo, permite explorar de forma
mais eficiente o potencial de produção de carne, principalmente das fêmeas. Para exemplificar pode-se citar o
trabalho de Cromwell et. al. (1993) que mostra a resposta de fêmeas e machos castrados à diferentes níveis de
lisina na dieta (Tabela 7).  Como pode ser observado, o aumento do percentual de lisina na dieta praticamente
não teve efeito sobre o desempenho e as características de carcaça dos machos castrados, no entanto, as
fêmeas mostraram um crescimento linear em todas as características, comprovando seu maior potencial de
produção de carne. Os machos castrados consumiram mais ração, tiveram pior conversão alimentar e
apresentaram carcaças mais gordas que as fêmeas.

Tabela 7. Características  de  desempenho  e  de  carcaça de machos castrados e fêmeas,
 submetidos a diferentes níveis de lisina na dieta dos 50 aos 105 kg de peso vivo.

Machos Castrados Fêmeas
Lisina (%) 0,58 0,66 0,73 0,80 0,58 0,66 0,73 0,80
Desempenho
Ganho Diário (g) 817 835 831 840 740 781 776 781
Consumo (g) 2915 2992 2933 2965 2592 2633 2592 2583
Conv. Alim. (1:) 3,56 3,54 3,46 3,46 3,52 5,35 3,32 3,27
Carcaça
Rendimento (%) 72,20 72,70 72,00 72,70 72,90 72,90 72,80 73,10
ET10ªCost. (mm) 29,5 29,7 28,2 28,7 25,2 24,1 23,9 23,1
AOL (cm2) 32,29 31,97 25,85 32,29 33,58 33,58 35,20 36,55
Carne (%) 52,60 52,50 53,10 52,90 54,40 54,90 55,20 55,80

Fonte: Cromwell et. al., (1993).

Do ponto de vista prático a produção separada por sexo deve levar em consideração o resultado econômico
final, contrapondo as vantagens na performance e nas carcaças dos animais produzidos, com os custos extras
de suplementação de aminoácidos e preparo, armazenagem e distribuição das rações. A obtenção de lotes
mais uniformes no momento do abate constitui-se numa vantagem adicional do manejo com sexos separados.
Mesmo que a alimentação separada por sexo até os 50 kg de peso vivo não apresente vantagens, a formação
dos lotes por sexo deve ser feita por ocasião do desmame ou na saída da creche, evitando assim recomposição
posterior dos lotes e por consequência os efeitos negativos da mistura de animais, além de mão de obra extra.

MEIO AMBIENTE

Em relação ao meio ambiente a variável que mais pesa é a temperatura. Sua influência sobre o consumo pode
causar reflexos altamente negativos sobre o ganho de peso diário e a conversão alimentar e por extensão ao
desempenho na produção de carne. A Tabela 8 mostra as faixas de temperatura correspondentes a zona de
conforto térmico dos suínos de acordo com o peso vivo, considerando-se uma umidade relativa ideal entre 60 e
80%.

Tabela 8. Faixas de conforto térmico para suínos em crescimento e terminação.

Peso vivo (kg) Amplitude térmica de conforto
18 – 34 18 a 27 °C
34 – 68 16 a 24 °C
68 - Até abate 10 a 24 °C

Fonte: Coffey et.al. (1995).
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Quando os animais encontram-se na zona de conforto o consumo de alimentos é ditado pelas suas
características peculiares como o genótipo e o sexo e apresentam um desempenho dentro de suas
potencialidades. Quando as temperaturas tornam-se excessivamente frias os animais tendem a aumentar o
consumo, fazendo com que grande parte da energia consumida seja direcionada para compensar  a perda de
calor e manter a temperatura corporal. Esta situação provoca uma piora na conversão alimentar e muitas vezes
mobiliza tecidos já depositados para atender as necessidades básicas, interferindo, portanto, na produção de
carne. Na situação oposta, quando são submetidos a um estresse calórico, os animais tendem a diminuir o
consumo, para reduzir a produção de calor provocada pelo metabolismo dos nutrientes, provocando efeitos
comprometedores e muitas vezes irrecuperáveis no seu desempenho e mais uma vez na produção de carne.
Considerando que normalmente as dietas são preparadas para atender as necessidades de mantença e
produção de carne dos animais, levando em consideração a zona de conforto térmico, situações de estresse
provocadas por instalações inadequadas ou manejo deficiente de cortinas, janelões etc..., provocam reduções
consideráveis na performance dos animais, limitando a expressão do seu potencial genético e fatalmente a
produção de carne. É, portanto, indispensável considerar os eventuais desvios de ambiencia quando da
definição das dietas, de forma a garantir que os animais consumam, diariamente, quantidades equilibradas de
nutrientes que atendam suas necessidades básicas de mantença e as demandas para a manifestação de todo
o potencial de produção do genótipo utilizado. Dessa forma, as dietas devem considerar as mudanças de
consumo ocasionadas pelas condições ambientais e corrigi-las com nutrientes ajustados ao consumo
observado. Evidentemente esses ajustes tem um limite e situações ambientais problemáticas devem ser
primeiramente corrigidas para após utilizar a nutrição como meio melhorador do desempenho.

CONSUMO DE ALIMENTOS

O consumo de alimentos é influenciado por um grande número de fatores, entre os quais agrupam-se os
fisiológicos como os mecanismos neurais e hormonais, ligados aos sentidos (olfato e gosto); os ambientais
como a temperatura e a umidade ambiental, o movimento e a qualidade do ar, a lotação animal, os tipos de
comedouros e as formas físicas de ração e por fim os fatores dietéticos como o nível adequado de nutrientes, a
densidade energética da dieta, os antibióticos, flavorizantes, o processamento e digestibilidade dos
ingredientes e a quantidade e qualidade da água (segundo várias fontes citadas no NRC, 1998).
No sistema atual de produção de suínos, a alimentação à vontade é a mais utilizada pois busca-se o rápido
crescimento. Entretanto, com o advento da classificação de carcaças é possível manejar a nutrição dos suínos
de modo a obter melhoria das carcaças, com redução de gordura e dos custos de alimentação utilizando-se do
arraçoamento controlado ou restritivo.
Em geral os suínos em crescimento e terminação, consumindo ração à vontade, compensam a quantidade de
acordo com o nível de energia da dieta. Uma vez que as exigências nutricionais dos animais foram
determinadas com alimentação à vontade, quando se realiza a prática da restrição alimentar deve-se observar
a relação de aminoácidos (AA) com energia, para que não ocorram perdas na deposição de proteína sob a
forma de músculos. Segundo o NRC (1998), o custo energético para deposição de proteína é de 10,6 Mcal de
EM/kg e para a gordura, 12,5 Mcal de EM/kg. Embora os valores não sejam muito diferentes, há muito maior
necessidade energética para depositar gordura, pois essa representa de 80 a 95% do peso depositado como
gordura, enquanto que a proteína representa de 20 a 23% do tecido muscular depositado. Então, quando o
limite genético de deposição de músculos é atingido, o consumo em excesso irá promover a deposição de
gordura na carcaça. Portanto, a alimentação controlada visa adequar o consumo de energia de forma que a
mesma não seja deficiente para o máximo ganho em músculos ou em excesso provocando aumento de
gordura nas carcaças.
Vários trabalhos demonstram a relação do consumo de energia com as características de carcaça de suínos,
sabendo-se que há necessidade de diminuir o consumo de energia e adequar o consumo de lisina ao de
energia para obter carcaças de melhor qualidade (Pekas, 1993; Quinou et al., 1995; Fuller et al., 1995; Quinou
et al., 1996). Os dados referentes a restrição alimentar no crescimento e terminação e de níveis de consumo
de energia, sobre a deposição de tecidos nas carcaças são mostrados na Tabela 9.
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Tabela 9 - Efeito do consumo de energia no ganho diário de proteína e lipídios de suínos
entre 45 e 100 kg.

Nível de energia (% da dieta à vontade)
70 80 90 100

Peso inicial Kg 43a 44ab 44ab 45b

Peso Final Kg 100ab 101ab 99a 101b

Consumo g MS/d 1520a 1719b 1866c 2031d

Consumo Kcal EM/d 5217a 6071b 6726c 7392d

Lisina g/d 27,5 27,4 26,1 26,2
GMD g/d 654a 763b 859c 963d

Duração Dias 88a 74b 65c 58d

Água g 388a 434b 485c 522d

Cinzas g 19a 22b 25c 27d

Proteína g 113a 127b 142c 155d

Lipídios g 110a 159b 186c 232d

Energia kcal 1663a 2204b 2529c 3040d

Letras distintas na mesma linha diferem entre si (P<0,05).
Adaptado: Quiniou et al., 1996.

RELAÇÕES DE AMINOÁCIDOS E DE ENERGIA

A expressão “proteína ideal” pode ser definida como uma mistura de aminoácidos (AA), cuja digestão e
absorção é completa. Sua composição deve ser idêntica as exigências dos animais para a mantença e o ganho
de peso. A origem dessa expressão provém dos trabalhos de Mitchell & Block (1946), tendo sido estudada
mais recentemente por Wang & Fuller (1989), Chung & Baker (1992) e Baker & Han (1994). O conceito prevê
um balanço teórico dos AA em relação a lisina digestível, que é o aminoácido referencia da dieta. A razão está
no fato de que a lisina não transamina e é usada apenas para deposição protéica. Também contribui o maior
conhecimento das exigências de lisina nas diferentes fases de crescimento dos animais (Parsons e Baker,
1994). Todos os AA devem estar presentes na dieta nos níveis exigidos para o máximo ganho em tecido
muscular acrescido para as exigências de manutenção (“turnover” protéico).
Os suínos com alta taxa de ganho de proteína apresentam maior exigência de consumo de AA para expressar
seu potencial de ganho. A eficiência de utilização dos AA varia entre 50 e 85%, em função da quantidade de
AA absorvidos em relação as exigências dos animais para deposição de músculo (Schinkel, 1994).
O uso da proteína ideal possibilita que não ocorram excessos e desbalanceamentos de AA, melhorando a
eficiência de utilização dos mesmos e minimizando a necessidade metabólica de conversão destes nutrientes
em gorduras. Como foi visto por Noblet (2001), a eficiência de utilização da energia liquida proveniente da
gordura é maior do que a da proteína porque há menor produção de calor com dietas com maior proporção de
óleo.
Os trabalhos recentes tem procurado relacionar as exigências de lisina e sua relação com o consumo de
energia e outros AA. Foi visto por Le Bellego et al. (2001) citados por Noblet (2001), que a relação de lisina
para ED é de 0,80 e 0,75 g/MJ de energia ingerida, o que eqüivale a concentrações de 1,17% e 0,96 % nas
fases de crescimento e terminação respectivamente. A relação lisina e energia digestíveis é importante para o
correto crescimento muscular, sendo conhecido o efeito interativo entre esses fatores e a deposição protéica
na carcaça (Bellaver et al. 1999).
Com o desenvolvimento genético observa-se uma maior exigência de lisina nas linhagens modernas,
produtoras de maior quantidade de carne. Também observa-se que as alterações nas relações entre lisina,
treonina, triptofano e AA sulfurosos, modifica a taxa de deposição de lipídios e proteína na carcaça de suínos,
na dependência do sexo (Tabela 10).
A relação de lisina com energia digestível da dieta também tem um efeito pronunciado sobre a composição da
carcaça (Tabela 11). Vários trabalhos tem se preocupado com esse assunto buscando através do ajuste da
relação entre os AA e diminuição dos excessos de proteína das dietas, reduzir a espessura de toucinho e
aumentar a velocidade de ganho de tecido muscular (Hahn e Baker, 1995; Goerl et al. 1995; Unruh et al. 1996;
Friesen et al. 1995; Van Lunen e Cole, 1996).
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Tabela 10 - Efeito  da concentração  de  treonina (Thr),  triptofano (Try) e aminoácidos sulfurados
(AAS) em relação a lisina, sobre o desempenho e a composição de carcaças de suínos.

Sexo Machos Fêmeas
Thr/Try/AAS 65/18/60 70/20/65 65/18/60 70/20/65 SEM
Duração Ensaio dias 61 61 63 63 0,33
Ganho médio g/d 959 952 845 895 16,1
Consumo g/d 3202 3105 2690 2818 60,0
Ganho:Consumo g/kg 299 307 314 318 1,7
Ganho Proteína g/d

Corporal 97 106 103 112 3,0
Carcaça 79 87 90 97 2,8
Vísceras 7,7 7,8 5,1 8,8 0,2

Ganho Lipídios g/d
Corporal 444 382 317 337 14,4
Carcaça 404 347 284 301 13,3
Vísceras 27,2 21,6 19,3 19,5 1,4

Adaptado: Hahn e Baker, 1995.

Tabela 11 - Efeito da relação lisina:ED sobre a composição da carcaça.

Lys:ED Peso vivo
kg

Peso carcaça,
kg

Carne
kg

Lombo A
> Comp., mm

Lombo B
> Larg., mm

P2
mm

0,4 88,4 71,3 61,3 88,3 57,4 13,2
0,6 87,8 70,8 61,9 91,1 61,1 10,2
0,8 88,3 70,3 61,9 89,6 63,4 8,9
1,0 86,9 68,7 61,1 91,4 63,8 7,7
1,2 87,4 68,9 60,7 92,8 61,2 7,6
1,4 87,0 69,0 61,0 94,3 65,8 7,1

Adaptado: Van Lunen e Cole, 1996.

SOMATOTROPINA

A síntese e reação do hormônio do crescimento (GH) se dá na pituitária, acreditando-se que seja regulada no
hipotálamo pelo fator liberador do GH, chamado GRF e pelo fator de inibição de crescimento, a somatostatina
(Leung, 1988). O pST é o GH ou somatotropina suína, produzida naturalmente ou  por via recombinante. A
somatotropina incluindo o pST são hormônios protéicos contendo aproximadamente 190 a 199 AA e tem ação
direta sobre o crescimento dos animais (Holden, 1994). Uma vez que a produção industrial de pST é obtida por
via  recombinante através de processos de fermentação, utilizando bactérias especificas E.coli e com inserção
de plasmídios naturais, o produto obtido é natural e tem ação semelhante ao endógeno produzido pelo animal.
As diferenças que existem em sua eficácia no crescimento se devem a purificação do GH no processo
industrial.
Grande parte do trabalho executado com agentes repartidores de energia foi feita nos anos 80 e 90 nos EUA.
O principal objetivo daqueles experimentos era testar a eficácia de vários GH existentes no mercado, sobre o
crescimento e produtividade dos animais. Um resumo de 20 experimentos foi feito por Holden (1994), no qual
os benefícios do pST foram: aumentar 15,2 % o ganho de peso, melhorar 21,1% a eficiência alimentar, reduzir
24,8% a espessura de toucinho, aumentar 18,5% a área de olho de lombo e proporcionar 9,8% mais músculo
na carcaça. O efeito é distribuído independente de sexo ou genética animal. Metabolicamente a ação
melhoradora das carcaças, via pST, se dá por redução da lipogênese oriunda da redução de enzimas
lipogênicas e aumento da síntese protéica, havendo um decréscimo no consumo voluntário de alimentos
(Sthaly, 1990). O conceito que envolve o uso da somatotropina em suínos diz que uma elevação dos níveis
sangüíneos de somatotropina melhora o ganho de peso, a eficiência alimentar e a massa muscular, enquanto
reduz a camada de tecido adiposo.
Jeremiah et al. (1998) testou a qualidade da carne de suínos que receberam injeção de 2mg/dia encontrando
aumento da maciez e menos tecido conectivo do que os animais controle sem pST. Holden (1994), mencionou
vários testes realizados na universidade de Iowa em que a preferencia de consumo recaia nos animais tratados
com pST devido a maciez. Por outro lado, Knight (1991), mostrou aumento linear da força de cisalhamento
(corte) do músculo longo dorsal, com o aumento do pST. Conforme acima mencionado, a administração de
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pST para suínos em terminação resulta em melhora no ganho de peso, eficiência alimentar e características de
carcaça. Entretanto, a manutenção destas características depende da interrupção do uso do pST antes do
abate. Azain et al. (1991) demonstraram que a retirada do pST após a aplicação diária resultou em perda no
desempenho, sendo essa conclusão suportada por Bryan et al. (1990) e Smith e Kasson (1990).
Os trabalhos com pST no Brasil são escassos. Recentemente, devido a importância do pST na produção de
suínos, Bellaver et al. (2001) realizaram um estudo com administração de 5 mg/dia por animal, cujos resultados
parciais encontram-se na Tabela 12.

Tabela 12 - Efeitos da somatotropina recombinante suína sobre desempenho
e carcaças de suínos  na terminação.

TratamentosVariáveis Salina pST
GPD b 0,98 1,13
Consumo b 3,1 2,48
CA b 3,17 2,20
P2 ao abate b 19,2 11,87
AOL, cm2 b 40,9 47,20
Área de gordura b 18,8 13,90
Cap. Ret. de água, val.G a 0,28 0,39
Textura (kgf/secção) 10,2 10,90
Gord. Intramusc.,g/100g a 7,0 3,40

 a=P< 0,001   b= P< 0,01
 Bellaver et al. (2001)

O pST comercial está em uso em alguns países, entre os quais Austrália, e o registro junto ao MAPA, para uso
no Brasil, está sendo requerido pelos fabricantes. A Tabela 13 mostra o efeito da administração de
somatotropina sobre o desempenho, composição e deposição de tecidos nas carcaças de suínos.

Tabela 13 - Efeito da administração de pST sobre a taxa e composição de ganho de suínos
em crescimento e terminação.

pST (µg/kg /dia)
0 20-30 40-50 70

Ganho de peso (g/dia) 900 945 990 1040
Carcaça (%) 72,6 72,1 71,7 71,1
Composição de carcaça

Músculo (%) 57,8 61,8 65,8 69,8
Gordura (%) 22,0 17,4 12,6 7,9
Ossos (%) 13,5 13,7 14,0 14,2
Pele (%) 7,1 7,6 8,1 8,6

Deposição músculo (g/d) 398 478 565 656
Deposição proteína (g/d) 139 168 200 235
Deposição de gordura (g/d) 279 213 136 57

  Fonte: Stahly, 1990.

BETA-AGONISTAS

Os suínos caracterizam-se por serem os animais que melhor respondem aos beta-agonistas. Ao serem
submetidos a esses compostos, apresentam melhora significativa do ganho de peso, conversão alimentar e
características de carcaça, dependendo do fármaco usado e de sua concentração na dieta. Segundo Sthaly
(1990) a magnitude da resposta é função da dose aplicada e do tipo de beta-agonista utilizado. O conteúdo de
proteína aumenta de 4 a 8%, a área de olho de lombo aumenta de 9 a 15% e a gordura total da carcaça é
reduzida de 10 a 17% (Mitchael, et al., 1994). Os padrões de deposição de tecido protéico e adiposo são
alterados de forma seletiva. Dessa forma, observa-se alteração na deposição de músculos e gordura na
carcaça, porém, não na deposição de pele e ossos (Tabela 14).
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Tabela 14 - Ractopamina e composição de carcaça de suínos de alto e médio genótipos em terminação.

Genótipo Alto Médio
Ractopamina - + - +
Ganho de peso (g/d) 900 970 900 970
Rendimento de carcaça (%) 72,6 74,6 72,3 74,3
Composição de carcaça (%)

Músculo 57,8 67,8 52,8 59,8
Gordura 22,0 12,3 27,6 20,8
Ossos 13,5 13,0 13,0 12,5
Pele 7,1 6,9 7,1 6,9

Deposição tecido (g/d)
Músculo 398 637 348 509

Deposição de nutrientes (g/d)
Proteína 139 202 126 167
Gordura 279 138 310 216

Fonte: Sthaly, 1990.

Similarmente a deposição dos tecidos adiposos subcutâneo, abdominal e intramuscular são reduzidos. Bellaver
et al. (2001, não publicado) trabalhando com Ractopamina, verificaram que o efeito da droga se manifesta no
desempenho e deposição de tecidos na carcaça, melhorando a qualidade geral dos parâmetros avaliados ao
abate (Tabela 15).

Tabela 15 - Efeitos do nível de Ractopamina sobre as variáveis de desempenho e carcaça de
suínos em terminação.

Ractopamina1

Variáveis Obs. 0 ppm 5 ppm 10 ppm EPM 4

Peso inicial, kg 60 80,31 80,37 80,49 0,16

Peso final, kg 60 112,06b 119,10 a 117,02 a 0,85

GMD 28 dias, kg 60 1,13b 1,38a 1,30a 0,03

CRM 28 dias, kg 60 3,36 3,42 3,26 0,07

CAM 28 dias 2 60 3,00a 2,47b 2,50b 0,04

P2, mm 3 60 18,55 20,10 17,50 1,11

PC Fria, kg 60 81,19b 86,57a 85,97a 0,69

Indice, % 3 60 105,67 107,03 108,36 1,02

AOL, cm2 3 56 49,88b 56,66a 58,05a 1,40
1 letras minúsculas superescritas diferentes indicam diferença significativa (P<0,01);
2 Interação significativa (P<0,01); 3 Interação significativa (P<0,06); 4 Erro padrão da média para o efeito do
nível de Ractopamina.
Bellaver et al. (dados não publicados)

CROMO (CR)

Novos produtos que interferem na qualidade das carcaças tem sido lançados no mercado com o objetivo de
melhorar a relação carne:gordura. O cromo sob forma de complexos orgânicos vem sendo testado na última
década com relação a sua efetividade na melhoria da carcaça.
Entre os vários experimentos conduzidos, destaca-se o de Renteria e Cuarón (1998), que testaram 558 suínos
em crescimento e terminação com 200 ppb de picolinato de Cr, não encontrando efeitos no desempenho. Em
relação as carcaças os animais apresentaram diminuição (P<0,01) da espessura de toucinho de 3,14 para 2,95
cm. O Cr aumentou o colesterol e melhorou a função da insulina. A área de olho de lombo (AOL) aumentou de
28,6 para 31,4 cm2 (P<0,02). Um achado importante foi a interação do Cr suplementar com o peso de abate
(P<0,03), sendo o efeito do Cr  evidente apenas nos pesos altos de abate. Esses dados são suportados por
Lien et al. (2001) e Xi Gang et al. (2001). Os últimos autores mostraram acentuada melhoria na porcentagem
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de carne (7,58%) e área de olho de lombo (15,55 %) e diminuição de espessura de toucinho (10,90%) sendo
todas essas, diferenças significativas (P<0,05). A analise do hormônio lipase sensitivo, revelou-se 79,58% mais
ativo (p < 0,05) e as atividades da isocitrato desidrogenase e da malato desidrogenase decresceram (P<0,05)
15,06% e 54,53% respectivamente, no grupo tratado com Cr. A controvérsia se estabelece quando o trabalho
de Mooney e Cromwell (1999) indicou, em dois experimentos, que 200 ppm de picolinato de Cr não modifica a
composição das carcaças de suínos de 21 aos 104 kg de peso.
Diferentes fontes de Cr foram avaliadas por Ward et al. (1995), incluindo Cr-cloreto, Cr-acetato, Cr-oxalacetato,
Cr-nicotinato, Cr-nicotinato-Gly-glutamato e Cr-picolinato dos 18 kg até o abate. Não foram observadas
diferenças entre as fontes em relação as características de carcaça dos animais.
Uma das explicações para efeitos diferenciados é o que foi indicado por Lemme et al. (2000) sugerindo que a
disponibilidade de energia na dieta é um dos fatores na eficácia do Cr em reduzir a gordura das carcaças.
Também o que foi proposto por Renteria e Cuarón (1998) deve ser levado em consideração, que é a interação
do Cr com o peso de abate. Animais mais pesados e com maior deposição de gordura tem chances de serem
beneficiados com níveis elevados de Cr suplementar. Em adição a isso, deve-se observar que a categoria de
animais  usados  por esses autores é de alta  deposição  de gordura  na  carcaça  (espessura  de toucinho de
3, 14cm), o que também estimula o efeito do Cr como melhorador da carcaça.

BETAÍNA

A betaína é um composto metabólico, produto da oxidação da colina e que serve como doador de metilas no
ciclo da adenosil-metionina a cisteína. Desta forma ela funciona como um poupador de metionina e/ou colina
nos processos metabólicos. Vários estudos estão sendo conduzidos no sentido de avaliar o uso de betaína em
suínos em crescimento e terminação e seus efeitos sobre a qualidade de carcaça.
Mathews et al. (1995) alimentou suínos com peso corporal entre 55 e 109 kg com dietas à base de milho e
farelo de soja suplementadas com 0,125% de betaína, contendo 0,85% de lisina e 126 mg/kg de colina. A
adição de betaína nas dietas não alterou o desempenho dos animais nem as características da carcaça, no
entanto, provocou um pequeno aumento na porcentagem de carne magra. Mais tarde em outro trabalho
Matthews et al. (2001) encontraram que a betaína, usada em doses crescentes até 0,5% na dieta de suínos em
terminação, com abate aos 115 kg, reduz significativamente o consumo de alimentos, mas não o ganho de
peso, havendo melhoria significativa de alguns aspectos de qualidade da carcaça com o uso de 0,250% de
betaína.
Wang e Xu (1999), concluíram que a suplementação de 1500 ppm de betaína para castrados e leitoas abatidos
aos 65 kg, aumentou o ganho de peso em 10,3% e 15,6%, respectivamente. Também houve melhorias nas
características de carcaça com redução da espessura de toucinho nos castrados (18%) e nas fêmeas (11%). A
análise do sôro sangüíneo indicou que a betaína aumentou os níveis de somatotropina e insulina, bem como
foram aumentados os níveis de carnitina no fígado e músculo em castrados, mas não em fêmeas.
Os efeitos de suplementação de betaína, sexo e genótipo em animais de terminação de 83 a 110 kg, foram
avaliados por Cera e Schinckel (1995), que não observaram efeito da suplementação de betaína (0,125%)
sobre as características de carcaça, sendo esses achados suportados também por Webel et al. (1995). Por sua
vez, Lawrence et al. (1995), usaram um arranjo fatorial 2 x 2 para avaliar o efeito de níveis de lisina (0,85 ou
0,70%) e suplementação de betaína (0 ou 1 g/kg) dos 60 aos 110 kg de peso corporal. Os autores observaram
interação entre betaína e sexo para a medida de espessura de toucinho. Com a adição de betaína ocorreu um
decréscimo da espessura de toucinho de machos castrados, não sendo observado em fêmeas. O efeito
interativo dos nutrientes da dieta parece ocorrer, tendo sido estudados por Haydon et al. (1995) que avaliaram
os fatores betaína, sexo, densidade de energia e relação lisina:energia da dieta. Os resultados sugerem que as
respostas da adição de betaína as dietas sobre as características de carcaça são influenciadas pela densidade
de energia e relação lisina:energia da dieta. A adição de betaína melhorou as características de carcaça de
animais consumindo dietas contendo alto teor de energia (3500 x 3300 kcal/kg). Isso é suportado também por
Matthews et al. (1998), que indicaram efeitos da betaína na dependência de  proteína e energia da dieta.

CARNITINA

A carnitina é um co-fator, derivado do metabolismo da lisina e serve para o transporte dos ácidos graxos de
cadeia longa  na membrana mitocondrial. A molécula de cadeia longa Acil-CoA, liga-se a carnitina para compor
a Acil-carnitina, sendo que a deficiência de carnitina pode prejudicar a beta-oxidação dos ácidos graxos de
cadeia longa.
A L-carnitina tem sido usada em concentrações de 50 a 1000 ppm em dietas de leitões ao desmame,
condicionando melhoria nas taxas de ganho de peso, eficiência alimentar e redução de lipídios na carcaça
(Owen et al. 1996).  Essas diferenças tem por base melhorias na digestibilidade dos nutrientes (Cho et al.
1999a e Cho et al. 1999b), sendo que o maior nível energético melhorou a eficiência, mas não o ganho de
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peso com a carnitina (Piva et al. 1999).  Esse efeito não é muito claro em animais de terminação, porém,
Bonomi (1995) propôs que a suplementação de 300 ppm de DL-carnitina para suínos abatidos com 160 kg,
permite aumentos de ganho de peso (10,5%), eficiência alimentar (12,8%), rendimento de carcaça (7,2%) e
aumento geral dos músculos na carcaça. Segundo o autor, isso se deve ao efeito favorável da carnitina no
metabolismo lipídico.

CONCLUSÕES

A produção de carne de suínos é influenciada por fatores de ordem genética e de meio ambiente. Na genética
destacam-se  os genótipos, produzidos por distintos programas com diferentes critérios de seleção, os genes
maiores e o sexo, cada um contribuindo de forma deferenciada e em função do ambiente a que são submetidos
os animais. Essa é a essência do que denominamos interação entre genética e meio ambiente e que em última
análise determina o desempenho e as características do produto final que é o suíno destinado ao abate. Em
relação ao meio ambiente, a temperatura e a umidade relativa, condicionadas fundamentalmente pelas
instalações, que abrigam a produção de suínos, exercem influência sobre a produção de carne, assim como
também as condições sanitárias e de manejo, porém, os fatores decisivos  dizem respeito a nutrição e a
alimentação. Nesse aspecto, a  restrição de energia ingerida, a utilização do conceito de proteína ideal, os
repartidores de energia, a betaína, o cromo e a carnitina são mecanismos ou substâncias que permitem
melhorar a qualidade das carcaças, com aumento de deposição protéica e diminuição da gordura, em
conseqüência da redução da lipogênese e/ou aumento da lipólise. Alguns desses produtos, no entanto, para
terem seu efeito manifestado, precisam estar incorporados em concentrações adequadas, em dietas ricas em
energia e em genótipos de maior deposição de gordura.
É importante que se tenha em mente a correlação negativa, em maior ou menor grau, existente entre a
quantidade de carne e a qualidade da mesma. Com a crescente conscientização do consumidor sobre os
aspectos qualitativos dos produtos  que compõem sua dieta diária, a produção de qualquer alimento deve estar
voltada para atender suas exigências, o que o torna foco principal de todas as ações.
Uma situação ainda não muito clara no Brasil, mas presente em outros países, é a caracterização do produto
final, ou do suíno destinado ao abate, tendo em vista o objetivo a que se destina. Portanto, deverá ser diferente
o animal destinado a fornecer matéria prima para cozidos ou embutidos em geral, daquele que fornecerá cortes
para produtos curados ou ainda daquele que deverá ser transformado em cortes para consumo “in natura”.
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