
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

MARCELO DA SILVEIRA MEIRELLES PINHEIRO 

Pirassununga 

2018 

Interação ractopamina, cromo e restrição alimentar em suínos 

terminados 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão corrigida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pirassununga 

2018 

MARCELO DA SILVEIRA MEIRELLES PINHEIRO 

Interação ractopamina, cromo e restrição alimentar em suínos 

terminados 

Tese apresentada à Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos 
da Universidade de São Paulo, como 
parte dos requisitos para a obtenção 
do Título de Doutor em Ciências do 
programa de pós-graduação em 
Zootecnia. 
 

Área de Concentração: Qualidade e 
Produtividade Animal 
 

Orientador: Prof. Dr. Joanir Pereira 
Eler 
Co-Orientador: Prof. Dr. Lúcio 
Francelino Araújo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Parecer Comitê Ético Animal 

  



FOLHA DE AVALIAÇÃO 

 

Nome: Marcelo da Silveira Meirelles Pinheiro. 

 

Título: Interação ractopamina, cromo e restrição alimentar em suínos terminados 

 

Tese apresentada à Faculdade de Zootecnia e Engenharia 

de Alimentos da Universidade de São Paulo, como parte 

dos requisitos para a obtenção do Título de Doutor em 

Zootecnia. 

 

 

Data de aprovação: ____/____/____ 

 

Banca Examinadora 

 

 

Prof(a). Dr(a)._____________________________________________________ 

Instituição__________________________________Julgamento:___________ 

 

Prof(a). Dr(a)._____________________________________________________ 

Instituição__________________________________Julgamento:___________ 

 

Prof(a). Dr(a)._____________________________________________________ 

Instituição__________________________________Julgamento:___________ 

 

Prof(a). Dr(a)._____________________________________________________ 

Instituição__________________________________Julgamento:___________ 

 

Prof(a). Dr(a)._____________________________________________________ 

Instituição__________________________________Julgamento:___________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofereço 

 

A todos, 

 

 

 

 

Dedico 

 

Com minha alma e coração. 

Ao meu senhor Deus por tudo ao longo da minha jornada. 

À minha esposa, Dolores pelo apoio, carinho e amor. 

Aos filhos, Mariah, Davi e Danielle pela compreensão. 

A Suely e Vilma pelo grande apoio a família em todos os 

momentos. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Somos como anões aos ombros de gigantes, pois podemos ver 

mais coisas do que eles e mais distantes, não devido à acuidade 

da nossa vista ou à altura do nosso corpo, mas porque somos 

mantidos e elevados pela estatura de gigantes” 

Bernardo de Chartres, referido por João de Salisbúria. 
Metalogicon III, 4 (ed. Webb, Oxford 1929, p. 136, ls. 23-27). 

 

 

 

 

 

 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela companhia e por ter conduzido minha vida nos momentos difíceis com 

toda sua glória e sabedoria. 

 

A minha esposa e família pelo amor, suporte e compreensão. 

 

À Universidade do Estado de Mato Grosso, Universidade de São Paulo e a Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, pela oportunidade do estudo. 

 

Ao meu orientador Prof. Dr. Joanir Pereira Eler pela atenção, dedicação e incentivo na 

elaboração e condução deste trabalho. 

 

Ao meu co-orientador Prof. Dr. Lúcio Francelino Araújo pela revisão crítica, correções 

e orientação de fato na estruturação da tese. 

 

Aos guardas, funcionários, técnicos de laboratório e aos docentes pela ajuda e amizade, 

a qual tive o prazer de conhecer e conviver ao longo destes anos. 

 

Aos amigos do curso de Zootecnia. 

 

Aos colegas da Pós-graduação. 

 

A Suely Campos e Vilma Maria por todo carinho e ajuda nos momentos de dificuldade. 

 

As pessoas que compartilharam um pouco do seu tempo e atenção, minha estima e 

sinceros agradecimentos a todos. 

 

Obrigado! 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Só é digno da liberdade, como da vida, aquele que se empenha 

em conquistá-la.” 

 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

  



 

RESUMO 

 

PINHEIRO, M.S.M Interação ractopamina, cromo e restrição alimentar em suínos 
terminados. 2018. 70f. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos. Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 
 

O experimento foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes 

regimes de alimentação e de diferentes aditivos na dieta de suínos na fase de 

terminação. Foram utilizados 144 animais, da linhagem DB os quais foram pesados e 

distribuídos em delineamento em blocos casualizados, em esquema fatorial 2 x 4 (2 

regimes de alimentação: a vontade e restrito; 4 formas de suplementação de aditivos na 

dieta: sem adição, cromo, ractopamina, cromo + ractopamina), totalizando 8 

tratamentos com 6 repetições (3 repetições de machos e 3 repetições de fêmeas) e 3 

animais cada, no período de 42 dias. Antes do início do experimento, foi avaliado o 

consumo médio dos animais para o fornecimento das dietas experimentais, o qual era 

corrigido semanalmente. Foi realizada uma restrição quantitativa da dieta em 15% em 

relação ao consumo dos animais alimentados à vontade, sendo que a restrição foi 

aplicada desde o primeiro dia do experimento e o fornecimento das dietas contendo o 

cromo e a ractopamina, a partir do 15º dia do experimento, ou seja, nos últimos 28 dias. 

Entretanto, os níveis nutricionais foram acrescidos em 15% para garantir o consumo da 

mesma quantidade de nutrientes da dieta. No final do experimento, um animal por 

repetição foi abatido para determinar a qualidade da carcaça dos animais. Foram 

avaliados dados de desempenho (ganho de peso, consumo médio e conversão alimentar) 

e de rendimento de carcaça (espessura de toucinho; espessura de músculo; porcentagem 

de carne magra). Os tratamentos não apresentaram efeito significativo para o 

desempenho dos animais sobre o consumo médio diário e o ganho médio de peso. Não 

houve diferença significativa para as características de carcaça. Os animais com 

restrição alimentar apresentaram diferença significativa (P<0,001) na conversão 

alimentar quando comparada com a alimentação à vontade. O uso do cromo e da 

ractopamina de forma isolada ou em conjunto melhoraram a conversão alimentar em 

comparação aos animais que receberam a ração controle. 

 

PALAVRAS - CHAVE: desempenho, mineral orgânico, qualidade de carcaça 

  



 

ABSTRACT 

 

PINHEIRO, M.S.M Interaction ractopamine, chromium and feed restriction in 
finished pigs. 2018. 70f. Thesis Research (PhD in Animal Science) - College of Animal 
Science and Food Engineering. University of São Paulo, Pirassununga, 2018. 
 

The experiment was carried out with the objective of evaluating the effect of different 

feeding regimes and different additives in the diet of pigs in the finishing phase. A total 

of 144 animals of the DB lineage were used, which were weighed and distributed in a 

randomized block design, in a 2 x 4 factorial scheme (2 feeding regimes: will and 

restricted, 4 supplementation forms in the diet: Chrome, ractopamine, chromium + 

ractopamine), totaling 8 treatments with 6 replicates (3 replicates of males and 3 

replicates of females) and 3 animals each, in the period of 42 days. Before the beginning 

of the experiment, the average consumption of the animals for the experimental diet was 

evaluated, which was corrected weekly. A quantitative restriction of the diet was 

performed in 15% in relation to the consumption of the animals fed at will. The 

restriction was applied from the first day of the experiment and the diets containing 

chromium and ractopamine were applied from the 15th day of the experiment. 

Experiment, that is, in the last 28 days. However, nutritional levels were increased by 

15% to ensure consumption of the same amount of nutrients from the diet. At the end of 

the experiment, one animal per replicate was slaughtered to determine the quality of the 

carcass of the animals. Performance data (weight gain, mean intake and feed 

conversion) and carcass yield (fat thickness, muscle thickness, lean meat percentage) 

were evaluated. The treatments had no significant effect on the performance of the 

animals on average daily consumption and average weight gain. There was no 

significant difference in carcass characteristics. Feed restriction animals showed a 

significant difference (P <0.001) in feed conversion when compared to feed at will. The 

use of chromium and ractopamine alone or in combination improved feed conversion 

compared to animals receiving the control ration. 

 

KEY WORDS: carcass quality, organic mineral, performance 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A carne suína se destaca no cenário internacional como a mais consumida no 

mundo. No nosso país, mesmo com um consumo anual em torno de 15 kg por pessoa, o 

Brasil figura entre os maiores produtores e exportadores de carne suína, oscilando 

posições entre o 3º (USDA 2017; WTEx, 2017) e o 4º lugar (ABPA 2017). Atualmente 

o país abriga três das dez maiores indústrias mundiais de processamento de carne 

ocupando o 1º, 4º e 8º lugar (USDA 2017; WTEx, 2017), sendo que 80,4% dos suínos 

que são produzidos no Brasil têm destino voltados ao mercado interno (ABAPA, 2017) 

e, segundo o mapeamento da suinocultura - ABCS, 2016, desses animais 71,07 % 

acabam se tornando produtos processados pela indústria (cozidos, embutidos, 

defumados, curados e marinados) e apenas 28,93% são ofertados in natura direto ao 

consumidor (ABCS, 2016). 

Devido a esse potencial a indústria busca objetivar, de forma estratégica, o 

aumento da quantidade de carne de boa qualidade na carcaça suína. Esse reflexo pode 

ser comprovado, principalmente, pelo pagamento baseado na tipificação e bonificação 

das carcaças, prática realizada pelas indústrias frigoríficas de médio e grande porte, 

passando a exigir carcaças com maior quantidade de carne e menor quantidade de 

gordura no acabamento e conformação da carcaça para o processamento industrial de 

cortes (GUIDONI, 2000; FACCO, 2003). 

Essa estratégia segue na mesma direção do crescente e exigente mercado 

consumidor, empenhado na procura por um melhor produto nas prateleiras de forma 

diferenciada com variedades de cortes, mais carne e menos gordura; e onde os 

produtores de suínos também buscam uma maior rentabilidade e redução dos custos de 

produção (GUIDONI, 2000; FÁVERO, 2001; GINÉ et al., 2004; WATANABE, 2010). 

Desta forma, a produção da carne suína brasileira na granja passou por uma 

grande transformação, onde os fatores produtivos como ganho de peso médio diário, 

conversão alimentar e idade associada ao peso de abate são medidas importantes na 

avaliação do desempenho dos animais para diminuir os custos de produção e aumentar a 

lucratividade por animal (GIROTTO, SANTOS FILHO, 2000; FÁVERO, BELLAVER, 

2001, AMARAL et al., 2006; MARTINS et al., 2012). 

Um outro ponto de grande impacto no preço final do suíno está na alimentação 

que atualmente pode oscilar entre 70 a 75% dos custos de produção passando a ser o 

item primordial na criação (TALAMINI et al., 2006; CONAB, 2016). 
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Com o surgimento de novas linhagens comerciais de suínos mais produtivas, 

sustentada pelo melhoramento genético, a exigência nutricional animal também 

aumentou, possibilitando melhoria na eficiência alimentar e contribuindo na redução do 

uso de grãos nas dietas (APPLE et al., 2004; MOURA et al., 2015). 

Para conseguir melhorar os índices produtivos desses suínos os produtores 

adotaram o uso de aditivos na alimentação. Nas rações, embora em quantidades 

pequenas, os aditivos são componentes de extrema importância ao desenvolvimento 

suíno, proporcionando condições metabólicas que contribuem para um desenvolvimento 

melhor das características de carcaça e qualidade da carne, conferindo um bom 

acabamento com maior rendimento de carne magra e menor deposição de gordura 

gerando maior rentabilidade e atendendo aos interesses das indústrias (APPLE et al., 

2004; GOMIDE et al., 2006; MARINHO et al., 2007; SILVEIRA, 2007; PATIENCE et 

al., 2009; JOAQUIM, 2014). 

Dentre os aditivos disponíveis no mercado há um destaque para o uso do cromo 

(Cr) e da ractopamina na dieta de suínos (LIEN et al., 2001; SEE et al., 2004; 

SILVEIRA et al., 2015). O cromo pela potencialização da síntese proteica no 

crescimento muscular pela absorção da glicose. A ractopamina pelo aumento da síntese 

proteica e diminuição das gorduras (GOMES et al., 2005; PARK et al., 2009; 

WATANABE, 2009). 

Outro conceito aplicado pelos produtores é a redução da energia fornecida aos 

animais principalmente na fase de terminação. Nesta fase há uma maior deposição de 

gordura, uma vez que se gasta mais energia para depositar gordura do que proteína, 

pode-se adotar a restrição alimentar qualitativa ou quantitativa. Este manejo alimentar 

diferenciado consiste na redução da densidade energética ou da quantidade de ração 

fornecida aos animais com o intuito de promover umento na eficiência alimentar, 

melhora na conversão alimentar e redução da gordura, produzindo carcaça mais magra 

(LEYMASTER, MERSMANN, 1991; BELLAVER, 1992; BELLAVER, 1995; 

MAZZUCO et al., 2000; PETTIGREW, 2001; BARBOSA et al., 2002b). 

A combinação entre os aditivos no potencial produtivo animal e a interação dos 

mesmos, associada à restrição alimentar, ainda necessitam de mais estudos sendo pouco 

explorada. Desta forma, tendo em vista essas informações, o objetivo do trabalho foi o 

de avaliar as características zootécnicas e as características de carcaça de suínos durante 

a fase de terminação, fornecendo cromo e/ou ractopamina na dieta associado a restrição 

alimentar.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

No desenvolvimento e crescimento do tecido corporal, o organismo animal 

utiliza-se de processos metabólicos para formação e multiplicação de suas células. Na 

produção animal, há uma maior atenção nos processos de formação das células do 

músculo e da gordura, visando o aumento ou diminuição da produção das mesmas em 

sintonia com os interesses ou necessidades mercadológicas. 

 

2.1. Formação e metabolismo do tecido muscular e adiposo 

 

O tecido muscular esquelético do animal forma a sua massa muscular (vasos, 

tecido conjuntivo, fibra muscular) desenvolvendo as fibras que ao crescerem passam por 

diferentes etapas fisiológicas (STOCKDALE, 1992; TE PAS et al., 1999). 

A primeira é chamada de etapa miogênica ou miogênese. Esta fase é dividida em 

outros dois períodos: o primeiro chamado de determinação ou hiperplasia (número) 

onde as células se multiplicam sendo conhecidas como mioblastos; na sequência vem a 

segunda etapa, chamada de diferenciação ou hipertrofia (volume), onde há a união dos 

mioblastos e formação das células com diversos núcleos (multinucleadas), sendo 

chamadas de miotubos. No início da construção da fibra muscular, as células primárias 

já pré-estabelecidas servem como base suporte para a sobreposição das fibras 

secundárias (MILLER et al, 1985; MILLER, 1991; MEURIANT, 2012). 

Nesse processo de diferenciação dos mioblastos ocorre a transformação e 

expressão específica muscular. Todo o processo de miogênese é controlado por um 

grupo de genes regulatórios formado por quatro genes: MyoD1 (MILLER, 1991), Myf-

5 (HOH, HUGHES, 1988), Miogenina (TE PAS et al., 1999) e MRF4 

(HINTERBERGER et al.,1991). Cada um desses genes transcreve um fator de 

transcrição que regula a expressão dos genes durante o processo da miogênese 

(BERGSTROM, TAPSCOOT, 2001). 

Nesta fase de formação os genes do miotubos se ativam iniciando a 

diferenciação, cessam a multiplicação e aumentam o seu volume (diâmetro muscular) 

(STOCKDALE, 1992, TE PAS et al., 2000; BUCKINGHAM et al., 2003). 

Na formação das fibras musculares há duas diferenciações distintas dos 

mioblastos: os chamados de primários que formam as fibras vermelhas de contração 

mais lenta e com grande quantidade de mitocôndrias e mioglobinas; e os mioblastos que 
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se diferenciam em fibras secundárias ou brancas para realizar contração mais rápida 

(STOCKDALE, 1992). 

Em um terceiro evento, os mioblastos podem-se transformar em células satélites 

(mononucleadas), quando não há diferenciação em células musculares, sendo 

depositadas de forma estratégica na região periférica da fibra muscular (SCHULTZ et 

al., 2006; YIN et al., 2013). Essas células permanecem em estado latente e suas ações 

destinam-se a manutenção do músculo esquelético, crescimento muscular ou 

regeneração das fibras quando necessário (STOCKDALE, 1992; TE PAS et al., 1999). 

Devido a sua enorme capacidade mitótica, quando essas células recebem algum 

estímulo como trauma ou hipertrofia muscular, são acionadas havendo uma rápida 

multiplicação celular permitindo a regeneração tecidual na formação de novas fibras 

musculares ou na junção de fibras já existente (KOVANEN; 2002; BRACK, RANDO; 

2007). 

Sendo inato da espécie, os suínos têm uma grande capacidade de produção de 

músculo e gordura. Entretanto, quando nasce, o leitão tem pouquíssima quantidade de 

gordura corporal, e passa a ter uma maior deposição à medida que aumenta o seu 

aleitamento devido a gordura do leite (DUNSHEA et al., 2003). Com a alteração da 

dieta líquida para a sólida, em decorrer do desmame, há uma diminuição na taxa de 

lipogênese. Após o período de adaptação a deposição de gordura volta a aumentar 

(MERSMANN et al., 1975). 

No crescimento inicial dos leitões as funções lipolíticas são muito maiores que 

as funções lipogênicas. Essa lipólise segue pelo menos até os 40 dias de idade, tendo 

também o seu metabolismo muscular direcionado para as funções proteinogênicas em 

detrimento às proteolíticas, promovendo o aumento da deposição de massa muscular até 

os 70 dias de idade (GONZALES et al, 1993; DUNSHEA et al., 1998). Na maioria do 

tempo, com a alimentação a vontade, o leitão está em estado lipogênico, porém em 

situações de jejum ou sob estresse passa para um estado lipolítico com o objetivo de 

fornecimento de energia para a manutenção corporal (DUNSHEA et al., 1998; 

BERTOL et al., 2001). Com o avanço da idade há crescimento de massa muscular que 

vai diminuindo até chegar a maturidade sexual. Neste ponto, o suprimento de nutrientes 

se torna igual às necessidades oxidativas e de regeneração de tecidos, favorecendo a 

deposição de gordura em relação a de proteína (CAMPBELL, KING, 1982; 

GONZALES et al, 1993). 

Nesta fase dos leitões, muitos produtores têm procurado por compostos ativos 
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orais capazes de provocar mudanças metabólicas com o objetivo de melhorar a 

composição corporal e a redução da deposição de gordura. Atualmente, diversas 

tecnologias emergentes e aditivos podem ser utilizados para manipular o crescimento, a 

composição corporal e a qualidade da carne suína. Devido a facilidade de fornecimento 

aos animais e sua relação de custo/benefício os aditivos ganharam destaque (JACELA, 

2009; DUNSHEA, 2012). 

 

2.2. Ractopamina: sua estrutura e sua forma de ação no tecido muscular e tecido adiposo 

 

A ractopamina é um aditivo usado para o aumento da produção de carne no 

desenvolvimento animal alterando o metabolismo e modificando a repartição dos 

nutrientes. Os animais possuem receptores β-adrenérgicos no tecido esquelético 

muscular e no tecido adiposo. Sendo que a maioria dos tecidos musculares possuem 

receptores do tipo β1, β2 e β3 (MILLS et al., 1990). 

A molécula de ractopamina é um aditivo agonista β-adrenérgico que se liga 

principalmente aos receptores β1 de forma seletiva nas espécies. Este agonista β-

adrenérgico tem a estrutura semelhante à das catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. 

Dentre as catecolaminas sintéticas, o clembuterol, o salbutamol e a ractopamina são as 

mais estudadas, as quais promovem o desempenho animal e melhora nas características 

de carcaça (MILLS et al., 1990; STITES, 1991; SMITH, 1998; PALERMO NETO, 

2002; SCHINCKEL et al., 2003). 

Já as moléculas que promovem a ativação dos receptores β2 (cimaterol e 

clembuterol) estimulam a síntese e também ao mesmo tempo inibem a degradação 

proteica. Para os suínos, as afinidades entre os receptores são semelhantes sendo que os 

receptores β2 promovem um melhor sinal de transdução (MILLS et al., 1990). 

Esse processo se dá por um redirecionamento dos nutrientes envolvidos na 

deposição lipídica em direção à formação de tecido muscular, ou seja, ao mesmo tempo 

ocorre redução na síntese lipídica e aumento na síntese proteica (DUNSHEA et al., 

1993; SCHINCKEL et al., 2003; PEREIRA et al., 2008). 

Após a ingestão da ractopamina sua atuação se dá na membrana celular onde 

existem os receptores α e β, sendo os β-receptores estimulados e ativados pelos 

agonistas β-adrenérgico (RAMOS, SILVEIRA, 2001; RAMOS, SILVEIRA, 2002; 

ZAGURY, 2002; STOLLER et al., 2003). Este agonista ß-adrenérgico acaba ligando-se 

e ativando a proteína da membrana que será regulada por nucleotídeos guanínicos. A 



20 

 

membrana passa a tornar-se mais fluida e estimula a enzima adenilato-ciclase para sua 

ação de catalisação do lado interno da membrana plasmática pelo trifosfato de 

adenosina. Posteriormente esse trifosfato de adenosina irá levar à formação de 

monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) a qual atua como mensageiro secundário na 

ativação de uma proteína quinase que irá conduzir à fosforilação de enzimas. São estas 

enzimas que respondem promovendo a quebra das reservas de gorduras pela 

estimulação da lipólise e o aumento da gliconeogênese e glicogenólise, também 

estimulam o aumento da insulina, glucagon e renina (MOODY et al., 2000) e levando à 

maior taxa de quebra dos triglicerídeos em ácidos graxos livres e glicerol (ZAGURY, 

2002). Na membrana dos adipócitos os eventos metabólicos promovem a quebra dos 

triglicerídeos a ácidos graxos livres e glicerol (ZAGURY, 2002). 

O estudo do mecanismo de ação aponta para hipertrofia do diâmetro das fibras 

musculares brancas e intermediárias principalmente pela síntese da actina e miosina e 

por consequência o aumento do rendimento das carcaças dos suínos e a melhora na 

qualidade da carne como a cor, maciez e diminuição da perda de água (BELLAVER et 

al., 1991; STITES, 1991; AALHUS et al., 1992; XIONG 2006; WATANABE, 2009). 

 

2.2.1. Interações e fatores adversos a expressão do potencial da ractopamina 

 

A efetividade da ractopamina em sua plenitude máxima encontrado em trabalhos 

científicos pode variar devido a diversos fatores. As várias práticas de uso, bem como as 

interações com os componentes da dieta e fatores experimentais adversos contribuem de 

certa forma para a limitação de sua magnitude. Dentre esses fatores, os mais destacados 

são: o nível de inclusão na ração e o tempo de fornecimento do produto, os níveis de 

lisina e a relação lisina/energia metabolizável, a linhagem genética/sexo e o programa 

alimentar adotado (CAMPBELL, TAVERNER, 1988; STAHLY, BARK, 1991; SMITH 

et al., 1995; SCHINCKEL et al., 2001, SCHINCKEL et al., 2002; CANTARELLI, 

2007; SANCHES et al., 2010; WATANABE et al., 2012). 

 

2.2.2. O nível de inclusão de ractopamina na ração 

 

Nos primeiros estudos com inclusão de ractopamina às dietas dos suínos em 

terminação, os resultados que proporcionaram maior ganho de peso e melhor eficiência 

alimentar sgeriam a inclusão de 5 a 30 ppm (WATKINS et al., 1990; MITCHELL et al., 
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1991; SMITH et al., 1995; SCHINCKEL et al., 2001) sendo que a variação usual está 

entre 10 a 20 ppm (APPLE et al., 2004). 

A ração suplementada com nível de 5 ppm de ractopamina proporciona um 

maior peso final com melhorias no ganho de peso diário e diminuição na conversão 

alimentar de terminados (CANTARELLI, 2007; PEREIRA et al., 2008; FERREIRA 

,2009), enquanto a inclusão de 4mg/kg também pode ser recomendada para fêmeas 

pesadas quando há bonificação por carcaça mais magra (WATANABE et al., 2012; 

WATANABE et al., 2016). 

Valor intermediário de 10 ppm melhoram o ganho de peso (PHILOMENO, 

2013). Já os níveis de 20 ppm contribuem com rapidez e eficiência para um maior 

ganho diário de peso, melhora no desempenho e nas características de carcaça 

(WATKINS et al., 1990; STAHLY, BARK, 1991; UTTARO et al., 1993; CROME et 

al., 1996; BUDIÑO et al., 2005; SANCHES et al., 2010; GARBOSSA et al., 2013) com 

redução na espessura de toucinho e aumentos na percentagem de carne magra e na taxa 

de deposição de carne magra diária (SCHINCKEL et al., 2001; SANCHES et al., 2010). 

De modo geral os níveis de 5 a 10 ppm proporcionam um ganho de peso médio 

satisfatório. Já os níveis de 20 ppm, levam a uma eficiência alimentar alta e melhorias 

nas características quantitativas das carcaças (SEE et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2013). 

As suplementações graduais de 5-10 e 10-20 ppm de ractopamina também aumentam a 

quantidade de carne na carcaça dos suínos, já a suplementação gradual de 5-10 ppm 

melhora a bonificação de carcaça (ROSA, 2013). No entanto alguns estudos relatam não 

obter efeito entre os sexos para qualquer melhora no desempenho do crescimento ou nas 

características da carcaça ao nível de 10 ppm na ração nos terminados (BELLAVER et 

al., 1991); ou com o aumento (5, 10, e 20 ppm), a diminuição (20, 10, e 5 ppm) ou nível 

constante (11.6 ppm) no período experimental (MARINHO et al., 2007). 

 

2.2.3. Tempo de fornecimento da ractopamina 

 

O início da oferta e o tempo de fornecimento de ractopamina aos suínos pode ser 

variável em função do objetivo a ser alcançado, seja um animal de peso final mais 

elevado destinado ou não a cortes ou com a carcaça mais magra (SMITH, 1998; 

SCHINCKEL et al., 2001; MARINHO et al., 2007; SANCHES et al., 2010; 

WATANABE et al., 2012; WATANABE et al., 2016). 

Em média, experimentos iniciais sugeriam o fornecimento da ractopamina por 
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um período entre duas semanas anterior ao abate (FERREIRA, 2008; FERREIRA, 

2009; SANCHES et al., 2010; SOUZA, 2011). Um período adicional de fornecimento 

(três semanas) ganhou interesse por pesquisadores (SEE et al., 2004; MARINHO et al., 

2007b; ESPERANÇA et al., 2015). No entanto, a maior concentração de estudos indica 

bons resultados de desempenho animal e qualidade de carcaça para um período de 

quatro semanas (APPLE et al., 2004; SEE et al., 2004; BUDIÑO et al 2005; 

MARINHO et al., 2007; WATANABE et al., 2012; GARBOSSA et al., 2013; 

PHILOMENO, 2013; SOUZA, 2015; WATANABE et al., 2016) chegando até 30 dias 

(ROSA, 2013). Os autores também procuraram explorar períodos maiores (cinco 

semanas) de fornecimento (WATKINS et al., 1990; SEE et al., 2004; OLIVEIRA et al., 

2013), avaliando o desempenho e o desenvolvimento corporal (seis semanas) (HERR et 

al., 2001b, HERR et al., 2000; SEE et al., 2004) e o desempenho animal (45 dias) de 

machos e fêmeas (WATKINS et al., 1990; UTTARO et al., 1993). O impacto da 

suplementação, em maior período (setes semanas), avaliou o mérito da carcaça animal e 

fase de melhor desempenho (WILLIAMS et al.;1994), mesmo presenciando em alguns 

casos (oito semanas) piores desempenhos no período final (BARK et al., 1992; 

WILLIAMS et al.;1994; SCHINCKEL et al., 2002). 

 

2.2.4. Níveis de lisina com ractopamina 

 

Em termos metabólicos a lisina é o aminoácido mais importante na alimentação 

para o desempenho dos suínos, atuando para o crescimento e aumento da musculatura 

na carcaça, principalmente pelo fato da ração brasileira ter como base o uso de milho e 

farelo de soja e devido também ao melhoramento genético das linhagens modernas que 

aumentaram suas exigências nutricionais e o seu potencial de crescimento para um 

maior volume de deposição de carne (KERR, 1993; SCHINCKEL, BENNETT, 1999; 

FÁVERO, BELLAVER, 2001; SANCHES et al., 2010). Porém, o uso excessivo da 

lisina pode aumentar o custo da ração e comprometer o desempenho animal pela 

competição dos agonistas ß-adrenérgicos pelo sítio de absorção além da poluição do 

meio ambiente pelas fezes com excesso de nitrogênio dos aminoácidos não absorvidos 

(EDMONDS, BAKER, 1987; DÍEZ-SAMPEDRO et al., 1998; ALMEIDA et al., 2010; 

FERREIRA et al., 2013). 

Desta forma com a adição de repartidores ß-adrenérgicos como a ractopamina, 

tem sido necessário avaliar a real necessidade do nível de lisina fornecido e requerido na 
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ração (MARINHO et al., 2007a; PEREIRA et al., 2008; SANCHES et al., 2010; NRC 

2012). 

Considerando que os animais monogástricos se alimentam da ração para 

satisfazer primeiramente suas necessidades energéticas (FAO 1973; REEDS, 

MERSMANN, 1991, PENZ, VIOLA, 1998), para definir os padrões de alimentação dos 

suínos é importante a observação do desempenho animal e a conformação da carcaça. 

Assim, buscar associar o nível dos aminoácidos absorvidos no trato gastrointestinal em 

relação à quantidade de energia, enfatizado a relação entre níveis de lisina e energia 

para um adequado aproveitamento energético e máxima absorção dos aminoácidos, 

permite expressar as exigências dos animais nas rações a serem formuladas (CHUNG, 

BAKER, 1992; SMITH et al., 1999; APPLE et al., 2004; RESENDE et al., 2006). 

Com o avanço na seleção e melhoramento dos suínos, houve um distanciamento 

entre as populações causando diferenças nas exigências nutricionais entre os animais de 

baixo, médio e alto potencial genético (ROSTAGNO et al., 2000). Com a utilização da 

ractopamina, surgiu a necessidade de estudos e ajustes da quantidade deste aditivo em 

associação aos níveis de lisina, pois é possível que o nível de lisina fornecido nas dietas 

esteja abaixo da real necessidade dos animais. A identificação das quantidades diárias 

de lisina permite potencializar o máximo desempenho e a maior deposição de proteína 

(ROSTAGNO et al., 2005, PEREIRA et al., 2008; SANCHES et al., 2010). 

A expressão do ganho animal varia de acordo com o nível de inclusão de 

ractopamina na dieta e essa resposta está relacionada também com a genética animal 

(STAHLY, BARK, 1991). Os animais de baixo potencial genético têm resposta menor 

que os animais de médio e alto potencial genético, podendo estar relacionado com a 

maior densidade e número de fibras musculares, e por consequência, maior número de 

receptores ß-adrenérgicos que estão presentes nas células (STAHLY, BARK, 1991; 

SCHINCKEL et al., 2003). 

Suínos com alto e médio potencial genético que exigem maiores quantidades 

diárias de lisina e recebem suplementação com ractopamina respondem positivamente 

com maior deposição de tecido magro muscular quando comparados aos suínos de 

baixo potencial genético (BARK et al., 1992). Quando a ractopamina é utilizada para 

obtenção de maior taxa de deposição proteica recomenta-se 30% a mais de lisina em 

relação a exigência animal preconizada nas tabelas nutricionais (MITCHELL et al., 

1991). 

Diversas pesquisas testaram variações no fornecimento de 5 a 30 ppm de 
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ractopamina em rações para animais em terminação onde encontra-se uma variação de 

12% a 19% de proteína bruta para animais de baixo e médio potencial genético e uma 

variação de 16% a 24,5% de proteína bruta para animais de alto potencial genético 

(MITCHELL et al., 1990; MITCHELL et al., 1991; BARK et al., 1992; DUNSHEA et 

al., 1993; HE et al., 1993; SCHINCKEL et al., 2003; MARINHO et al., 2007a; 

WEBSTER et al., 2007). 

Da mesma forma os estudos reportam diferentes níveis de inclusão de lisina na 

ração variando de 0,55% a 1,50%, com uma faixa preferencial de 0,67 a 0,87% 

proporcionando uma melhora na percentagem de carne magra, no desempenho e nas 

características de carcaça com a redução da espessura de toucinho (MITCHELL et al., 

1990; MITCHELL et al., 1991; BARK et al., 1992; DUNSHEA et al., 1993; 

SCHINCKEL et al., 2003; MARINHO et al., 2007a; WEBSTER et al., 2007). 

 

2.2.5. Diferenças de desempenho sobre o sexo no uso da ractopamina 

 

Na suinocultura o sexo dos animais é um fator importante com destaque por 

influenciar no desenvolvimento e maturação dos animais. Na espécie suína é possível 

separar os animais em categorias sexuais de acordo com o crescimento animal avaliando 

a idade à puberdade: a ordem crescente de importância é ordenada por: machos 

castrados, fêmeas e machos inteiros, já em relação a ordem de crescimento compreende 

os machos inteiros, fêmeas e machos castrados (FULLER, 1985; FULLER et al., 1995; 

BARBOSA, 2010). 

Com o uso da ractopamina essas variações ficam mais evidentes nas fases de 

crescimento e principalmente na fase de terminação, influenciando a deposição de 

gordura e formação do tecido magro de forma igual para todas as categorias e reduzindo 

a deposição de tecido adiposo em machos inteiros e imunocastrados (ELLIS, 1999; 

LATORE et al., 2004; BARBOSA et al., 2012). 

Em testes avaliando as diferenças entre as categorias animais usando níveis 

variando de 5 a 20 ppm de ractopamina, observou-se melhoras no desempenhos animal 

e na característica da carcaça dos animais que ingeriram níveis maiores, porém não 

foram encontradas diferenças no consumo de ração, desempenho, crescimento ou nas 

características da carcaça entre animais castrados e fêmeas (DUNSHEA et al., 1993; HE 

et al., 1993; UTTARO et al., 1993; WILLIAMS et al., 1994; SMITH et al 1995; ELLIS 

et al., 1996; HERR et al., 2001; AMARAL, 2008; AMARAL et al., 2009; BARBOSA, 
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2010; BARBOSA et al.,2012; MORAES et al., 2010; SILVA, 2013; LOWE et al., 

2016) só havendo diferença para machos inteiros (DUNSHEA et al., 1993; UTTARO et 

al., 1993). 

No entanto alguns trabalhos usando 20 ppm de ractopamina apontam para 

diferenças, ressaltando o melhor desempenho de imunocastrados em relação as fêmeas 

(APPLE et al., 2007; MOORE et al., 2009; RIKARD-BELL et al., 2009; PULS et al., 

2014), todavia os resultados encontrados não demonstraram diferenças significativas 

quando compararam os dados entre castração física tradicional e imunocastrados 

(SILVA, 2013; LOWE et al., 2016). 

 

2.2.6. Programa de restrição alimentar associado a ractopamina 

 

Os programas alimentares que visam a redução dos gastos com o custo da ração 

utilizam a ractopamina associada a restrição alimentar buscando um incremento no 

ganho de peso e melhora na conversão alimentar reduzindo a quantidade e a 

percentagem de gordura na carcaça, os valores de restrição podem ser ajustados 

semanalmente de acordo com o peso animal (DUNSHEA et al., 1993; SMITH et al., 

1995; CANTARELLI, 2007). 

A adição crescente de ractopamina até 20 ppm com restrição alimentar de 13% a 

15% na fase final de terminação pode melhorar de forma linear o ganho de peso e a 

conversão alimentar (SMITH et al., 1995; FREITAS et al., 2014), o mesmo pode 

ocorrer com restrição de 13,5% a 15% usando 5 ppm de ractopamina com melhora no 

desempenho, nas características da carcaça e viabilizando economicamente a produção 

(CANTARELLI et al., 2009a) melhorando a eficiência de utilização de nitrogênio 

(CANTARELLI et al.,2009b). Todavia, a restrição alimentar também pode interferir de 

forma negativa no ganho de peso (CANTARELLI, 2007). 

A restrição mais drástica (20%) com valores intermediários de ractopamina (10 

ppm) visando o ganho compensatório, apresenta reflexos positivos nas características de 

carcaça potencializando o ganho de peso e especialmente a conversão alimentar 

(ESPERANÇA et al., 2015). A principal vantagem da utilização da restrição alimentar 

está quando empregada na fase final da terminação dos suínos (MANSKE et al., 2011). 

 

2.3. Cromo suas formas e ação no tecido muscular e adiposo 
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Na busca por um composto denominado “fator de tolerância à glicose” na 

manutenção do metabolismo de carboidratos, as primeiras pesquisas em ratos 

demonstraram a importância do cromo (Cr+3 trivalente, forma mais estável) como um 

dos componentes que favorecem o metabolismo da glicose. O cromo atua como um 

cofator promovendo e potencializando o balanço homeostático glicêmico através da 

regulação da ação do hormônio insulina, catalisando a ligação da insulina com o 

receptor na membrana celular, melhorando assim a absorção da glicose (SCHWARZ, 

MERTZ, 1957; ANDERSON, 1981; BOREL, ANDERSON, 1984; ANDERSON et al., 

1991; EVANS, BOWMAN, 1992; MORRIS et al., 1993; LIEN et al., 2001; GOMES et 

al., 2005; SPEARS, 2016). 

Com menor intensidade, no metabolismo lipídico o cromo participa com o 

aumento da concentração de lipoproteínas de alta densidade, inibindo a enzima hepática 

Hidroximetilglutaril - CoA Redutase e diminuindo a síntese de colesterol, triglicerídeos 

e lipoproteínas de baixa densidade através do aumento da atividade da enzima lipase 

lipoprotéica (STOEKER, 1999; LIEN et al., 2001; GOMES et al., 2005). Com o 

aumento do número de receptores de insulina, passa a promover maior estímulo na 

captação e absorção de aminoácidos, aumentando a deposição de proteína no músculo 

esquelético e ajudando na ativação e estabilização de enzimas, proteínas e ácidos 

nucléicos (BOREL, ANDERSON, 1984; MORRIS et al., 1993; ANDERSON, 1995; 

ANDERSON et al., 1996; ANDERSON et al., 1998; EREN, BASPNAR, 2004; YILDIZ 

et al., 2004). 

O comportamento de desequilíbrio do cromo nos animais se deve em muito ao 

aumento da concentração de glicose no sangue provocado pela ingestão da dieta que 

diretamente aumenta a secreção de insulina, a qual provoca uma maior liberação de 

cromo. Com o maior nível de cromo no sangue, ao passar pelos rins, boa parte do cromo 

em excesso é excretado na urina (GOMES et al., 2005). 

As fontes do mineral podem ser encontradas na forma inorgânica como cloreto 

de cromo que tem baixa absorção pelo trato digestivo dos animais (1 a 3%) e menor 

atividade biológica. Na forma orgânica o cromo encontra-se como cromo metionina, 

complexo cromo ácido nicotínico, cromo levedura e cromo picolinato (SCHWARZ, 

MERTZ, 1957; ANDERSON, KOZLOVSKY, 1985; ANDERSON, 1987; PECHOVA, 

PAVLATA, 2007). 

O mecanismo de transporte e absorção dos íons de cromo ainda são incertos, 

podendo ocorrer a formação de complexos durante a digestão do alimento, formando 
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moléculas insolúveis e perdas pela aderência de íons do cromo nos carboidratos, 

aminoácidos (metionina e histidina) e vitaminas (Vitamina C) presentes na ração. 

Enquanto minerais como o Zinco, Vanádio e Ferro e os fitatos inibem a absorção sendo 

que o maior destaque fica para as moléculas em forma de quelatos, como por exemplo o 

picolinato (PAGE et al., 1993; LINDERMANN et al. 1995; GARCIA, GARNS, 2004; 

GOMES, et al., 2005; SILVA, 2007; MAK VALUE, 2008). 

A forma estrutural orgânica do picolinato de cromo (Cr+3 ou tripicolinato) é uma 

molécula trivalente de cromo que despertou grande interesse nos estudos com 

suplementação mineral por possuir baixa toxidade e maior biodisponibilidade e 

absorção (15% a 30%) em comparação com as fontes inorgânicas, quando comparado 

com outras fontes orgânicas a sua biodisponibilidade pode ser sensivelmente superior 

ou semelhante (PAGE et al., 1993; ANDERSON, 1994; LINDERMANN et al. 1995; 

EFSA, 2010; NRC, 2012). 

A suplementação de cromo na alimentação animal destaca-se por promover o 

desempenho, a taxa de crescimento, a resposta imune e alterações metabólicas 

(VINCENT, 2000). O cromo é considerado essencial na alimentação, mas atualmente, 

ainda não está determinado a exigência nutricional dos suínos para sua suplementação 

(NRC, 2012). 

Alguns estudos sugerem o uso do cromo como componente para diminuir os 

efeitos associados ao estresse nos animais e humanos, alguns trabalhos com Cr-

picolinato em testes simulados sustentam o aumento da resposta imune celular in vitro, 

do consumo alimentar e do ganho de peso de suínos desmamados e em crescimento. 

Entretanto pesquisas mais recentes não demonstraram efeito significativo em teste 

simulado para o estresse térmico, o estresse imune e o estresse dietético em suínos, 

mesmo havendo efeito para animais em estresse severo (ANDERSON, 1994; 

LINDERMANN et al. 1995; VAN HEUGTEN et al., 1996; VAN HEUGTEN, 

SPEARS, 1997; XI et al., 2001; LIEN et al., 2005; KIM et al., 2007; KIM et al., 2009; 

EFSA, 2010; NRC, 2012). Já em outro estudo a suplementação com propionato de 

cromo indica redução no colesterol LDL + VLDL e aumento na porcentagem do bom 

colesterol HDL (LIEN et al., 2001; LIEN et al., 2005). 

As primeiras pesquisas em suínos com suplementação de fontes minerais e 

orgânicas de cromo tinham como obetivo avaliar o desempenho e qualidade da carcaça 

dos animais. Contudo, as pesquisas apresentadas até o momento com diferentes fontes 

de cromo apresentam divergências; alguns trabalhos relatam efeito significativo para o 
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ganho de peso, aumento da deposição muscular e redução de quantidade de gordura na 

carcaça e espessura de toucinho (LINDEMANN et al., 1995; MOONEY, 

CROMWELL, 1995; MOONEY, CROMWELL, 1999; LIEN et al., 2001; XI et al 2000; 

XI et al., 2001; PAGE et al., 1993; SEE et al., 2004; GOMES et al., 2005; OHH, LEE, 

2005; JACELA et al., 2009; SALES, JANCÍK, 2011, PAMEI et al., 2014) inclusive 

usando nano compósitos de cromo (WANG et al., 2009); efeito significativo na redução 

da oxidação lipídica nos dois períodos de estudo (PEREZ et al., 2006); na qualidade de 

carne promoveu a melhora na retenção de água e no marmoreio (MATTHEWS et al., 

2003; SHELTON et al., 2003) e influenciou positivamente no aumento da área de olho 

de lombo (LIEN et al., 2001; PAMEI et al., 2014). Também reduziu a concentração de 

glicose no sangue e aumentou uso da energia das rações dos suínos em crescimento 

(OLIVEIRA et al., 2007), aproveitando melhor a utilização do nitrogênio (WANG, 

1995; OLIVEIRA et al., 2007). Melhorou e aumentou ainda mais a sensibilidade à 

insulina (EVOCK-CLOVER et al., 1993). Aumentou as atividades do sistema imune 

com maior blastogênese dos linfócitos (VAN HEUGTEN, SPEARS, 1997) e aumento 

da produção de imunoglobulinas até os 12 dias de vida (VAN de LIGT et al., 2002). 

Em outros, os trabalhos, não relataram efeito significativo para as características 

de desempenho e carcaça (PAGE et al., 1992; EVOCK-CLOVER et al., 1993; 

MOONEY, CROMWELL 1997; RENTERIA, CUARÓN, 1998; LIMA, GUIDONI, 

1999; MATTHEWS et al., 2001; PARK et al., 2009; ALMEIDA et al., 2010); não 

melhorou o desempenho reprodutivo de leitoas suplementadas com picolinato de cromo 

via ração (MACHADO, 1998). 

 

2.4. Restrição alimentar 

 

O conceito da restrição é baseado na teoria de que a menor ingestão de energia 

melhora a conversão alimentar e diminui a gordura da carcaça (BELLAVER, 1992). 

A restrição alimentar pode ser realizada de duas formas: uma baseando na 

redução da qualidade da ração que é fornecida para os suínos como por exemplo a 

adição de fibras e a outra é pela redução da quantidade de ração fornecida com a 

correção dos valores energéticos e proteicos (BELLAVER, 1995; POUND, 1998; 

RAMONET et al., 1999; BARBOSA et al., 2002a; BARBOSA et al., 2002b; 

BARBOSA, 2003). 

O principal motivo do uso da restrição alimentar é o aumento na eficiência 
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produtiva animal, seja pela economia com a redução da quantidade de ração fornecida 

ou pela melhor bonificação no acabamento de carcaças mais magras (carne/gordura) ou 

até mesmo pela redução do tempo de permanência nas baias e diminuição do uso de 

mão de obra (BELLAVER, 1992; ROPPA, 2004). 

A gordura na carcaça suína é uma característica indesejável para a grande 

maioria da indústria frigorífica brasileira. As linhagens suínas atuais, de alto potencial 

genético, apresentam uma curva de desenvolvimento muscular corporal muito 

acentuada na fase inicial do crescimento, já na fase de terminação após os 100 kg essas 

linhagens apresentam uma maior deposição de gordura devido à alta ingestão de ração 

(BERTOL et al., 2001). 

Neste período do desenvolvimento corporal animal a relação entre gordura e 

musculo se altera de forma gradativa, com aumento na deposição de gordura na carcaça 

e o crescimento muscular se dá de forma mais lenta. Para estes casos a restrição 

alimentar tem o propósito de reduzir a deposição de gordura, melhorar a conversão 

alimentar e melhorar a carcaça magra, buscando otimizar e manter a relação entre 

crescimento muscular e quantidade de ossos (CHUNG et al., 1985, LEYMASTER, 

MERSMANN, 1991; BELLAVER et al., 1997). 

A restrição alimentar em alguns casos difere das expectativas produtivas, tendo 

em vista que alguns autores encontraram dados divergentes e de pouco interesse 

comercial. Em algumas situações, suínos de alto potencial genético, com peso de abate 

até os 120 kg, não tiveram resposta de forma satisfatória na melhoria da carcaça 

(BERTOL et al., 2001; SANTOS et al., 2012). Em outras, houve a redução de forma 

linear no ganho de peso de suínos castrados tradicionalmente e imunocastrados 

(BIKKER et al., 1996; WARPECHOWSKI et al., 1999; ROPPA, 2004; FRAGA, 2005; 

FRAGA et al., 2008), chegando ao ponto de interferir de forma negativa ou até mesmo 

piorar o ganho de peso diário e a conversão alimentar reduzindo o peso de abate 

(BARBOSA et al.,2003; FRAGA, 2005; CANTARELLI, 2007; FRAGA et al., 2008; 

SANTOS et al., 2012) ou até mesmo a redução no rendimento de carcaça (HAYDON et 

al., 1989). No entanto, melhora a eficiência de utilização do nitrogênio bem como as 

características de carcaça viabilizando economicamente (CANTARELLI, 2007; 

CANTARELLI et al., 2009). 

As respostas produtivas negativas que a restrição alimentar apresenta se deve em 

parte a grande variação dos trabalhos desenvolvidos e questões abordadas. As 

diferenças entre a curva de crescimento dos animais, a idade inicial da restrição, o sexo 
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dos animais e o tipo de ração podem prejudicar o desempenho e a melhoria da carcaça 

aumentando o tempo de abate (ELLIS et al., 1991; BELLAVER, 1992; BELLAVER et 

al., 1997; BERTOL et al., 2001; FURMAN et al., 2001; SUNDRUM et al., 2011). 

Portanto, suínos de genótipos com alto potencial para deposição de carne magra 

e baixo consumo voluntário de alimento, alimentados com dietas fareladas contendo 

níveis adequados de aminoácidos e abatidos até os 120 kg de peso vivo, não respondem 

à restrição de energia, independente do peso ao início da restrição, para melhorar o 

desempenho e a qualidade da carcaça (BERTOL et al., 2001). 

A restrição alimentar também pode piorar o ganho de peso e não alterar as 

características de carcaça dos suínos machos castrados e imunocastrados (SANTOS et 

al., 2012). 

Considerando as questões econômicas, com o alto custo da ração, a restrição 

alimentar direciona para uma escolha por uma conversão alimentar mais eficiente. Neste 

ponto a prática da alimentação restrita se sobressai à alimentação a vontade que é 

preferível do ponto de vista do ganho por quilograma do animal abatido. 

Desconsiderando a necessidade de mão de obra treinada e equipamentos 

modernos, com fácil implementação para uma alimentação com eficiência, o fato é que 

o estudo da restrição alimentar ainda não está consolidado, sendo um tema de pesquisa 

que precisa ser muito mais explorado e testado com variações diversas nas diferentes 

instalações, linhagens genéticas e nos diferentes programas alimentares (BELLAVER, 

GARCEZ, 2000; MANZKE et al., 2011). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi aprovado pelo comitê de ética animal e conduzido na granja 

da prefeitura do Campus de Pirassununga no setor de Suinocultura da FZEA - 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da Universidade de São Paulo. 

Antes do início do experimento foi avaliado o consumo médio dos animais para 

o cálculo do fornecimento das dietas experimentais, o qual foi corrigido semanalmente. 

Os animais utilizados tiveram o início do experimento com 100 dias de idade e 

média de 60 kg de peso e o final com 142 dias de idade e média de 100 kg de peso, 

sendo abatidos posteriormente. 

As fases de crescimento e terminação da granja foram conduzidas em galpões 

com cobertura de telhas romana de barro, meia mureta em alvenaria de 1,20 m de altura 

e pé-direito de 3 m. As baias com piso em concreto, área de 22 m2 (4,00 x 5,50) 

acrescidas com divisórias de grade metálicas vazadas dividindo em duas baias menores 

com comedouro semiautomático e bebedouro tipo chupeta. 

Antes do início do experimento a instalação foi lavada, desinfetada e 

posteriormente recebeu pintura de cal. 

Foram utilizadas 48 baias com 144 animais da linhagem DB, os quais foram 

pesados e distribuídos em delineamento em blocos casualizados, com um esquema 

fatorial 2 x 4 (2 formas de alimentação: a vontade e restrita; 4 formas de suplementação 

de aditivos na dieta: sem adição, cromo, ractopamina, cromo + ractopamina), 

totalizando 8 tratamentos com 6 repetições (3 repetições de machos e 3 repetições de 

fêmeas) e 3 animais cada, no período de 42 dias. 

As dietas foram formuladas à base de milho e farelo de soja e oferecidas na 

forma farelada, suplementadas com núcleo (pré-mistura mineral e vitamínica) e aditivos 

(ractopamina e cromo) de produto comercial com água a vontade. As rações seguiram 

as recomendações de Rostagno et al. (2011), sendo apresentadas nas Tabelas 1 e 2. 

A suplementação dos aditivos de tripicolinato de cromo e de ractopamina 

ocorreu na dosagem de 200 g/ton da dieta. 

No cálculo base da quantidade de ração a ser fornecida para o tratamento com 

alimentação restrita, foi realizado um levantamento prévio do consumo médio dos 

animais antes do início do experimento e calculado uma restrição quantitativa da dieta 

em 15% em relação ao consumo dos animais alimentados à vontade, esta restrição foi 

aplicada desde o primeiro dia do experimento e o fornecimento das dietas contendo o 
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cromo e a ractopamina, a partir do 15º dia do experimento, ou seja, nos últimos 27 dias. 

Entretanto, os níveis nutricionais foram acrescidos em 15% para garantir o consumo da 

mesma quantidade de nutrientes da dieta ingeridas pelos animais alimentados à vontade. 

 

 

 

Tabela 1 – Composição das dietas experimentais do grupo controle (a vontade) 

 
Controle Cr Racto Cr + Racto 

Milho 77,91 77,91 77,91 77,91 
Farelo de Soja 19,35 19,35 19,35 19,35 
Fosfato Bicálcico 0,82 0,82 0,82 0,82 
Calcário 0,75 0,75 0,75 0,75 
Sal 0,36 0,36 0,36 0,36 
Lisina 0,40 0,40 0,40 0,40 
Treonina 0,22 0,22 0,22 0,22 
Sup. Vit/Min 0,13 0,13 0,13 0,13 
Metionina 0,02 0,02 0,02 0,02 
Inerte 0,04 0,02 0,02 0,00 
Cromo 0,00 0,02 0,00 0,02 
Ractopamina 0,00 0,00 0,02 0,02 
Óleo soja 0,00 0,00 0,00 0,00 

Níveis Nutricionais 
EM, kcal/kg 3,230 3,230 3,230 3,230 
PB, % 15,53 15,53 15,53 15,53 
Ca, % 0,55 0,55 0,55 0,55 
Pd, % 0,25 0,25 0,25 0,25 
Lis d, % 0,83 0,83 0,83 0,83 
M+C d, % 0,50 0,50 0,50 0,50 
Tre d, % 0,70 0,70 0,70 0,70 
Trp d, % 0,17 0,17 0,17 0,17 
Val d, % 0,65 0,65 0,65 0,65 
Na, % 0,16 0,16 0,16 0,16 
* Composição por kg de produto: cobalto - 185 mg; cobre - 15,75 mg; ferro - 26,250 mg; iodo - 1.470 
mg; manganês - 41,850 mg; zinco - 77,999 mg; ácido fólico - 116,55 mg; ácido pantotênico - 2,334 mg; 
biotina - 5,28 mg; niacina - 5,600 mg; piridoxina - 175 mg; riboflavina - 933 mg; tiamina - 175 mg; 
vitamina A - 1.225.000 IU; vitamina D3 - 315,000 UI; vitamina E - 1.400 mg; vitamina K3 - 700 mg; 
vitamina B12 - 6,83 mg; selênio - 105 mg; e antioxidante - 1.500 mg. 
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Tabela 2 – Composição das dietas experimentais do grupo com restrição 

 
Controle Cr Racto Cr + Racto 

Milho 59,23 59,23 59,23 59,23 
Farelo de Soja 27,68 27,68 27,68 27,68 
Fosfato Bicálcico 1,03 1,03 1,03 1,03 
Calcário 0,62 0,62 0,62 0,62 
Sal 0,41 0,41 0,41 0,41 
Lisina 0,37 0,37 0,37 0,37 
Treonina 0,26 0,26 0,26 0,26 
Sup. Vit/Min* 0,13 0,13 0,13 0,13 
Metionina 0,06 0,06 0,06 0,06 
Inerte 0,04 0,02 0,02 0,00 
Cromo 0,00 0,02 0,00 0,02 
Ractopamina 0,00 0,00 0,02 0,02 
Óleo soja 10,18 10,18 10,18 10,18 

Níveis Nutricionais 
EM, kcal/kg 3,715 3,715 3,715 3,715 
PB, % 17,86 17,86 17,86 17,86 
Ca, % 0,60 0,60 0,60 0,60 
Pd, % 0,29 0,29 0,29 0,29 
Lis d, % 0,95 0,95 0,95 0,95 
M+C d, % 0,57 0,57 0,57 0,57 
Tre d, % 0,80 0,80 0,80 0,80 
Trp d, % 0,20 0,20 0,20 0,20 
Val d, % 0,75 0,75 0,75 0,75 
Na, % 0,18 0,18 0,18 0,18 
* Composição por kg de produto: cobalto - 185 mg; cobre - 15,75 mg; ferro - 26,250 mg; iodo - 1.470 
mg; manganês - 41,850 mg; zinco - 77,999 mg; ácido fólico - 116,55 mg; ácido pantotênico - 2,334 mg; 
biotina - 5,28 mg; niacina - 5,600 mg; piridoxina - 175 mg; riboflavina - 933 mg; tiamina - 175 mg; 
vitamina A - 1.225.000 IU; vitamina D3 - 315,000 UI; vitamina E - 1.400 mg; vitamina K3 - 700 mg; 
vitamina B12 - 6,83 mg; selênio - 105 mg; e antioxidante - 1.500 mg. 
 

 

Foram avaliados os dados de ganho de peso médio, conversão alimentar e 

consumo de ração. 

Para os dados de ganho de peso médio dos animais (baia) foram realizadas 2 

coletas na fase do experimento (1 no início e 1 no fim) para o cálculo de ganho de peso 

médio final. As pesagens ocorreram aos 100 dias e 142 dias. O consumo de ração 

também foi medido para o cálculo dos valores do consumo médio de baia e para a 

conversão alimentar média de baia. 

Ao final do último dia de experimento os animais foram submetidos ao jejum 

alimentar doze horas antes do embarque às 06:00, onde foram transportados para o 

abate em um frigorífico comercial supervisionado pelo Serviço de Inspeção Federal 
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(SIF). 

O abate foi realizado no início da manhã do 143º dia. 

Os animais foram insensibilizadospor eletronarcose, utilizando-se voltagem de 

350 volts e 1,3 A por três segundos. Seguida pela sangria e posteriormente procedeu-se 

com a suspensão dos animais por um dos membros posteriores e içados de cabeça para 

baixo. Foi realizado uma secção no pescoço na região dos grandes vasos do pescoço 

(principalmente a veia jugular), com a sangria sendo facilitada pela ação da gravidade. 

Na sequência os animais foram escaldados, depilados, eviscerados, suas carcaças foram 

divididas longitudinalmente ao meio e encaminhadas para a sala frigorífica para serem 

resfriadas. 

Após o resfriamento, a padronização da coleta de dados do peso individual da 

carcaça foi realizada por empresa especializada. Também se utilizou para tipificação de 

carcaças a coleta de dados da banda (apenas na metade esquerda) com uso da pistola 

HENNESSY Grading Systems GP4/BP4, os parâmetros medidos foram o Rendimento 

de carcaça - RC, Espessura de toucinho - ET; Espessura de músculo - EMu; 

Porcentagem de carne magra - CM e coloração do músculo. Os valores da espessura de 

toucinho foram realizados em profundidade no músculo Longissimus dorsi e 

mensurados na altura da última costela a 6 cm da linha média do corte. 

As análises foram feitas através do programa SAS 2001. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e ocorrendo diferenças 

significativas ao nível de 5%, foi aplicado o teste de comparação de médias Tukey. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 3 são apresentados os dados de desempenho de suínos submetidos aos 

diferentes regimes de alimentação e diferentes aditivos e os resultados das 

características de carcaça apresentados na Tabela 4. 

 
 
Tabela 3 – Desempenho de suínos alimentados em diferentes regimes e com a 
suplementação de diferentes aditivos 
 CMD*, g GMD, g CA, g/g 
Regimes de alimentação    
À vontade 2.770a 1.000 2,78b 

Restrito 2.498b 1.008 2,49a 

Aditivos    
Controle 2.642 0,961 2,76d 

Cromo 2.587 1.002 2,60b 

Ractopamina 2.614 1.048 2,50a 

Cromo + Ractopamina 2.692 1.007 2,68c 

             Probabilidade (%) 
Regimes de alimentação <0,001 0,759 <0,001 
Aditivos 0,676 0,153 0,034 
Regimes x Aditivos 0,780 0,599 0,970 
a,b letras diferentes na mesma coluna diferem pelo Teste de Tukey (P<0,05), 
* CMD – consumo médio diário; GMD – ganho médio diário; CA – conversão alimentar 
 

 

Tabela 4 – Características de carcaça de suínos alimentados em diferentes regimes e 
com a suplementação de diferentes aditivos 
 RC, % ET, mm EM, mm CM, % Cor 
Regimes de alimentação      
À vontade 76,33 24,00 46,28 47,72 70,19 
Restrito 76,93 25,36 48,83 46,94 73,41 
Aditivos      
Controle 77,28 23,87 46,09 47,81 70,78 
Cromo 75,64 27,49 46,58 45,09 73,56 
Ractopamina 75,87 25,63 47,82 46,63 70,42 
Cromo + Ractopamina 77,95 21,56 49,55 49,91 70,73 
 Probabilidade (%)  
Regimes 0,622 0,439 0,240 0,557 0,171 
Aditivos 0,452 0,084 0,699 0,052 0,379 
Regimes x Aditivos 0,479 0,187 0,330 0,192 0,104 
RC – Rendimento de carcaça; ET – Espessura de toucinho; EM – Espessura de 
músculo; CM – Porcentagem de carne magra 
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Nos resultados das características da carcaça (Tabela 4), não foram observadas 

respostas para o rendimento de carcaça, espessura de toucinho; espessura de músculo, 

porcentagem de carne magra e cor em função dos regimes de alimentação avaliados. 

Estes dados estão de acordo de com outro trabalho, que avaliou o cromo orgânico com 

ractopamina em restrição alimentar mostrando que não houve influência dos aditivos 

em situação de restrição alimentar sobre o rendimento de carcaça (FREITAS et al., 

2014). 

 

4.1. Análise do uso do Cromo. 

 

Pode-se observar que não houve interação significativa (P>0,05) entre os fatores 

estudados e que o consumo médio diário e o ganho médio de peso também não foram 

influenciados pelos diferentes tratamentos. Estes dados estão em acordo com outras 

pesquisas onde também não observaram diferenças no crescimento e desempenho 

usando diferentes fontes de cromo (LINDEMANN et al., 2008) ou até mesmo usando 

tripicolinato de cromo (AMOIKON et al., 1995; RENTERÍA, CUARÓN, 1998; 

MOONEY, CROMWELL, 1999). Também usando picolinato de cromo somente em 

matrizes não foi constatado diferença significativa (P>0,10) entre os tratamentos. 

Embora tenha aumentado o número de embriões viáveis dos 28 a 34 dias de gestação, 

não aumentou o tamanho da leitegada ou a taxa de parto na primeira parição das leitoas 

(MACHADO, 1998). A inclusão de 200 ppb de picolinato de cromo em outro 

experimento não encontroiu diferença significativa, para o desempenho, mas a 

suplementação mas propiciou maior utilização do nitrogênio e melhor aproveitamento 

de energia das rações de suínos em crescimento, reduzindo a concentração de glicose no 

sangue (OLIVEIRA et al., 2007). Com outra fonte, usando o propionato de cromo, 

observou efeito negativo sobre o consumo de ração e ganho de peso (MATTHEWS et 

al., 2003). 

Embora não tenham ocorridos efeitos significativos dos diferentes tratamentos 

sobre as características de carcaça, observamos que a suplementação do cromo, na 

dosagem utilizada, apresentou o segundo melhor desempenho na melhora da conversão 

alimentar quando comparado com o tratamento controle. A ação esperada do picolinato 

de cromo seria na redução da porcentagem de gordura corporal valorizando a deposição 

de carne e promovendo uma carcaça mais magra, já que o cromo promove a ação da 

insulina a metabolizar a glicose circulante, transformando a glicose em energia 
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diminuindo o estado glicêmico plasmático. Assim facilita o aumento dos receptores de 

insulina, resultando num efeito de captação e transporte de aminoácidos reduzindo da 

taxa de degradação proteica aumentando sua deposição (PAGE et al., 1993; 

BOLEMAN et al. 1995; LIEN et al., 2001; GOMES et al., 2005; PARK et al., 2009; 

ZHANG et al., 2011; PERES et al. 2014). 

Na condução de um experimento com a adição de 200 ppb picolinato de cromo à 

dieta de suínos, fornecido nas fases de crescimento e terminação, não ocasionou 

melhora no desempenho produtivo dos animais (consumo diário de ração, ganho de 

peso diário e conversão alimentar), mas contribuiu para melhorar o mérito da carcaça. O 

efeito foi notório em animais abatidos com pesos superiores a 95 kg. Os efeitos do 

cromo trivalente na dieta parecem indicar o de um nutriente essencial com o seu uso 

rotineiro (RENTERÍA, CUARÓN, 1998). 

Em um experimento realizado para avaliar o efeito de 200 ppb de picolinato de 

cromo na dieta de leitões em crescimento e terminação, constatou-se que o ganho de 

peso médio diário e o consumo diário de ração foram reduzidos (P <0,08) e as 

características de carcaça não foram influenciadas. Esta pesquisa sugere que a 

suplementação dietética de cromo picolinato na fase de acabamento dos suínos pode 

aumentar a deposição de músculo e diminuir a deposição de gordura (BOLEMAM et 

al., 1995). 

Com o fornecimento de 200 ppb de cromo picolinato em leitões, os resultados da 

pesquisa confirmaram que a suplementação com cromo melhorou a área do olho de 

lombo e melhorou a absorção de nitrogênio e a digestibilidade da matéria seca, mas não 

influenciou na retenção de nitrogênio. Estas observações sugerem que as mudanças no 

metabolismo da proteína não foram suficientes para promover melhorias na carcaça 

(WANG, 1995). Em outra pesquisa usando também 200 μg/kg de nano compósitos de 

cromo na ração, observou-se maior eficácia no desenvolvimento e nas características de 

carcaça, sendo significativo sobre metabólitos sanguíneos e alguns parâmetros 

endócrinos (WANG et al., 2009). 

Em um estudo com linhagem de leitões comerciais (yorkshire x duroc x 

landrace) usando 200 μg/kg de picolinato de cromo, houve melhora na conversão 

alimentar, porém não houve diferença significativa para o ganho de peso e consumo 

diário de ração. Mesmo havendo ganho na fase final houve diferença significativa para 

o consumo final de ração, espessura de toucinho e porcentagem de gordura na carcaça, 

porém os dados se mostraram inconsistentes para outros parâmetros avaliados (XI et al., 
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2001). 

Em outro trabalho com tripicolinato de cromo, realizou-se três experimentos na 

fase final de terminação. O uso de 0, 25, 50, 100 ou 200 ppb de Cr teve resposta 

positivas em aumentar o ganho diário, porém o colesterol sérico diminuiu. Em outra 

dieta suplementada com 0, 100, 200, 400 ou 800 ppb de Cr contribuiu para melhorar o 

musculo longissimus e o ganho diário. O consumo de ração e o colesterol no soro foi 

diminuindo. A porcentagem de musculo foi aumentada em relação a gordura indicando 

que 100 ou 200 ppb de Cr contribui para melhoria da carcaça (PAGE et al., 2003). 

Testando a inclusão 200 ppb de picolinato de cromo por 90 dias em leitões em 

terminação, observou melhora na performance dos animais comm o aumento do ganho 

diário e o consumo diário de ração. Ocorreu ainda melhora nas características de 

carcaça reduzindo a espessura de toucinho e aumentando a área de olho de lombo. Em 

outro experimento suplementando os animais desmamados com propionato de cromo, 

detectou a redução do colesterol LDL + VLDL e aumentou a porcentagem de HDL. 

Além disso, aumentou as imunoglobulinas totais e a atividade de neutrófilos e glóbulos 

brancos sugerindo benefícios na resposta imune de leitões desmamados (LIEN et al., 

2001; LIEN et al., 2005). 

Uma pesquisa testando diferentes fontes de cromo, os animais em terminação 

receberam 200 ppb de cromo na ração. O efeito do cromo melhorou o ganho médio 

diário e o consumo diário de ração, porém a conversão alimentar não foi diferente (P> 

0,05). Não houve resposta consistente que pudesse estar relacionado às fontes dietéticas 

de Cr, independentemente da fase de crescimento ou terminação. Porém, os dados 

gerais sugerem que o nível de colesterol no soro aumentou à medida que aumentaram os 

valores de inclusão das fontes de Cr. No entanto os leitões alimentados com picolinato 

melhoraram tanto a porcentagem de carne magra na carcaça e a espessura de toucinho 

no quarto traseiro (PARK et al., 2009). 

Em um experimento com picolinato de cromo (0,2 e 0,4 μg/g de Cr) em suínos 

em crescimento não apresentou melhora na massa corporal, ganho médio diário, 

consumo de ração ou taxa de conversão alimentar (P> 0,05). Na terminação o ganho de 

peso diário foi significativo (P <0,05). Embora não houvesse alterações no rendimento 

de carcaça, espessura de toucinho, capacidade de retenção de água ou níveis de proteína 

e gordura muscular brutas (P> 0,05) no tratamento, a proporção de carne magra 

aumentou significativamente apenas para 0,2 μg de Cr/g (P <0,05). A inclusão poderia 

promover a melhora no desempenho dos animais na fase do crescimento, melhorando as 
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características da carcaça e a deposição de proteínas (ZHANG et al., 2011). 

Avaliando a suplementação de suínos em terminação com diferentes fontes de 

cromo (orgânica e inorgânica). O fornecimento de 200 ppb nos experimentos não 

apresentou diferença estatística para consumo diário de ração e os pesos iniciais e finais 

dos animais. O suplemento de cromo aquilatado apresentou a melhor conversão 

alimentar em comparação com os outros tratamentos. A suplementação de cromo foi 

efetiva em reduzir a oxidação lipídica em ambos os períodos de refrigeração. Explica-se 

a redução da oxidação lipídica na carne devido a diminuição de glicose circulante. 

Verificou-se também um nível mais alto de glicose no grupo de animais sem cromo 

(PERES et al., 2014). 

A suplementação de tripicolinato de cromo em sistema de fornecimento de 

alimentos com alimentação liquida, produziu efeito positivo na produção de carne 

magra em leitões em crescimento. O cromo teve efeito de redução na espessura de 

toucinho e na porcentagem de gordura. O cromo também influenciou positivamente no 

aumento da área de olho de lombo e na porcentagem de carne (PAMEI et al., 2014). 

Em alguns estudos com fontes diferentes de cromo tem demonstrado efeitos 

parecidos com o desempenho. Usando níveis de 50, 100, 200 e 400 ppb de cromo 

nicotínico ou 200 ppb de picolinato de cormo em machos e fêmeas em fase de 

terminação. Concluiu que as duas fontes de cromo não tiveram efeito significativo nas 

características de carcaça dos animais em terminação. Os resultados sugerem que a 

resposta suplementar do cromo pode estar relacionada diretamente com o nível de 

cromo existente na ração (O’QUINN et al., 1998). 

A adição de níveis de até 500 ppb de Cr na forma de ácido nicotínico não altera 

o desempenho e a qualidade de carcaça de suínos em crescimento e em terminação 

(LIMA, GUIDONI, 1999). 

A adição de propionato de cromo nas rações de crescimento e terminação para 

suínos de diferentes fases (crescimento tardio, acabamento inicial e acabamento final) 

com inclusões de 50, 100 e 200 ppb, podem melhorar alguns aspectos das características 

de carcaça e qualidade da carne, especialmente à capacidade de retenção de água. Os 

resultados sugerem que a adição de Cr em níveis de 200 ppb não resultaram em 

melhorias no desempenho do crescimento, no entanto, a inclusão de Cr pode ter um 

efeito sobre os traços de carcaça e qualidade da carne. O cromo não afetou, espessura 

média de toucinho, comprimento de carcaça, porcentagem de gordura e porcentagem de 

gordura no pernil. O desempenho geral do crescimento não foi afetado, nem mesmo 
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quando o cromo foi adicionado às dietas. É necessária mais pesquisa para avaliar a 

consistência desses resultados (SHELTON et al., 2003). 

Avaliando a resposta da suplementação de 4 fontes orgânicas de cromo oram 

avaliadas em um curto período de tempo para determinar a biodisponibilidade relativa 

das fontes. Os resultados mostram a presença clara de cromo em vários tecidos, 

provando sua absorção e deposição. Nem todas as formas afetaram igualmente a 

presença e a concentração de cromo, os resultados mostram diferenças claras da 

concentração do cromo orgânico nos tecidos em relação as diferentes fontes 

(LINDERMAN et al., 2008). No entanto, as respostas negativas para o desempenho do 

crescimento, características de carcaça e a presença química do elemento garante que as 

quantidades normais recomendadas para a adição são extremamente seguras. O cromo 

foi listado há muitos anos como um elemento de baixa toxicidade (menos do que todos 

os outros minerais que são complementados na dieta animal. A baixa toxidez é o 

principal fator para a recomendação de seu uso (AAFCO, 2001). 

 

4.2. Análise do uso da Ractopamina. 

 

A ractopamina propiciou melhor conversão alimentar em relação aos demais 

tratamentos. A ausência de efeito da Ractopamina sobre a redução da espessura de 

toucinho pode ser explicada pela redução da resposta pelos receptores localizados nas 

células adiposas (MIMBS, et al., 2005; PEREZ et al., 2006). Este processo é conhecido 

como down regulation e limita a efetividade dos receptores b-adrenérgicos reduzindo 

em oito dias até 53% da efetividade dos receptores, demonstrando que o tempo de 

fornecimento da Ractopamina também é importante para a sua resposta no organismo 

animal (SPURLOCK et al., 1994). 

Em um dos primeiros experimentos com o uso de ractopamina, suínos puros da 

raça Lacombe (machos e fêmeas iguais) foram distribuídos em quatro tratamentos com 

alimentação a vontade, incorporando níveis de 10, 15 ou 20 ppm de ractopamina. Os 

animais foram abatidos com 100 kg de peso vivo, não sendo observado efeito 

significativo sobre a taxa de crescimento, consumo de ração, a conversão alimentar ou 

os dias de alimentação. Embora tenha reduzido a espessura de toucinho na carcaça 

(10%) não foi significativo, talvez devido a equação de predição não está adequada a 

raça para mostrar o aumento do rendimento de carne magra associado ao tratamento de 

ractopamina. A ractopamina aumentou de gordura intramuscular, suculência expressiva 
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na força de cisalhamento e diminuição da rigidez do toucinho. Este estudo teve 

respostas inferiores para desempenho e qualidade da carne com o uso da ractopamina, 

porém aumentou a quantidade de carne magra na carcaça (AALHUS et al., 1990). 

Entre machos inteiros, machos castrados e marrãs recebendo 20 ppm de 

ractopamina, com dietas variando de 16, 20, ou 24% de proteína bruta, todos tiveram 

efeito para o aumento na deposição diária de proteína, porém em relação ao ganho 

diário médio, apenas o primeiro não teve efeito, podendo ser explicado pelo maior 

metabolismo dos animais inteiros e pelo nível de lisina dietética que pode ter sido 

limitante (DUNSHEA et al., 1993). 

Os estudos para determinar os efeitos de um aumento, da diminuição ou da 

concentração constante de ractopamina no crescimento e nas características da carcaça, 

utilizaram níveis crescentes de ractopamina (0, 5, 10, 20 ppm). Os dados da carcaça 

foram avaliados em tempos iguais. Foram observadas diferenças significativas (P 

<0,05) para o peso do pernil desossado, paleta e lombo usando ractopamina constante. 

O programa com tratamento de ractopamina constante em comparação com os 

controles, apresentou resultados favoráveis para o desempenho no crescimento 

produzindo mais carne magra. O programa alimentar contínuo é preferível ao gradual. A 

resposta da ractopamina diminui com o tempo e foi consistente em todo programas 

(SEE et al., 2004). 

No estudo com animais em terminação, foi fornecido ractopamina por 14 a 28 

dias antes do abate sendo alimentando com a inclusão de 5 a 10 ppm de ractopamina. 

Promoveu melhorias na porcentagem de carcaça magra. A melhorias no desempenho 

foram alcançadas com a suplementação de ractopamina superior a 14 dias antes do 

abate (MAIN et al., 2009). 

Em pesquisa comparando o nível de 18% de proteína bruta na ração acrescida 

com 20 ppm de ractopamina na ração. Os efeitos da porcentagem de gordura e 

deposição de carne magra foram semelhantes para os animais com alimentação a 

vontade e aqueles com crescimento compensatório. Durante o ganho compensatório, os 

suínos responderam positivamente ao tratamento com ractopamina, resultando em um 

aumento adicional na taxa de crescimento e deposição de carne magra e redução da 

deposição de gordura (MITCHELL et al., 2009). 

Realizando experimento com fêmeas, para avaliar o efeito da adição de quatro 

níveis de inclusão de ractopamina nas dietas (0, 5, 10 e 15 mg/kg de dieta). Não foi 

observado efeito significativo (P>0,05) da adição de ractopamina sobre o ganho de peso 
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diário. Para o consumo diário de ração e conversão alimentar, encontrou-se reduções 

lineares (P<0,05) com o aumento da inclusão de ractopamina. Os pesquisadores 

sugerem que dentro das concentrações estudadas, a adição de 15 mg de ractopamina/kg 

de dieta proporcionou a melhor conversão alimentar e aumentou a porcentagem de 

carne magra na carcaça. Também não alterou as características físicas, sensoriais e o 

perfil de ácidos graxos da carne de fêmeas suínas abatidas com 110 kg de peso 

(WATANABE, 2009). 

A condução de um estudo sobre a ação da suplementação 5 mg de cloridrato de 

ractopamina por kg antes do abate, para determinar os efeitos da dieta sobre o 

crescimento, desempenho, composição da carcaça e qualidade alimentar da carne suína. 

Utilizaram um total de 536 animais em dois tratamentos com ração controle e ração para 

acabamento com inclusão de ractopamina, vitaminas e minerais no mesmo produto 

comercial. A ractopamina não teve efeito significativo sobre suculência, sabor, maciez 

ou aceitabilidade em geral. Mas aumentou a força de cisalhamento e reduziu 

ligeiramente a sensibilidade ao painel de sabor (PATIENCE et al., 2009). 

Avaliando o desempenho de machos castrados mantidos em ambiente de 

estresse por calor e alimentados com dietas suplementadas com ractopamina (0, 5, 10 e 

20 mg/kg). Constatou-se que os níveis de ractopamina não influenciaram o consumo de 

ração diário, porém melhoraram a conversão alimentar e aumentaram o ganho diário de 

peso e o peso final dos suínos. Não houve efeito significativo para as características 

quantitativas de carcaça. O nível ideal de ractopamina para melhorar o desempenho de 

machos castrados sob estresse por calor foi de 20 ppm, não alterando as características 

quantitativas da carcaça (SANCHES et al., 2010). 

Um ensaio experimental avaliando diferentes planos de suplementação com 

ractopamina, em dietas sem ajustes de aminoacídicos, para suínos machos castrados em 

terminação. As rações basais foram distribuídas em seis planos de suplementação com 

duração de 30 dias pré abate (0 ppm; 5 ppm; 10 ppm; 20 ppm) sendo 5 ppm durante 15 

dias seguidos por 10 ppm durante 15 dias; e 10 ppm durante 15 dias seguidos por 20 

ppm durante 15 dias. Os níveis de 10 e 20 ppm com suplementações graduais reduziram 

o consumo diário de ração. Não houve efeito significativo da suplementação sobre o 

peso de carcaça quente e o comprimento de carcaça. A ractopamina reduziu a espessura 

de toucinho e aumentou a profundidade de músculo. Também reduziu o percentual de 

carne magra, a quantidade de carne magra e o índice de bonificação das carcaças. A 

inclusão de 5 ppm de ractopamina melhorou o desempenho e as características de 
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carcaça de suínos em terminação alimentados com ração sem ajustes aminoacídicos 

(MARÇAL et al., 2015). 

Um ensaio experimental testou a suplementação constante e o aumento gradual 

de ractopamina em dietas com ajustes nutricionais para suínos em terminação, sob clima 

quente. Os tratamentos variaram de 0, 5, 10 e 20 ppm aumentando gradualmente (5 para 

10 ppm e de 10 para 20 ppm), as suplementações constantes e as suplementações 

graduais aos suínos apresentaram maiores consumos de lisina digestível. No entanto os 

outros parâmetros não tiveram efeito significativo pelos tratamentos. As dietas não 

influenciaram positivamente no desempenho mas aumentam a quantidade de carne e o 

índice de bonificação da carcaça (ROSA et al., 2015). 

Vários outros trabalhos em associação a outros fatores, tiveram incremento com 

maior ganho de peso e melhor eficiência alimentar (WATKINS et al., 1990; 

MITCHELL et al., 1991; SMITH et al., 1995; SCHINCKEL et al., 2001; SCHINCKEL 

et al., 2002). 

Há atualmente, vários trabalhos avaliando os efeitos positivos da adição de 

ractopamina na dieta de suínos. Diversos trabalhos conseguiram um maior ganho de 

peso diário, melhora no desempenho e nas características de carcaça (WATKINS et al., 

1990; STAHLY, BARK, 1991; UTTARO et al., 1993; CROME et al., 1996; BUDIÑO 

et al., 2005; SANCHES et al., 2010; GARBOSSA et al., 2013). 

 

4.3. Análise do uso do Cromo + Ractopamina 

 

Com relação ao uso do cromo associado a ractopamina é visível que as adições 

destes aditivos na dieta, e sua interação, melhoraram a conversão alimentar quando 

comparado com os animais que não receberam qualquer tipo de aditivo na dieta. 

Em um experimento que avaliou o efeito da ractopamina (5 ppm), cromo-

metionina (400 ppb) e suas combinações nas dietas de suínos em crescimento e 

terminação sobre o desempenho, as características de carcaça e a qualidade da carne. A 

suplementação de ractopamina melhorou a conversão alimentar e algumas 

características de carcaça (rendimento de carcaça fria, área de olho de lombo e relação 

gordura: carne). Não houve efeito para a espessura de toucinho. O cromo-metionina, 

não alterou variáveis de desempenho com exceção da redução no consumo diário de 

ração. A suplementação associada de ractopamina com cromo-metionina não afetou o 

desempenho, as características de carcaça e a qualidade da carne. As diferenças 
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apresentadas se deram com o fornecimento de ractopamina na dieta que conseguiu 

contribuir para a melhoria no desempenho, nas características de carcaça e até mesmo 

da qualidade da carne dos suínos avaliados (ALMEIDA, 2010). 

Com o objetivo de avaliar o melhor programa nutricional para suínos em 

terminação com o uso de 20 ppm de ractopamina. Pesquisadores testaram cinco 

formulações de rações experimentais comerciais alterando os níveis de proteína total 

(alta, média e baixa) e acrescentando o picolinato de cromo (Cr) e a ractopamina no 

final da terminação. Na fase inicial do crescimento apresentou diferença significativa 

para a conversão alimentar com a ração com alta proteína sem a adição do picolinato de 

cromo. Na fase final da terminação também apresentou diferença significativa no ganho 

diário de peso (ractopamina superando baixa proteína). Também foi identificado 

diferença na deposição de músculo e gordura na carcaça (ractopamina superando baixa 

proteína). Entre os dados apresentados o melhor programa para a fase de terminação II, 

foi a inclusão de ractopamina na última fase da terminação. A ractopamina também se 

mostrou a mais eficiente economicamente (OLIVEIRA et al., 2012). 

No estudo para avaliar o efeito do cromo levedura e ractopamina em rações 

sobre o desempenho, características da carcaça, qualidade de carne e variáveis 

sanguíneas, foi realizado um experimento com suínos comerciais. Com tratamentos 

constituídos de planos nutricionais em dois períodos consecutivos. O período 1 com 

duração de 0 a 14 dias e o período 2 com duração de 14 a 42 dias, respectivamente. De 

modo geral os programas contendo cromo e ractopamina, apresentaram diferenças 

significativas para ganho de peso, conversão alimentar e consumo de ração. O cromo 

levedura e a ractopamina promoveram alterações positivas nas células musculares e na 

qualidade de carne. Considerando a associação dos aditivos cromo e ractopamina 

apresentou melhorias sobre o desempenho dos animais (BAFFA, 2014). 

Na avaliação da suplementação de cromo, ácido linoleico e ractopamina no 

desempenho, características de carcaça e qualidade de carne de suínos abatidos com 115 

kg de peso. As rações consistiam de uma dieta basal testemunha e as demais foram 

feitas a partir dessa com seus aditivos. O peso final, ganho de peso e a conversão 

alimentar foram maiores para as rações contendo ractopamina. A combinação de cromo 

e ractopamina aumentaram a área de olho de lombo e o rendimento da carcaça. O uso de 

20 ppm de ractopamina e 400 ppb de cromo de forma geral melhorou significativamente 

as características de carcaça (MARCOLLA. 2017). 

Vale ressaltar que, embora a ractopamina tem propiciado melhor conversão do 
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que os demais tratamentos, a suplementação com o cromo apresenta-se como uma 

opção mais viável na melhoria do desempenho dos animais, pois este, não apresenta 

restrições de utilização na dieta e nem mesmo de comercialização internacional das 

carcaças dos animais, sendo uma ótima alternativa para a produção suinícola brasileira. 

 

 

4.4. Análise do uso da Restrição. 

 

No experimento, o consumo de ração foi 10,9% menor para suínos alimentados 

sob o regime restrito, havendo diferença significativa (P<0,001), o que era de se esperar 

já que os animais receberam uma menor quantidade de ração. 

A restrição alimentar melhora a eficiência alimentar e reduz a deposição de 

gordura na carcaça (BELLAVER, 1995; WARPECHOWSKI et al., 1999, FRAGA, 

2005; FRAGA et al., 2008). Além disso, para outros pesquisadores, ao utilizarem 

programas de restrição alimentar para suínos, observaram que na conformação animal a 

carcaça ficou mais magra e com maior porcentagem de carne superando os animais com 

alimentação à vontade, em destaque quando usada na fase de acabamento (terminação) 

dos suínos (PEREIRA et al., 1987; LEYMASTER; MERSMANN, 1991, MOREIRA et 

al., 2007). 

Os animais mantidos sob o regime restrito de alimentação também apresentaram 

melhor conversão alimentar quando comparados com os animais mantidos sob o regime 

à vontade (P<0,01). Entretanto os tratamentos da restrição não afetaram (p>0,05) os 

parâmetros da qualidade de carcaça dos animais no presente estudo, porém a diminuição 

na ingestão da ração, pode ter contribuído para um melhor aproveitamento dos 

nutrientes da dieta. 

Uma pesquisa testou leitões em crescimento provenientes de linhagem comercial 

de quatro linhagens recebendo dietas com restrição alimentar variando de 7,5% a 15%, 

verificou-se um retardamento na taxa de ganho de peso dos animais, embora a 

deposição muscular tivesse permanecida de forma inalterada, houve redução na taxa de 

deposição de gordura. Foi detectado que na alimentação restrita a deposição muscular e 

a deposição de gordura responderam de forma diferente. Os animais tiveram redução do 

peso final que contribuiu na formação de carcaças mais magras (LEYMASTER, 

MERSMANN, 1991). 
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Em um estudo experimental com animais terminados em dietas com três níveis 

de restrição alimentar (7%, 14% e 21%), promoveu a redução linear do consumo e do 

ganho de peso diário, demorando mais para atingir o tempo de abate. Não foi observado 

efeito significativo sobre a conversão alimentar, mas houve diferença para espessura 

média de toucinho e aumento da porcentagem de pernil, apresentando a restrição de 

14% como melhores resultados (WARPECHOWSKI et al., 1999). 

Avaliando a alimentação a vontade em relação à aplicação da restrição alimentar 

(10%) sobre diferentes médias de pesos, pesquisadores observaram que as diferentes 

médias de peso não alteraram o desempenho nem as características de carcaça dos 

suínos machos castrados e fêmeas; mas apresentou diferença significativa para o ganho 

de peso diário de todos os pesos estudados tanto para machos quanto fêmeas, embora as 

fêmeas apresentarem menores efeitos. A conversão alimentar não foi afetada em 

nenhum tratamento ou sexo, mas apresentou uma piora nos valores das fêmeas com 

pesos mais leves (BERTOL et al., 2001). 

Pesquisadores testaram três dietas com restrição alimentar gradativa (0%, 5%, 

10% e 15%) e sua interação com a energia liquida da dieta. O objeto de estudo foi 

avaliar o desempenho, comprimento de carcaça e espessura de toucinho de leitões 

machos e fêmeas de linhagem comercial em fase de terminação. Não observaram 

interação significativa entre os níveis de restrição alimentar, níveis de energia na dieta e 

sexo. Também não houve diferenças significativas dos níveis de restrição alimentar 

sobre o peso final, a conversão alimentar, peso e comprimento de carcaça, embora o 

consumo médio de ração diário, ganho de peso médio diário, espessura média de 

toucinho, consumo de energia líquida apresentaram resposta linear decrescente em 

função do aumento no nível de restrição alimentar. O aumento gradual na restrição 

alimentar interferiu na diminuição do ganho de peso de machos e fêmeas de forma 

semelhante. O aumento no nível de energia líquida da dieta resultou em aumento no 

ganho de peso e melhoria na conversão alimentar (BARBOSA et al., 2002a; 

BARBOSA, 2003). 

Suínos de elevado peso foram usados em um trabalho de pesquisa testando 

níveis (5%, 10%, 15% e 20%) de restrição alimentar qualitativa com o uso de casca de 

arroz. O consumo não sofreu alteração, porém houve piora no ganho diário de peso e 

conversão alimentar. Os tratamentos reduziram a deposição de gordura propiciando 

carcaças mais magras, sem efeitos negativos na qualidade da carne (FRAGA, 2005; 

FRAGA et al., 2008). Também utilizando casca de arroz nos níveis de 7,5% e 15% em 
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duas fases como forma de restrição qualitativa para suínos em terminação, não 

observaram efeito significativo para as variáveis de desempenho (ganho de peso, 

consumo de ração e conversão alimentar) bem como as características de carcaça 

(espessura de toucinho, área de olho de lombo e rendimento de carcaça e pernil), no 

entanto observou um aumento significativo no volume de fezes (MOREIRA et al., 

2007). 

A restrição alimentar também pode ser aplicada em diferentes faixas de peso dos 

suínos. Um ensaio experimental, avaliou-se a restrição alimentar de 20% em três fixas 

de peso inicial (30, 50 e 70 Kg) por um período de tempo de 21 dias, posteriormente 

passaram a receber ração ad libitum a fim de evitar competição pelo alimento e poderem 

expressar o seu ganho compensatório. Este experimento demonstrou que não houve 

diferença significativa para os parâmetros de desempenho e de características de 

carcaça, porém o peso inicial aos 70 kg apresentou uma melhor eficiência econômica de 

produção (PACHECO et al., 2007; BRIGANÓ et al., 2008). 

Avaliando rações de suínos terminados com restrição alimentar (18 e 28%) para 

fêmeas inteiras, fêmeas castradas e machos castrados a partir dos 152 dias de idade, 

pesquisadores observaram uma redução nas aparas de cortes de primeira sem afetar a 

eficiência alimentar e a qualidade da carne, principalmente para as fêmeas inteiras em 

comparação com fêmeas castradas (SERRANO et al., 2009). Em outro experimento, 

também com machos castrados e imunocastrados, porém com uma restrição menor 

(10%) e idade de abate mais tardia (168 dias), foi observado um desempenho melhor 

para os suínos imunocastrados em relação aos castrados com relação a conversão 

alimentar, mas sem alterar as características de carcaça de ambos, entretanto a restrição 

piorou o ganho de peso (SANTOS et al., 2012). Em uma terceira pesquisa com níveis 

de restrição qualitativa de 15% e 30%, também para machos castrados e fêmeas, o 

maior nível melhorou o rendimento de carcaça dos machos em relação as fêmeas com a 

redução da espessura do toucinho sem prejudicar o perfil de ácidos graxos (SILVA, 

2015). 

Os resultados da restrição alimentar em associação com o cromo não foram 

significativos, estes dados estão em acordo com uma pesquisa que utilizou cromo 

picolinato (200 ppb), cromo levedura (300 ppb) e betaina em animais na fase de 

terminação, separados pelo sexo e com alimentação restrita e ad libitum 

(HANCZAKOWSKA et al., 1999), porém diferem de outra pesquisa com que 

conseguiu melhorar o ganho de peso, a conversão alimentar e o desempenho sem afetar 
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o rendimento de carcaça (FREITAS et al., 2014). 

A restrição alimentar em associação com a ractopamina também não se mostrou 

significativa, no entanto é uma prática adotada usualmente nos sistemas de produção 

visando a redução da taxa de deposição de gordura corporal (MITCHELL et al., 1991; 

SMITH et al., 1995; CANTARELLI et al., 2009a; CANTARELLI et al., 2009b; 

FREITAS et al., 2014). 

Testes avaliaram o efeito da associação entre restrição alimentar e uso de 5 ppm 

de ractopamina; e observaram que a suplementação com ractopamina reduziu a 

conversão alimentar. Em contrapartida, ocorreu uma melhora na taxa de deposição 

proteica apenas quando associada com alimentação à vontade (CANTARELLI et al., 

2009a; CANTARELLI et al., 2009b). 

Trabalhando com a ractopamina e avaliando o crescimento, a utilização de 

nutrientes e a composição da carcaça, foi estudado suínos alimentados com dietas 

contendo 18% de PB, 12% de PB ou 18% de PB + restrição da dieta (restrição = 67% de 

ad libitum). Não houve efeito da ractopamina nos tratamentos (P> 0,05) para o ganho 

diário, embora tenha melhorado a ingestão de ração em 8% nos dois grupos. O 

tratamento com ractopamina resultou (P <0,01) na redução total de lipídios de carcaça 

em 8%, um aumento da proteína de carcaça de 5%, e uma melhoria de 21% na 

eficiência da utilização de proteínas; as maiores mudanças ocorreram nos animais 

alimentados com a dieta de 12% de PB. O aumento do consumo a vontade foi 15% 

menor para os animais com a dieta de 12% de PB do que para aqueles com 18% PB. 

Também apresentou uma redução de 10% na ingestão de ambas as dietas com a adição 

de ractopamina (P <0,05). Os resultados deste estudo sugerem que os suínos com dieta 

mais baixa em proteínas durante o crescimento sofrem efeito da ractopamina no 

metabolismo dos lipídios e das proteínas e que o impacto da restrição de energia é maior 

do que a restrição de proteína durante o tratamento (MITCHELL et al., 1991). 

O estudo com quatro tratamentos com diferentes níveis de ractopamina (0, 5, 

12,5 ou 20 mg/kg) na ração de machos e fêmeas com genética para deposição de carne 

magra, foram avaliadas em dois experimentos em sequência. No primeiro com 

alimentação a vontade e ractopamina não teve efeito significativo sobre a taxa de 

crescimento de ambos os sexos e sobre a composição de carcaça para machos, mas nas 

fêmeas aumentou o teor de gordura na carcaça. No segundo experimento aumentou a 

taxa de crescimento, porcentagem de morte e a porcentagem de carcaça magra para 

ambos os sexos, sem influenciar os níveis de gordura. Não houve efeito significativo 
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nos parâmetros da qualidade de carne, os dados foram inconsistentes. O nível de 16,5% 

de proteína na ração pode ter limitado o efeito da ractopamina (SMITH et al., 1995). 

Buscando o ganho compensatório em associação com 10 ppm de ractopamina, 

com manejo alimentar de restrição quantitativa em suínos em terminação. Detectou 

ganho compensatório para os animais que receberam ractopamina após a fase de 

restrição com melhora na conversão alimentar. Os parâmetros quantitativos da carcaça 

não apresentaram efeito significativo. O uso da ractopamina e restrição alimentar 

potencializou o ganho de peso e a conversão alimentar, com reflexos positivos nas 

características de carcaça (ESPERANÇA et al., 2015). 

A interação da ractopamina com o cromo orgânico associado a restrição 

alimentar mostrou-se eficiente em promover a melhora no desempenho e no ganho de 

peso dos animais, porém não influenciou o rendimento de carcaça (FREITAS et al., 

2014). 

Em um trabalho similar usando cromo levedura, utilizou cinco tratamentos 

(controle; 10 ppm de ractopamina; 0,8 mg de cromo levedura; restrição qualitativa com 

7,5% de redução de energia liquida da dieta e restrição quantitativa com redução 

estimada de 15% no fornecimento de ração. A conversão alimentar dos suínos teve 

efeito significativo quando se utilizou o manejo de restrição alimentar quantitativa e as 

suplementações de 10 ppm de ractopamina e de 0,8 mg de cromo levedura/kg de ração. 

A suplementação de cromo, ractopamina e as restrições alimentares qualitativa e 

quantitativa não propiciaram efeito significativo para a profundidade do músculo, a 

espessura de toucinho, o peso de carcaça quente, o comprimento de carcaça, o 

percentual e a quantidade de carne magra das carcaças dos animais. A restrição 

alimentar quantitativa com redução de 15% na oferta diária de ração e a suplementação 

de 0,8 mg de cromo apresentou potência para substituir a ractopamina (SILVA et al., 

2016). 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os animais mantidos sob o regime de restrição alimentar, tiveram uma melhora 

na conversão alimentar quando comparado com os animais mantidos sob o regime à 

vontade (P<0,01). 

 

O uso do cromo e da ractopamina de forma isolada ou em conjunto melhoraram 

a conversão alimentar em comparação aos animais que receberam a ração controle. 

 

6. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Os tratamentos com a suplementação de tripicolinato de cromo e de ractopamina 

associada a restrição alimentar não afetaram o desempenho dos animais sobre o 

consumo médio diário, o ganho médio de peso e as características de carcaça. 

 

Devido às restrições na comercialização da carcaça de animais alimentados com 

dietas suplementadas com ractopamina, o cromo é uma alternativa viável que pode ser 

utilizado como aditivo melhorador das características produtivas dos animais durante a 

fase de terminação, possibilitando estratégia de comercialização da carne suína no 

mercado internacional. 
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