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RESUMO 

 

O efeito de diferentes rácios valina:lisina digestíveis ileais standard, em 

regimes com baixo teor em proteína bruta, sobre as performances zootécnicas de 

suínos dos 12 aos 30 kg foi estudado usando 180 suínos, num ensaio de quatro 

semanas. Os 180 suínos foram distribuídos por 5 regimes experimentais, 36 animais 

cada e instalados em parques à razão de 3 leitões por parque. Os regimes foram 

elaborados com um nível de proteína bruta de 15,5% e com um rácio valina:lisina 

digestível ileal standard de 60, 65, 70, 75 e 80%, regime 1, 2, 3, 4 e 5 

respectivamente.  

O ganho médio diário foi melhor nos leitões alimentados com uma relação DIS 

Val: Lis de 70% (regime 3), comparativamente com os regimes 2, 4 e 5 (P=0,0597). O 

peso final, a ingestão média diária e o índice de conversão não foram 

significativamente diferentes entre os regimes. Estes resultados mostram que um teor 

de valina:lisina digestível ileal standard de 70% é o mais adequado para leitões com 

peso vivo entre 12 e 30 kg.  

 

 

Palavras-chave: leitões, proteína bruta, rácio valina:lisina, ingestão média diária, 

ganho médio diário, índice de conversão 
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ABSTRACT  

 

The effect of different digestive ileal standart of valine:lysine ratios on low crude 

protein content, on the zootecnic performances of 12 to 30 kg piglets was studied using 

180 piglets, on a 4 week trial. Those 180 piglets were distributed on 5 different 

experimental diets, with 36 animals each and installed on a 3 piglets per cage. The 

diets were elaborated with a 15, 5% crude protein content with a digestive ileal standart 

of valine:lysine ratio of 60, 65, 70, 75 and 80%, diets 1, 2, 3, 4 and 5 respectively. 

The average daily gain was higher on the piglets with a 70% ratio (diet 3), 

comparatively with diets 2, 4 and 5 (P=0, 0597). The final weight, average daily intake 

and feed convertion ratio were not significantly different a mong diets. These results 

show that the best digestive ileal standart ratio of valine:lysine is the 70% for piglests 

with live weight of 12 to 30 kg. 

 

 
Key-words: piglets, crude protein, valine:lysine ratio, average daily ingestion, average 

daily gain, feed conversion ratio 
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EXTENDED ABSTRACT  

 

Valine is an essencial amino acid indispensable for the deposition of corporal 

protein and for growing. This is the fifth limited amino acid after tryptophan on piglets 

diets in Europe and with a deficience of the dietetic valine has a direct effect on the use 

of tryptophan and, consequently, the growing performance of animals. 

This trial has the objective to investigate the effect of different ileal standarts of 

digestible valine: lysine, on low protein diets. Valine is the second limitant amino acid 

after lysine on 12 to 30kg growing piglets. 180 (Large White x Landrace) x Pietrain 

piglets were divided on 5 groups with 65 animals each, all housed in cages, with 3 

animals each group of piglets had al libitum access to feed from the respective diet 

during 4 weeks. The different diets differ on the different ileal standarts digestible of 

valine: lysine ratio with 60, 65, 70, 75 and 80%. 

The average daily ingestion and feed conversion was calculated by group of 

pigs while the average daily gain was calculated individually. The zootecnic parameters 

were analyzed weekly during all trial. The piglets average daily gain was 681, 653, 720, 

654 and 645 g for the respective diets. The average daily ingestion, considering all the 

trial period, had a medium value of 10,32g. The respective diets had an average value 

of 1068, 971, 1089, 1007 and 1029 g respectively. The feed convertion ration was 

1,59, 1,50, 1,53, 1,55 and 1,58 respectively. 

The digestive ileal standart levels of valine: lysine ratio used on this trial 

resulted on a signicative difference on the average daily gain, with the higher values on 

the 70% ratio diet.  

The results were inconclusive in terms of weight, average daily ingestion and 

feed conversion index, inexistent significative differences on the different diets. The 

piglets from the diet 3 shown during all trial a higher feed intake. When the digestive 

ileal standart of valine: lysine ration is 60% there was a bigger sensibility that influence 

negatively the feed convertion index and better one when the ratio was 65 and 70%. 

We suggest that for the best feed conversion index the best ratios 65 and 70%. The 

Linear regression equations show a reduction of age of 90 kg to 100kg with diet 3 (70% 

ratio) suggesting this is the best supplementation level. 

 Therefore, with these results, we can affirm that the 70% valine: lysine ration is 

the best for the 12-30 kg piglets. 
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1 – INTRODUÇAO 

  

A produção de carne de suíno tem sofrido grandes pressões sociais e 

ambientais para que seja reduzida a quantidade de dejectos eliminados no ambiente, 

grande parte culpabilizando a intensificação da produção. Estas pressões obrigaram 

os nutricionistas e produtores a estratégias que passam pelo aumento da eficiência da 

utilização de azoto dietético como um pré-requisito para a redução da excreção 

azotada.  

A redução da excreção azotada, através da redução do nível de PB de dietas 

com suplementação em aminoácidos livres tem sido referida como uma estratégia com 

grande potencial (Shriver et al., 2003). A crescente disponibilidade de AA livres 

permite que o fornecimento de PB dietética seja reduzido ao mesmo tempo que 

assegura o fornecimento dos AA essenciais. Esta abordagem não só pode ter 

implicações nutricionais, mas também pode aumentar a eficiência alimentar e reduz a 

excreção de azoto para o ambiente (Dourmad et al., 1999). Os crescentes custos das 

matérias-primas, nomeadamente de fontes de proteína, têm favorecido a redução do 

teor de PB dos regimes com recurso à suplementação de AA livres, pois um melhor 

aproveitamento das proteínas alimentares permite a redução do custo da alimentação 

dos animais (Gloaguen et al., 2013). 

As necessidades dos AA essenciais são muitas vezes expressas em relação à 

da lisina numa base de digestibilidade ileal standard (DIS). O perfil óptimo de AA que 

permitiu maximizar o crescimento é utilizado como base do conceito de proteína ideal 

(Wang e Fuller, 1989; Baker, 2000). A lisina, treonina, metionina (e cistina) e triptofano 

são normalmente considerados como sendo os primeiros 4 AA limitantes para porcos 

em crescimento. De acordo com alguns autores os AA ramificados (valina, lisina e 

isoleucina) (Mavromichalis et al., 1998; Figueroa et al., 2003) estão entre os próximos 

AA limitantes para o crescimento dos suínos. O estudo das necessidades em valina 

dos leitões desmamados e dos porcos em crescimento tem sido objectivo de vários 

trabalhos (Lewis e Nishimura, 1995; Mavromichalis et al., 2001; Wiltafsky et al., 2009). 

No entanto, as condições experimentais variam largamente entre os estudos e a 

variabilidade dos resultados faz com que seja difícil chegar-se a uma conclusão 

definitiva.  

Este trabalho tem como objectivo estudar o efeito da variação do rácio Val: Lis 

DIS, sobre as performances zootécnicas de suínos dos 12-30 kg, em dietas de baixo 

teor em PB. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Suinicultura em Portugal 

 
A produção suinícola Nacional é um dos sectores que apresenta maior relevo na 

actividade pecuária, representando a segunda maior actividade pecuária que em 

termos de efectivo (INE, 2013).  

Esta actividade está distribuída por todo o pais tendo uma maior concentração na 

zona centro, Leiria e Rio Maior. É caracterizada por ser uma produção baseada no 

sistema de produção em ciclo fechado, onde há um controlo de alguns parâmetros 

zootécnicos, originando uma fileira de carne vocacionada para o mercado de consumo 

in natura ou para transformação (INE, 2013). 

Em relação ao efectivo suíno em Portugal, segundo dados da FAOSTAT, 2014, 

este teve o seu pico em 1981 com cerca de 3 600 000 animais. Após este, os valores 

foram diminuindo, tendo existido ligeiros aumentos, como por exemplo após a entrada 

de Portugal na CEE, pois o país encontrava-se com algum potencial de crescimento. 

Mais recentemente (Gráfico 1) observamos uma queda significativa no número total de 

suínos desde 2000 até 2003, em que passamos de 2 118 000 para 1 886 000 de 

cabeças, respectivamente. Neste período é visível a existência de 3 picos, 2004, 2007 

e 2013, mas nunca recuperando quando comparado com o ano de 2000. 

 

Gráfico 1 - Efectivo total de Suínos em Portugal 
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Em relação ao número de porcas reprodutoras (Gráfico 2), este tem vindo a 

diminuir, tendo uma queda muito significativa passando de 322 000, em 2000 para 229 

000, em 2013. Estes números podem ainda alterar-se no futuro, pois espera-se uma 

diminuição ainda maior do numero de porcas, com a entrada em vigor das normas de 

bem-estar animal, cujo impacto, ainda não está totalmente medido, podendo conduzir 

a uma redução do efectivo total de suínos a nível nacional.  

 

 

Gráfico 2 - Efectivo total de Porcas Reprodutoras em Portugal 

 

  

 

 

Embora o efectivo de porcas reprodutoras em Portugal tenha diminuído ao longo 

dos últimos anos (Gráfico 2) a produção de carne de suíno, entre 2000 e 2013, 

aumentou. Tendo um valor de 329 095 t em 2000, e atingindo um valor de 345 673 t 

em 2013. Analisando mais recentemente, a produção de carne de suínos, em 2011, 

representou 46% do volume de carnes produzidas, tendo existido um pequeno 

aumento (de 3%) de 2009 a 2011 (INE, 2013). A produção de carne de suíno em 2012 

(384 000 toneladas) (Quadro 1) teve uma variação negativa de 5,6%, quando 

comparada com o ano 2011. Existindo um menor número de suínos no mercado 

nacional, devido ao envio destes animais para abate em Espanha. Como 

consequência ocorreu o aumento dos preços em 2012. Mesmo com este acréscimo 

dos preços, um aumento no rendimento dos suinicultores não foi reflectido, devido 

essencialmente à subida dos preços dos alimentos para animais, representando em 

2012 mais 7,3 % do que em 2011 (INE, 2013).  
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Quadro 1 - Produção, consumo per capita e Grau de Auto-aprovisionamento de carne 
de porco em Portugal (2009 - 2012). 

 

 

 

Em termos de consumo de carne de suíno, segundo dados do INE (2013) esta, é a 

mais consumida em Portugal com 42,9 kg/hab ano, seguida pela carne de animais de 

capoeira com 35,6 kg/hab ano e da carne de bovino com 16,9 kg/hab ano, no ano de 

2012. Analisando a variação do consumo da carne de suíno, entre 2009 e 2012, é 

visível um decréscimo no consumo na ordem dos 4,2 % (Quadro 1). 

Quanto ao grau de auto-aprovisionamento, este tem vindo a aumentar, não 

estando de todo perto do ideal de 100 %, uma vez que em 2012 importávamos cerca 

de 30 % da carne consumida (INE, 2013). 

Neste sector, a balança comercial apresentou-se altamente deficitária no período 

de 2009 a 2011, mesmo com uma melhoria em 2010. Esta análise incluiu animais 

vivos, carnes e miudezas (OMAIAA, 2012). 

Em relação às importações no período, de 2009 a 2011, verificou-se uma 

dependência de carne suína em países parceiros, principalmente Espanha, que 

continua a ser o fornecedor mais importante de Portugal em trocas de produtos agro-

alimentares (OMAIAA, 2012). 

No que diz respeito às exportações, para o mesmo período verifica-se um aumento 

da ordem dos 19 %, de 51 000 t em 2009 para 61 000 t em 2011 (FAOSTAT, 2014). 

 

2.2 A problemática do desmame nos leitões 

 

O período de desmame é conhecido como um momento critico para os leitões. 

É um desafio constante para os nutricionistas encontrarem estratégias que, sendo 

 Produção* 
(10³ t) 

Consumo per 
capita(kg)* 

Grau de Auto-
aprovisionamento 

2009 396 44,7 63,1 

2010 408 46,4 63,5 

2011 407 46,0 64,8 

2012 384 42,9 69,8 

Adaptado de INE 2013.  

*Equivalentes carcaça 
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economicamente viáveis, minimizem os aspectos negativos desta fase, melhorando a 

eficiência alimentar e promovendo o correcto desenvolvimento dos leitões.  

O processo de desmame é um passo difícil para o leitão. Além da perda de 

contacto com a progenitora, ocorrem outros factores de grande stress, como a 

mudança de alimentação, o fim da imunidade passiva, a troca de ambiente e a 

ocorrência de problemas sociais (Ferreira et al., 2008). 

A tentativa de minimizar todos esses factores pode significar a diferença entre 

o sucesso ou o fracasso durante o período de pós-desmame. O desenvolvimento do 

leitão nesta fase é fundamental, pois, se o animal perder demasiado peso nesta fase 

tende a ter um crescimento mais lento no resto da sua vida penalizando assim a sua 

capacidade produtiva (Sobestiansky et al., 1998). 

A idade de desmame dos leitões tem vindo a ser reduzida, sendo a média 

comum, em Portugal, actualmente em cerca de 28 dias, com objectivo centrado na 

redução do intervalo entre partos e a produção de um maior número de leitões por 

porca / ano (Lima et al., 2009). Historicamente, no início da intensificação da 

suinicultura, o desmame era idêntico ao natural, cerca de 8 semanas, tendo existido 

indicações para que o desmame fosse realizado com seis semanas (Teixeira e 

Pombas, 1978), considerado um desmame semi-precoce.  

Em alguns países, como os EUA, com uma produção intensiva mais 

industrializada foi introduzido o desmame ultra precoce, onde os leitões são separados 

da mãe aos sete a dez dias. Na Europa, por imposição legal, o desmame antes dos 28 

dias, exige uma declaração veterinária que assegura que existem condições para a 

sua correcta utilização. Assim, tem existido uma tendência a aproximar a idade do 

desmame a 28 dias principalmente devido a preocupações com o bem-estar animal 

(King & Pluske, 2003). 

2.2.1 Alteração na alimentação ao desmame 

 

O ritmo de crescimento dos leitões no pós-desmame depende essencialmente 

da idade do leitão quando este é desmamado, do maneio, condições ambientais, 

potencial genético para o crescimento, estado sanitário e nível nutricional (Heugten, 

2007).  

A preocupação primordial no pós-desmame é sem dúvida a alimentação do 

leitão. Assim um dos objectivos dos produtores é conseguir que os leitões tenham uma 

transição suave na troca de alimentação, reduzindo o impacto desta fase (Williams, 

2003). Nesta fase o animal vai ter que procurar alimento em substituição do leite da 

porca e em simultâneo passar de uma alimentação líquida para uma alimentação 
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sólida, com cerca de 88% de matéria seca, enquanto o leite da porca contém 80% de 

água e apenas 20% de matéria seca, dos quais 30% são proteínas, 40% são lípidos e 

25% são lactose, não contendo amido. Desta forma o aparelho digestivo do leitão tem 

que se adaptar a digerir hidratos de carbono em vez de lípidos como fonte de energia 

e, para prejudicar menos o seu ganho médio diário terá que ingerir uma maior 

quantidade de matéria seca por dia, face à menor concentração energética dos 

glúcidos comparativamente aos lípidos (Williams, 2003). 

A adaptação a esta nova dieta pode ser mais ou menos difícil consoante a sua 

idade. Ashworth (2006) refere que o leitão tem capacidade digestiva para digerir 

proteínas e hidratos de carbono de origem não láctea a partir dos 21 dias, podendo a 

viabilidade futura dos animais ser afectada em desmames mais precoces.  

 Durante este período devemos tentar que o ritmo de crescimento do leitão não 

seja muito prejudicado, tentando aproxima-lo do que tinha durante o aleitamento. 

Através de um maneio adequado e de uma dieta equilibrada com elevada 

palatibilidade e digestibilidade (Sotillo et al., 2006).  

O período imediatamente a seguir ao desmame tem trazido problemas 

relacionados com o tipo e a qualidade de matérias-primas utilizadas na alimentação de 

leitões (Peiniau et al., 1996). Nesta fase, os animais fazem um menor aproveitamento 

digestivo da proteína de origem vegetal, devido à menor produção de ácido clorídrico 

no estomago. Assim, o excesso de proteína não digerida favorece a proliferação de 

microorganismos patogénicos no trato gastrointestinal, aumenta a incidência de 

diarreias com consequências negativas a nível sanitário e mesmo ambiental (Suida, 

2001).  

2.2.2 Alterações no leitão no pós-desmame 

 
Ao longo da vida do leitão o tubo digestivo tem dois importantes momentos de 

adaptação; quando o leitão inicia o consumo de leite, após o nascimento, e quando 

transita para uma dieta com compostos secos, após o desmame.  

Quando o leitão nasce necessita que o sistema digestivo seja activado e 

adaptado à dieta exclusiva de leite (Miller & Slade, 2003). Sendo o consumo de 

colostro nas primeiras 24 horas de vida essencial para este processo, contribuindo 

para estimular a actividade enzimática e para o desenvolvimento do tubo digestivo e 

pâncreas.  

No pós-desmame, a capacidade do leitão de se adaptar à alimentação, 

depende, não só de mecanismos intrínsecos ao animal, mas também do contacto do 

tudo digestivo com os diferentes alimentos. Durante as duas primeiras semanas de 

vida as principais enzimas digestivas do leitão são a quimosina e a lactase que são 
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principalmente dirigidas para a digestão do leite (Séve,1986). A partir da segunda ou 

terceira semana, estas começam a ser substituídas por outras enzimas capazes de 

digerir alimentos de origem não láctea. A actividade enzimática está igualmente 

dependente do pH do meio, dependendo do ácido clorídrico no estomago. A 

capacidade de produção deste ácido desenvolve-se paralelamente ao contacto com 

alimento complementar ao leite.  

Podemos dividir a evolução do tubo digestivo nos pós-desmame em duas 

fases: a fase aguda ou degenerativa, onde essencialmente ocorrem os fenómenos 

disruptivos; e a fase adaptativa ou regenerativa, em que o tubo digestivo recupera a 

sua morfologia e função. A severidade e a duração destas fases dependem de 

diferentes factores, como a idade ao desmame, o genótipo e as condições ambientais 

(Plusk, 2006). Alguns autores associam a fase degenerativa ao declínio da estrutura 

intestinal infantil e a fase regenerativa ao desenvolvimento da estrutura intestinal 

adulta (Miller & Slade, 2003). 

Podemos ainda afirmar que a fase aguda se traduz pelo chamado síndrome de 

pós-desmame. O síndrome de pós-desmame envolve alterações bruscas nos leitões, 

tanto socialmente como na sua alimentação, que faz com que o consumo de alimento 

seja reduzido com risco de uma deficiente nutrição enteral. Isto pode levar à 

dificuldade do normal funcionamento da mucosa intestinal, com proliferação de 

agentes patogénicos e, ocorrência de processos inflamatórios. Com tudo isto a 

digestão e absorção dos alimentos são penalizadas o que leva à ocorrência de 

diarreias e consequente redução do crescimento dos leitões (Freire, 2000).   

Em relação à fase adaptativa esta é caracterizada por um aumento do 

consumo de alimento, aumento do peso do estomago e intestino delgado e grosso, 

aumento da altura das vilosidades intestinais e da profundidade das criptas, aumento 

da secreção e activação das enzimas digestivas (Ferreira et al., 2014).  

Enquanto o animal ainda está a ser amamentado a microbiota do tubo digestivo 

é composta principalmente por bactérias que utilizam os nutrientes do leite como 

substrato. Após o desmame, como há alteração do substrato disponível no lúmen, dá-

se uma redução deste tipo de bactérias e uma proliferação de Clostridium sp, E. coli e 

outros coliformes, estabelecendo-se uma nova microbiota que deixa o leitão mais 

vulnerável ao sobrecrescimento de agentes potencialmente patogénicos (Heo et al., 

2012). 

Atendendo à capacidade imunitária dos leitões, Roth (2000) afirma que no 

nascimento, todos os componentes do sistema imunitário estão presentes, no entanto 

estão imaturos, sendo ineficazes. Assim durante as primeiras semanas de vida o leitão 

está dependente da imunidade passiva que lhe é transmitida pela porca através do 
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colostro e do leite, pela presença de imunoglobulinas (Ig´s) (Roth, 2000). A capacidade 

que o leitão tem para absorver os anticorpos presentes no colostro e no leite diminui 

progressivamente e cessa a partir das 24-36 horas, estando a imunidade passiva 

directamente dependente da quantidade e qualidade do colostro ingerido (Roth, 2000). 

No mesmo sentido, é conhecida a importância da primeira mamada, após o 

nascimento, uma vez que é nas primeiras doze horas de vida do leitão que a absorção 

de anticorpos maternos é máxima.  

Existem três tipos de imunoglobulinas, sendo a IgG a principal presente no 

colostro e, juntamente com a IgM, actuam essencialmente a nível sistémico. A IgA é a 

imunoglobulina que se encontra em maior quantidade no leite, sendo também a que 

um porco adulto produz em maior quantidade. No entanto, a IgA encontra-se na 

superfície da mucosa intestinal do leitão, sendo mal absorvida no lúmen intestinal. 

Esta resiste à digestão, tendo assim um papel importante na imunidade da mucosa 

intestinal durante o período de aleitamento (Harris, 2000). 

Harris (2000) afirma que o tempo médio de semivida dos anticorpos, 

provenientes do colostro, em circulação no sangue do leitão é de três semanas, a 

partir desse momento a imunidade passiva decai significativamente. Assim, o leitão ao 

ser desmamado deixa de ter disponíveis as IgA´s, provenientes do leite da porca, pelo 

que o desmame contribui desta forma para a decadência da imunidade passiva. Em 

simultâneo com estes fenómenos vai surgindo a imunidade activa. Contudo, os 

diversos mecanismos de imunidade activa do leitão só começam a funcionar de forma 

mais eficaz depois das quatro semanas de idade (Roth, 2000). 

Existe assim um período, entre as três e quatro semanas de idade, em que o 

leitão está bastante vulnerável a agentes patogénicos, pois a imunidade passiva já 

está bastante debilitada e a activa ainda não está totalmente competente (Harris, 

2000). 
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2.3 Nutrição azotada em suínos 

 

A determinação das exigências nutricionais dos suínos e a avaliação da 

qualidade dos alimentos tem optimizado a produção de alimentos compostos, 

permitindo assim o adequado fornecimento dos nutrientes, entre os quais os 

aminoácidos.  

Dietas correctamente formuladas devem basear-se em conceitos actuais, como 

aminoácidos digestíveis e proteína ideal, para poderem garantir um correcto 

fornecimento de nutrientes para um bom desempenho dos animais (Rostagno, 2005). 

Nos últimos anos, avanços na forma de expressão do valor azotado dos 

alimentos constituíram um dos principais avanços na nutrição azotada de suínos, 

permitindo melhorar a eficiência metabólica de utilização dos aminoácidos. 

2.3.1 Expressão do valor azotado de alimentos para suínos 

 

No passado, os regimes alimentares eram formulados visando maximizar o 

desempenho animal correndo-se o risco da existência de nutrientes em excesso. 

Assim as exigências em proteína eram estimadas em teores de proteína bruta, a qual 

é calculada através da multiplicação do teor em azoto de Kjeldahl, presente na 

amostra, pelo factor 6,25. Este método assenta essencialmente sobre dois princípios: 

todas as proteínas dos alimentos contêm 16 % de azoto e todo o azoto dos alimentos 

está sob a forma de proteína (Freire, 2000).  

Com a evolução dos conhecimentos, tanto das necessidades dos suínos como 

da composição dos alimentos em aminoácidos, e uma maior diversificação de 

matérias-primas utilizadas nos regimes alimentares para suínos, o conceito de 

proteína bruta foi-se tornando insuficiente para exprimir o valor nutritivo da fracção 

azotada dos alimentos (Freire, 2000). Neste sentido verificou-se que a formulação 

dessas dietas tendo como base os aminoácidos, em vez da proteína bruta era uma 

abordagem mais exacta para responder às necessidades azotadas dos suínos (Lewis, 

2001). Assim a técnica de formular dietas com base nos aminoácidos totais foi ao 

encontro de uma melhor cobertura das necessidades azotadas dos suínos. Contudo, 

esta técnica veio a verificar-se insuficiente, pois não levava em conta a disponibilidade 

dos aminoácidos nos alimentos (Creswell e Suick, 2001).  

Para que os aminoácidos possam ser absorvidos, e assim satisfazerem as 

necessidades dos animais, as proteínas dos alimentos necessitam de uma prévia 

digestão.  
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O conhecimento dos coeficientes de utilização digestiva a nível ileal, 

representou mais uma importante evolução na forma de expressão do valor azotado 

dos alimentos para os suínos. Estes coeficientes baseiam-se na colecta e análise da 

digesta ao nível do ileo terminal (Tanksley e Knabe, 1993), considerando que 

constituem a medida mais precisa dos aminoácidos realmente absorvidos. Sabe-se 

que os aminoácidos que atravessam o final do íleo para o intestino grosso têm pouco 

ou nenhum valor nutritivo para o animal (MCDonald et al., 2006). Os aminoácidos que 

atravessam a parte final do íleo podem ser metabolizados por microrganismos do 

intestino grosso que podem ser absorvidos ou excretados, sob a forma de ureia, ou 

incorporado na proteína microbiana, constituindo parte da excreção fecal endógena de 

azoto (Mason et al., 1976). Assim, Sauer e Ozimek (1986), relataram uma maior 

correlação entre o ganho médio diário e a eficiência alimentar com as medidas de 

digestibilidade ileal, do azoto dos aminoácidos, do que com as medidas a partir da 

colecta fecal.  

As medidas de digestibilidade ileal ou fecal aparentes dos aminoácidos 

representam a percentagem dos aminoácidos ingeridos que não aparecem nas 

recolhas, ileal ou fecal. Nestas medidas, o termo aparente, está associado ao facto de 

não ser feita nenhuma correcção da perda endógena dos aminoácidos (Mosenthing et 

al., 2000). Ou seja, considera-se que todo o azoto presente nas digestas tem origem 

nos alimentos, o que faz com que as medidas de digestibilidade aparente 

subvalorizem o valor nutritivo das fontes proteicas (Arentson e Zimmerman, 1995). 

Esta perda endógena é constituída por substâncias provenientes da saliva, secreções 

gástricas, biliares e pancreáticas, assim como células do epitélio intestinal (MCDonald 

et al., 2006). A composição do azoto endógeno varia ainda com dois factores: os 

inerentes ao animal, endógeno não específico; e os inerentes ao alimento, endógeno 

específico (Souffrant et al., 1997). A fracção endógena não específica representa a 

quantidade mínima de proteínas e aminoácidos perdidos pelo animal (Moter e Stein, 

2005) e varia ainda com factores como a idade e o peso dos animais (Mariscal-Ladin 

et al., 1995). Por outro lado a fracção endógena específica é condicionada por factores 

como o teor de proteína bruta, as fontes de proteína utilizadas e factores anti 

nutricionais presentes nos alimentos (Mariscal-Ladinet al., 1995). Esta fracção 

representa uma perda de azoto acima da perda endógena não específica (Stein et al., 

2007a). 

Com o conhecimento da perda endógena foi possível corrigir os valores da 

digestibilidade ileal aparente, sendo que a perda endógena não especifica estima a 

digestibilidade ileal verdadeira (ou standard), enquanto a perda endógena total 

(específica e não específica) permite calcular a digestibilidade ileal real (NRC, 2012). 
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Contudo, a fracção da perda endógena total é difícil de quantificar, devido à sua 

complexidade e às técnicas utilizadas, que nem sempre são credíveis para 

quantificação, obtendo-se valores diferentes com as diferentes técnicas utilizadas 

(Sève e Henry, 1995). Devido a isto os valores da digestibilidade ileal real não são 

normalmente determinados, nem utilizados na formulação de dietas (Almeida e Stein, 

2012).   

Como resultado, tem sido recomendada a utilização da digestibilidade ileal 

verdadeira para formulação dos regimes (NRC, 2012). No mesmo sentido, ITCF – 

Eurolysine (1995) propõe que a mesma quantificação, correcção dos valores da 

digestibilidade aparente a partir da fracção endógena de azoto não especifico 

(expresso em g/kg de matéria seca ingerida), deve ser realizado utilizando a fórmula 

do Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Formulas propostas por ITCF – Eurolysine, 1995, para o cálculo da 
digestibilidade ileal verdadeira dos aminoácidos 

DIV (%) = DIA + (AA endógeno não especifico) / (AA do regime) 

DIV = Digestibilidade ileal verdadeira dos aminoácidos 

DIA = Digestibilidade ileal aparente dos aminoácidos 

 

 

 

Normalmente, as medidas de digestibilidade ileal verdadeiras são consideradas 

como medida da disponibilidade dos aminoácidos no regime alimentar. Este tipo de 

considerações pressupõe que os aminoácidos sejam absorvidos sob forma realmente 

utilizável pelo animal. Isto nem sempre acontece na prática, reacções que podem 

ocorrer durante o processo de fabrico ou durante o armazenamento, nomeadamente 

com gorduras, açucares, produtos da oxidação, etc, pode levar a que os aminoácidos 

sejam absorvidos sob formas não utilizáveis (Mougham, 1993).  

2.3.2 Aminoácidos  

Os aminoácidos são percussores essenciais para a síntese de diversas 

substâncias com grande importância biológica como é o caso das proteínas (Wu, 

2009). Estes são unidades básicas da proteína, caracterizando-se por terem um grupo 

azotado (normalmente grupo amina), e um ácido carboxílico. Os aminoácidos 

Adaptado de Nutrição azotada dos suínos: conceitos actuais. Bengala Freire J.P.  
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apresentam duas configurações, expressas por E ou D, dependendo da posição do 

grupo amina face a um átomo de carbono (esquerda ou direita respectivamente). É 

também ao átomo de carbono que se ligam os constituintes do aminoácido (ácido 

carboxílico, um átomo de hidrogénio, grupo R e grupo amina) (Figura 1) (McDonald et 

al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 1 - Estrutura geral de aminoácidos. 

 

Como os animais não conseguem sintetizar todos os aminoácidos, ou pelo 

menos não na quantidade necessária para cobrir as suas necessidades fisiológicas, 

foram propostos os conceitos de aminoácidos não essenciais (AANE) e aminoácidos 

essenciais (AAE) (Fuller et al., 1990). 

De uma lista de 20 aminoácidos primários que constituem as proteínas 

corporais sabe-se que têm duas origens, ou são de síntese orgânica ou provenientes 

da alimentação. Desta lista de 20 aminoácidos (Quadro 3) podemos classificar os 

primeiros como AANE, portanto não é necessário serem fornecidos através da 

alimentação; são aqueles que podem ser sintetizados a partir de metabolitos 

produzidos durante a oxidação da glicose, ou de grupos amina provenientes de 

aminoácidos em excesso (Boisen et al., 2003). Os últimos, AAE, são aqueles que não 

são sintetizados pelos suínos, ou se são, não são produzidos em quantidades 

suficientes para cobrir as necessidades. Com isto, é necessário o fornecimento destes 

através da dieta para suprir as necessidades de manutenção e crescimento. Os AAE, 

são então responsáveis por atender às necessidades para a manutenção, crescimento 

e reprodução que os AANE não suprem (Bertechini, 2006). No mesmo sentido, Nunes 

(1998) afirma que os aminoácidos que não podem ser sintetizados, em quantidade ou 

velocidade adequadas às necessidades fisiológicas e de produção dos animais são 

chamados aminoácidos essenciais. 
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Quadro 3 - Classificação de aminoácidos para suínos 

Não essenciais Condicionalmente essenciais Essenciais 

Alanina 
Asparagina 
Aspartato 
Glutamato 
Glicina 
Serina 
 
 

Arginina 
Cisteína 
Glutamina 
Prolina 
Tirosina 

Histidina 
Isoleucina 
Leucina 
Lisina 
Metionina 
Fenilalanina 
Treonina 
Triptofano 
Valina 

 
 Adaptado de National Research Council (2012) 

 

 

Acontece que, nas diferentes fases de crescimento dos suínos, os aminoácidos 

podem alterar a sua condição (AANE para AAE), estes são considerados 

condicionalmente essenciais (National Research Concil, 2012). Estes aminoácidos, 

que foram historicamente considerados como não essenciais são, actualmente, 

referidos como condicionalmente essenciais para leitões, devido à produção endógena 

não ser suficiente para atender às necessidades nutricionais para fases específicas, 

como no período de desmame. É possível que para os aminoácidos condicionalmente 

essenciais não se possa estabelecer uma exigência nutricional fixa porque esta varia 

ao longo das diferentes fases de crescimento e engorda (Ajinomoto, 2012). 

Este processo está sujeito a algumas condições. O mesmo aminoácido pode 

ser essencial e não-essencial para o mesmo animal. Um aminoácido não-essencial, 

segregado em quantidades suficientes, pode tornar-se essencial em outra fase da vida 

do animal, caso a quantidade produzida não cubra as necessidades nesta fase. 

Temos o exemplo da arginina, que é considerada uma aminoácido essencial para 

suínos em crescimento, mas torna-se não-essencial para adultos. Neste caso, a 

arginina é considerada AAE somente na fase inicial de crescimento, em que a taxa de 

síntese pode não ser suficiente para satisfazer as necessidades deste aminoácido 

(Fuller, 1994). Significa portanto que alguns aminoácidos são não essenciais para um 

animal saudável, mas podem tornar-se essenciais com alterações nas condições 

fisiológicas ou patogénicas (Ajinomoto, 2012). Desta forma esses aminoácidos são 

considerados condicionalmente essenciais. Compreendendo, assim, que os 
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aminoácidos essenciais e os condicionalmente essenciais devem ser fornecidos pela 

alimentação, os regimes alimentares devem atender às exigências nutricionais 

individuais já estabelecidas e conter aqueles condicionalmente essenciais em 

quantidades adequadas às necessidades do leitão (Watford, 2011).  

Os aminoácidos essenciais podem ainda ser separados em dois grupos 

dependendo do seu grau de limitação. Um aminoácido limitante é aquele que tem que 

estar em maior quantidade na dieta (Boisen et al., 2003). Para Bertechini, 2006, 

aminoácidos limitantes são aqueles que se encontram na dieta com uma concentração 

inferior às necessidades para que o crescimento animal seja máximo, limitando assim 

o desempenho. Portanto, o que determina a relação ideal de aminoácidos para um 

óptimo aproveitamento nutricional, não é a proteína total fornecida na alimentação, 

mas a quantidade total de aminoácidos necessários para uma nutrição adequada, que 

consiga cobrir todas as necessidades sem limitar a utilização dos aminoácidos 

(Rostagno et al., 2011). Assim, aminoácidos limitantes, referem-se àqueles que estão 

presentes no regime alimentar com uma concentração menor do que a exigida para o 

máximo crescimento, limitando o maximo rendimento de outros aminoacidos. O 

aminoácido que estiver em menor quantidade numa dieta relativamente à necessidade 

é referido como aminoácido primeiro-limitante (NRC, 2012), sendo o crescimento do 

suíno afectado relativamente à dimensão desta deficiência. Entre os aminoácidos 

essenciais a lisina é geralmente o primeiro limitante em dietas convencionais para 

suínos (Gaines et al., 2011). 

Outro ponto importante é que o perfil das necessidades em aminoácidos pode 

alterar-se em função da fase de desenvolvimento dos animais. Devendo-se 

essencialmente às diferenças entre as necessidades de aminoácidos basais e de 

produção. Por exemplo as necessidades em  metionina, cistina e treonina, são 

maiores para o metabolismo basal, enquanto que para a produção de musculo as 

necessidades são maiores para leucina e valina (NRC, 1998).  

2.3.3 Proteína ideal 

 
Recentemente as suiniculturas têm vindo a ser pressionadas para reduzir o seu 

impacto ambiental, o que tem potencializado a procura de estratégias para reduzir a 

excreção azotada através do aumento da eficiência de utilização do azoto por parte 

dos suínos.  

Moura et al. (2004) definem o conceito de proteína ideal como o correcto 

balanço de aminoácidos que cobre todas as necessidades de manutenção e produção 

dos animais, sem que exista deficiência ou excesso, evitando assim o desequilíbrio de 
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aminoácidos tanto essenciais como não essenciais. Os mesmos autores afirmaram 

ainda que o conceito estabelece que todos os aminoácidos podem ser relacionados 

com um aminoácido de referência, e se as necessidades desse aminoácido variam, 

com o genótipo ou peso vivo, por exemplo, o padrão de outros aminoácidos também 

se altera proporcionalmente, mantendo a proporção com um aminoácido de referência. 

Segundo Araujo et al. (2008) este conceito permite optimizar a utilização da 

proteína das dietas, fazendo aumentar a relação entre a retenção e o consumo, 

diminuindo assim a excreção de azoto. A partir desta noção, as dietas são formuladas 

com um equilíbrio óptimo entre os aminoácidos, tanto em relação ao metabolismo 

basal como ao de produção.  

O desenvolvimento prático deste conceito assentou em grande parte nos 

trabalhos realizados por Fuller et al. (1979), que relatam uma estreita relação entre o 

crescimento e a composição em aminoácidos dos seus tecidos corporais. Esta 

abordagem levou, a que mais tarde diferentes organismos, como ARC (1981), INRA 

(1994) e NRC (1998), considerassem padrões ideais de aminoácidos essenciais para 

suínos em crescimento (Freire, 2000). 

Nos anos seguintes um crescente interesse pelo conceito de proteína ideal tem 

existido que, segundo Leclercq et al (1998) deve-se essencialmente a três motivos: 

 

I. Aumento do preço da proteína em relação à energia; 

II. Aumento da disponibilidade de aminoácidos sintéticos para alimentação 

animal; 

III. Imposição de limites ambientais para a produção animal (excreção de 

azoto). 

 

 

Assim o conceito de proteína ideal é usualmente definido como a perfeita 

relação entre os aminoácidos essenciais exigidos para manutenção e produção 

(Boisen net al., 2000). Segundo este conceito a exigência dos aminoácidos é 

calculada com base num aminoácido de referência. No caso dos suínos tem sido 

utilizado como aminoácido de referência a lisina, pois possui características 

específicas que facilitam esta utilização, tais como (Barea et al., 2009M; Araujo et al., 

2008): 

 

I. É o primeiro aminoácido limitante para suínos, sendo estritamente 

essencial, não existe nenhuma produção endógena; 
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II. São conhecidas as exigências deste aminoácido em todas fases de 

produção; 

III. Tem um metabolismo direccionado quase exclusivamente para a 

deposição de proteína corporal; 

IV. Não participa em interacções metabólicas com outros aminoácidos; 

V. Em laboratório, tem um valor preciso e de fácil calculo na análise para a 

determinação da quantidade nos alimentos; 

VI. Suplementação é economicamente viável.  

 

 

Boisen et al. (2000) afirmam que a principal vantagem do conceito de proteína 

ideal é que a relação entre os aminoácidos permanece idêntica para os animais, 

mesmo que as exigências sejam diferentes dependendo do sexo, da idade e da 

capacidade em depositar tecido magro.  

O benefício deste conceito é o facto das necessidades dos AAE poderem ser 

rapidamente calculadas. A empregabilidade deste conceito ajuda a minimizar a 

excreção de azoto (Boisen et al. 2000). 

2.4 Formulação de regimes alimentares com baixa proteína  

 

Os sistemas intensivos da produção de suínos são responsáveis por uma 

elevada produção de dejectos, que apresentam concentrações elevadas de diferentes 

nutrientes, como o azoto. Historicamente dietas para suínos com alta concentração de 

proteína tinham como objectivo evitar deficiências de aminoácidos e garantir o máximo 

desempenho. Esta elevada concentração levou a que uma grande quantidade de 

azoto fosse eliminada nas fezes e urina, que posteriormente causa problemas 

ambientais (National Research Council, 1998). Com uma crescente pressão sobre a 

poluição ambiental causada pelo azoto libertado pela suinicultura, aumentou o 

interesse em regimes alimentares com um baixo teor de proteína como estratégia para 

resolver o problema (Le Bellego et al., 2001; Kerr et al., 2003b). 

O conhecimento das exigências nutricionais dos animais e a avaliação da 

qualidade dos alimentos, entre outras técnicas aplicadas à nutrição de suínos, tem 

optimizado a produção de alimentos compostos, permitindo assim o adequado 

fornecimento de nutrientes, entre os quais os aminoácidos (Rostagno, 2005). Na 

actualidade um dos principais desafios que os nutricionistas enfrentam é o 

acompanhamento da variação das necessidades azotadas dos suínos em função da 

idade, sexo e genótipo. Para que se consigam fazer melhorias em suinicultura 
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industrial, este é um dos aspectos que merece mais importância quando se fala de 

poluição ambiental, pois permite minimizar a excreção urinária de azoto.  

É possível reduzir o teor de proteína bruta do regime alimentar, sem prejudicar 

o crescimento e a retenção azotada, através de um melhor equilíbrio de aminoácidos 

das matérias-primas utilizadas, e/ ou recorrendo a aminoácidos livres.  

Oliveira et al (2004) avaliaram a suplementação de aminoácidos em dietas com 

baixo teor de proteína bruta para leitões machos castrados dos 15 aos 30 kg, 

concluindo que dietas com baixo teor de proteína bruta, com suplementação de 

aminoácidos livres, não prejudicam o crescimento dos animais, nem as variáveis 

económicas e, ainda, proporcionaram redução da excreção de azoto. 

Com a disponibilidade de aminoácidos livres, os regimes alimentares podem 

ser formuladas com níveis de aminoácidos mais próximos e correctos, para cobrir as 

necessidades dos animais tanto de manutenção como de produção (Rademacher et 

al., 1997). A disponibilidade e viabilidade económica na utilização de aminoácidos 

livres possibilitam a formulação de regimes alimentares com fontes de proteína 

alternativas e com níveis mais baixos, a preços competitivos e sem afectar o 

desempenho dos animais (Nunes et al., 2002; Ribeiro et al., 2006). 

A utilização de aminoácidos livres apresenta uma menor eficiência de utilização 

relativamente aos aminoácidos dos alimentos, o que indica que embora, os 

aminoácidos livres, estejam totalmente disponíveis poderão não ser totalmente 

utilizados (Batterham et al., 1978). Durante o processo digestivo os aminoácidos livres 

são absorvidos mais rapidamente que do que os aminoácidos ligados às proteínas do 

alimento, como estes não podem ser armazenados acabam por ser desaminados. 

Neste sentido é recomendado que sejam fornecidas 2 a 3 refeições, diariamente, 

sempre que se utilizarem elevados níveis de aminoácidos livres nos regimes (Freire, 

2000). 

Com resultados de vários estudos, pode afirmar-se que dietas com baixo teor em 

proteína diminuem a excreção de azoto e podem proporcionar uma maior retenção do 

mesmo, desde que os aminoácidos essenciais sejam suplementados, de forma a 

evitar deficiências nutricionais (Noblet et al., 2001; Kerr et al., 2003).  

A recomendação de proteína bruta no regime para leitões dos 10 aos 20 kg é de 

21% (NRC, 1998). Kerr et al. (1995), afirmam que este valor pode ser reduzido, em 

quatro pontos percentuais, sem que o desempenho dos animais seja afectado, desde 

que os teores de aminoácidos limitantes (metionina, lisina e treonina) sejam corrigidos 

consoante as necessidades. Os mesmos autores, demonstram que é possível reduzir 

o teor de proteína bruta do regime para 12 %, em suínos em crescimento, sem que 

exista um efeito negativo nas performances e no balanço azotado, sendo o regime 
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alimentar à base de milho e soja e suplementado com lisina, triptofano e treonina. 

Demonstraram ainda que até 12 % de proteína bruta, a suplementação com 

aminoácidos não essenciais afecta pouco a retenção de azoto, afirmando uma 

estimativa de que apenas 30 % do azoto associado aos aminoácidos não essenciais 

foi retido, sendo todo o restante excretado. Kerr et al. (1995) estimaram então que 

cada unidade percentual reduzida no nível de proteína bruta da dieta (quando 

acompanhada por suplementação adequada de aminoácidos) resultava numa redução 

de 8% na excreção de azoto para o ambiente. No mesmo sentido, Shriver et al. (2003) 

sugeriram que para cada unidade percentual reduzida no teor de proteína bruta da 

dieta, com suplementação de aminoácidos, a excreção de azoto poderia ser reduzida 

em até 10%. 

Dourmad et al. (1993) afirmam que nos suínos em crescimento e acabamento, 

uma redução no teor de proteína bruta no regime de 17,8 % para 13,6 %, e 

suplementados em aminoácidos essenciais, reduziu a excreção de azoto em cerca de 

35 % sem afectar o ritmo de crescimento e a percentagem de tecido magro da 

carcaça.  

Mais recentemente, Nyachoti et al. (2006) observaram uma redução no ganho de 

peso diário dos leitões com uma redução de proteína bruta no regime de 21,0 para 

17,0% PB, revelando que os regimes alimentares experimentais apresentavam 

deficiência em isoleucina e valina. Isto demonstra a importância do conhecimento 

adequado das exigências de valina para suínos, com o intuito de formular rações com 

baixo teor em proteína bruta que atendam adequadamente às exigências nutricionais. 

2.5 Aminoácidos ramificados 

 

Os aminoácidos de cadeia ramificada, conhecidos como BCAA (Branched 

chain amino acids) são três aminoácidos hidrofóbicos, conhecidos por apresentarem 

uma estrutura de cadeia ramificada, são eles: a leucina, a isoleucina e a valina 

(Lazzeri, 2011). A sua principal função é a síntese proteica, bem como a sua 

regulação (Htoo et al., 2011). 

Os BCAA, não são produzidos de forma endógena sendo por isso aminoácidos 

essenciais, que têm de ser fornecidos na alimentação. Estes são considerados 

essenciais para monogástricos estando entre os 10 aminoácidos indispensáveis para 

suínos (Htoo et al., 2010). Podem ser encontrados em todas as fontes de proteína 

animal, estando em grandes quantidades nos produtos derivados do leite (soro de 

leite) (Shimomuraet al., 2006). 
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Sendo estes aminoácidos semelhantes na sua estrutura, compartilham 

enzimas comuns durante o seu metabolismo. Este envolve dois passos iniciais 

enzimáticos que são comuns aos três (Hutson et al., 2005), a transaminação e 

descarboxilação, nestas etapas os BCAA competem entre si nos diferentes 

metabolismos onde participam (Shimomura et al., 2006).  

2.5.1 Metabolismo 
 

Grande parte das pesquisas acerca dos BCAA está relacionada com o seu 

metabolismo e os efeitos de uma ingestão excessiva, especialmente excesso de 

leucina.  

O metabolismo dos BCAA diferencia-se dos outros aminoácidos devido ao 

facto do seu catabolismo se dar no músculo-esquelético, para além de compartilharem 

enzimas utilizadas no processo (Rostagno et al., 2011).  

Ao nível do tecido muscular, os aminoácidos não podem ser armazenados, 

logo: ou seguem o processo anabólico, que conduz à síntese de proteínas, ou seguem 

o ciclo catabólico, que se segue com a separação do grupo amino do esqueleto 

carbonado, ficando disponíveis para a glucogénese e/ou cetogenese (Figura 2) 

 

Figura 2 - Metabolismo dos BCAA – Catabolismo e Anabolismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de Costa (2013) 
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Em relação ao catabolismo dos BCAA, este envolve dois passos enzimáticos 

comuns. O primeiro passo consiste numa reacção reversível, catalisada pela 

transaminase (BCAT), encontrando-se localizada principalmente no músculo-

esquelético dos suínos. Esta reacção, aceita como substrato 3 aminoácidos 

essenciais, a valina, a isoleucina e a leucina, que produzem os seguintes catabolitos: 

glutamato, que é um percursor da glutamina e da alamina; NH₃, utilizado no ciclo da 

ureia; e 3 cetoacidos-ramificados (BCKA), o α-ceto-isovalerato, o α-ceto-β-metivalerato 

e o α-ceto-isocaproato, sendo estes resultado da valina isoleucina e leucina, 

respectivamente (Figura 3) (Wiltafsky et al., 2010).  

O segundo passo, referente ao catabolismo, passa por uma descarboxilação 

oxidativa dos BCKA, obtidos anteriormente. Esta descarboxilação é catalisada por 

uma dehidrogenase (BCKDH) que se encontra no fígado. Esta reacção leva à 

produção de derivados de acetil-coenzima A (Figura 3), que são intervenientes na 

produção de corpos glicogénicos e cetogénicos (Huston, 2005).  

 

Figura 3 - Metabolismo dos BCAA – enzimas comuns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um fornecimento desadequado, por excesso, de qualquer um destes 

aminoácidos, pode estimular o catabolismo dos outros dois (Barea et al., 2009). O 

catabolismo combinado dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada implica que a 

Adaptado de Revista- Alimentação Animal, nº 83  

Adaptado de Costa (2013) 
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presença em excesso de cada um destes leve à activação de enzimas comuns que 

entrevêm neste processo catabólico (Langer, 2009). Verifica-se, no entanto, que a 

leucina apresenta um poder de activação do mecanismo superior, quando comparado 

com os outros dois BCAA. Constatou-se que, na realidade, um excesso de leucina 

aumentava a actividade da enzima BCAT, consequentemente, aumentava o 

catabolismo dos outros BCAA (valina e isoleucina). Com o aumento da actividade da 

enzima os BCKA, da valina e da isoleucina são catabolizados, mesmo sem existir um 

excesso destes, levando a performance dos leitões a piorar, devido a uma menor 

disponibilidade destes aminoácidos para deposição de proteína (Wiltafsky et al., 2010). 

O problema desta interacção entre os BCAA é expresso por uma drástica redução no 

consumo diário de alimento e no ganho médio diário quando existe um excesso de 

leucina (Wiltafsky et al., 2010). O mesmo foi observado em ensaios dose-resposta, 

sobre a carência de valina e isoleucina em leitões (Barea et al., 2009), ou em 

situações de desequilíbrio entre BCAA (Fu et al., 2005). Este facto parece estar 

relacionado com a capacidade dos animais detectarem desequilíbrios de aminoácidos 

nas dietas, uma vez que uma deficiência na concentração de aminoácidos essenciais 

é detectada por eles (Etlet et al., 2004). 

No que respeita aos BCAA, um excesso de leucina, ao activar o catabolismo 

dos outros BCAA, pode criar uma necessidade adicional de valina ou isoleucina, 

levando à sua relativa deficiência (Hao et al., 2005). 

Escobar et al. (2005) determinaram o efeito de diferentes quantidades 

fisiológicas de leucina sobre a síntese de proteína do músculo-esquelético em leitões 

recém-nascidos. Para determinar se a capacidade de estimular a síntese muscular é 

específica da leucina, os autores compararam a resposta obtida para leucina com a 

resposta obtida pelos outros BCAAs, valina e isoleucina. Verificaram que, entre os 

BCAA, a leucina é o principal aminoácido envolvido na síntese proteica.  

2.5.2 Leucina 

Assim como os outros BCAAs, a leucina é um aminoácido hidrofóbico apolar, 

(Figura 4), mas ao contrário da isoleucina e valina, esta está presente em grandes 

quantidades nos cereais. No caso da soja, principal alimento utilizado como fonte de 

proteína nos regimes alimentares para leitões, possui teores mais baixos de valina e 

isoleucina, quando comparados com os valores de leucina (Rostagno et al., 2011). 
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                                       Figura 4 - Estrutura da leucina 

 

A leucina, mais do que os outros aminoácidos de cadeia ramificada, contribui 

mais significativamente para o aumento do catabolismo (May et al., 1991). Esta, além 

de regular a taxa de degradação dos outros aminoácidos de cadeia ramificada, tem 

influências significativa na qualidade da carne, através da regulação dos níveis de 

glutamato livre (Imanari et al., 2007). Com a diminuição de leucina diatética, existe 

menor leucina livre no plasma e musculo aumentando a quantidade de glutamato livre 

na carne. Com este aumento os sabores da carne são alterados (Fujimura et al., 1995) 

As necessidades em leucina, para suínos, merecem especial atenção, uma vez 

que o excesso desta pode prejudicar as performances esperadas. As recomendações 

para leucina determinam um mínimo de DIS Leu: Lis de cerca de 100% (Chung e 

Baker, 1992). Mais recentemente, Auspurguer (2004), confirma este valor como uma 

estimativa das necessidades em leucina para suínos.  

 

2.5.3 Valina 

A valina (Figura 5) possui uma estrutura semelhante à isoleucina e leucina, é um 

aminoácido apolar, hidrofóbico, que se encontra em quase todas as proteínas (Duarte, 

2009). É um aminoácido indispensável para a deposição de proteína corporal e para o 

crescimento. Esta é o quinto aminoácido limitante depois do triptofano em dietas para 

leitões usadas na Europa. Uma deficiência em valina dietética afecta directamente a 

utilização do aminoácido limitante anterior e, consequentemente, o crescimento dos 

animais (Ajinomoto, 2013).  
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                                          Figura 5 - Estrutura da Valina 

 

As necessidades da valina para leitões, têm sido alvo de vários estudos, existindo 

diferentes referências para estas necessidades (Quadro 4), sendo o valor médio de 

70% DIS Val: Lis.  

 

Quadro 4 - Comparação dos níveis de DIS Val: Lis em leitões. 

Pais Referencia Relação Val: lis (%) 

França INRA (1994) 70 

USA NRC (2012) 68 

UK BSAS (2003) 70 

Brasil UFV (2005) 69 

Espanha FEDNA (2006) 71 

Dinamarca DSP (2008) 70 

 

 

Cloaguem et al. (2010), em ensaios dose-resposta para determinar as 

necessidades de valina, em leitões, com dietas com excesso de leucina obtiveram 

diferentes resultados consoante o parâmetro zootécnico observado. Sendo que os 

níveis da relação Val: lis para o melhor ganho médio diário obteve 72%; para melhor 

consumo médio diário 72%; e para melhor índice de conversão 71%. Já Vinyeta 

(2009), num ensaio preliminar com cinco dietas com diferentes níveis de Val: Lis DIS, 

de 61% a 80%, observou que para maximizar o ganho médio diário, os níveis da 

relação Val: Lis DIS tem que apontar para valores de 80%.  

Dados mais recentes apontam para necessidades superiores a 70% DIS Val: 

Lis em leitões, devido à interacção entre os BCAA, este nível garante uma melhor 

performance em todas as situações de excesso de leucina (Costa T. C., 2013). 

2.5.4 Isoleucina 
 

A isoleucina (Figura 6) tal como os outros BCAAs é um aminoácido essencial, 

apolar e hidrofóbico (Duarte, 2009). 

Adaptado de Costa (2013) 
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                                      Figura 6 - Estrutura da Isoleucina 

 

Em relação à isoleucina, quando formulamos uma dieta, devemos ter em atenção 

a utilização ou não de subprodutos de origem animal (derivados de sangue, 

hemoglobina). Estas matérias-primas, quando comparadas com o bagaço de soja, são 

muito ricas em valina, leucina e histidina mas têm uma baixa concentração de 

isoleucina. Quando se formula uma dieta com subprodutos de origem animal é 

necessário uma particular atenção aos BCAA, para se evitar que as performances dos 

animais sejam prejudicadas. Pois como foi abordado anteriormente, devido às 

interacções entre os BCAA, com um incorrecto balanço de BCAA as performances 

esperadas podem não ser atingidas (Kidd et al., 2004). 

Existem ainda indicações da possibilidade de este ser o aminoácido limitante 

depois da treonina em regimes formulados com produtos de origem animal (Kidd et al., 

2004).  

 

Quadro 5 - Necessidades estimadas de DIS Ile: Lis, com incorporação de subprodutos 
de origem animal nas dietas. 

Autores 
Quantidade de 

subprodutos de 
origem animal 

Necessidade 
de DIS Ile: Lis 

Necessidade 
Média 

James B.W., 2000 3.2% 55% 

61% 
Kerr B.J., 2003ª 7.5% 61% 

Fu S. G., 2006 10.8% 66% 

Wiltafsky M. B., 2009 7.5% 59% 

 

 

 Quando se referem necessidades em isoleucina, em dietas com subprodutos 

de origem animal, podemos afirmar, baseado em diferentes estudos (Quadro 5), que o 

valor médio é de DIS Ile: Lis 61%. Também é visível no quadro que aumentado a 

Adaptado de Costa (2013) 
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quantidade de subprodutos de origem animal, torna-se necessário aumentar a 

quantidade relativa de isoleucina. As necessidades, quando na formulação não se 

recorre a subprodutos de origem animal, são apontadas para valores entre 51% e 54% 

DIS Ile: Lis (Htoo et al., 2009) (Wiltafaky. 2009).  

2.6 Efeito da relação Val:Lis nas performances dos suínos  

 

Com a redução acentuada da concentração de proteína bruta, em alimentos 

compostos para suínos, existe a necessidade de suplementar as dietas com outros 

aminoácidos além da lisina, treonina, metionina e triptofano, como é o caso da valina 

(Le Bellego e Noblet, 2002). Normalmente, nos regimes alimentares para suínos à 

base de milho e bagaço de soja, a lisina é o primeiro aminoácido limitante, seguido 

pela treonina, metionina e triptofano (Mavromichalis et al., 1998). Neste sentido, 

Gaines at al. (2011), afirmam que a valina é o quarto ou quinto aminoácido limitante na 

alimentação comum para suínos (Gaines at al., 2011). Reforçando esta afirmação, 

Russel et al., 1987 e Figueroa et al., 2003, verificaram que a valina era o quarto ou 

quinto aminoácido limitante, seguido pela histidina ou isoleucina, em dietas à base de 

milho e bagaço de soja com 11 % de proteína bruta, suplementadas com metionina, 

lisina, treonina e triptofano.  

Tal como a lisina, a treonina, a metionina e o triptofano, a valina tem um papel 

importante para a deposição proteica, uma vez que dietas deficientes em valina 

prejudicam a eficiência de utilização dos primeiros aminoácidos limitantes para a 

deposição muscular (Chung e Baker, 1992). Segundo Shimomura et al., 2006, a valina 

possui a função de regulação da tradução e início da síntese de proteína em diferentes 

tecidos. Desta forma, se reduzirmos o teor de proteína na ração, poderá ser 

necessário suplementar com valina livre para cobrir as necessidades dos suínos.  

De forma a melhor entender o rácio óptimo DIS Val: Lis, e a forma como este 

influencia as performances zootécnicas (GMD e eficiência alimentar), elaboramos o 

quadro 6 com os resultados obtidos, para estes parâmetros, em ensaios dose-

resposta. Sendo que a eficiência alimentar representa o aumento de peso resultante 

da ingestão de alimento. 
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Quadro 6 - Efeito de diferentes rácios Valina: Lisina no ganho médio diário e eficiência 

alimentar em suínos 

 

Barea et al. (2009) - 1- 60%; 2- 65%; 3- 70%; 4- 75%; 5- 80% 

Wiltafsky et al. (2009) - 1- 56%; 2- 62%; 3- 66%; 4- 75%; 5- 76%; 6- 84% 

Wiltafsky et al. (2009) - 1- 49%; 2- 55%; 3 – 58%; 4- 63%; 5- 67%; 6- 74% 

Gaines et al. (2011) -1- 55%; 2- 60%; 3- 65%; 4- 70%; 5- 75%; 6- 80% 

Gaines et al. (2011) -1- 55%; 2- 60%; 3- 65%; 4- 70%; 5- 75% 

Waguespack et al. (2012) - 1- 62%; 2- 64%; 3- 66%; 4- 68%; 5- 71%; 6- 73% 

 

Analisando o quadro, constata-se que Barea et al. (2009), obtiveram um melhor 

GMD no rácio DIS Val:lis de 75 %. Analisando o artigo torna-se visível que o aumento 

progressivo da quantidade de valina digestível ileal standard, de 60 a 80%, tem uma 

resposta no GMD de aumento linear, até ao intervalo de 70,2 a 74,6 %. Em relação à 

eficiência alimentar, esta teve um aumento linear com o aumento do DIS Val:Lis até 

70%. Os autores propõem então que as necessidades de DIS Val:Lis, para leitões dos 

12 aos 25 kg, são superiores a 70%, mais do que o recomendado pelo NRC (1998) e 

idêntico ao recomendado pelo INRA (1994).  

 Wiltafsky et al. (2009), num ensaio com leitões dos 8 aos 25 kg, avaliou as 

diferentes performances com diferentes níveis de DIS Val: Lis. Os autores relataram 

que com um aumento progressivo de DIS Val: Lis de 56 para 62% há um aumento 

linear e quadrático sobre o GMD e a ingestão diária de alimento, sendo estes 

parâmetros melhorados na ordem dos 40%, quando comparados com o regime 

alimentar com DIS Val:Lis de 56% (nível mais baixo). A partir do nível de 62 até 84% o 

desempenho manteve-se constante para os mesmos parâmetros. Com este ensaio 

 Rácio Val:Lis DIS  

Referencias 
Peso 

vivo (kg) 
   1              2              3             4              5             6  

Barea et al. (2009) 12 - 25  370          412          456          476          469            -   

GMD (g) 

Wiltafsky et al. (2009)a 8 - 25  324          467          456          469          472         456 

Wiltafsky et al. (2009)b 8 - 25  184          262          303          370          408        410 

Gaines et al. (2011)a 13 - 27  600          629          652          641          630         642 

Gaines et al. (2011)b 20 - 32  713          750          800          796          785            - 

Waguespack et al. (2012) 20 - 45  720          776          784          814          829          803 

Barea et al. (2009) 12 - 25  520          540          560          560          550            - 

Eficiência 
Alimentar 

(g/kg) 

Wiltafsky et al. (2009)a 8 - 25  700          747          721          708          714          731 

Wiltafsky et al. (2009)b 8 - 25  605          682          682          739          711          725 

Gaines et al. (2011)a 13 - 27  545          549          572          584          560            - 

Gaines et al. (2011)b 21 – 32  550          557          583          573          585          572 

Waguespack et al. (2012) 20 - 45  398          398          413          419          415          422 
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concluiu-se que um rácio Val:Lis DIS de 56% é deficiente para porcos desmamados, 

mas não foi possível estimar as necessidades de valina, por diversas razões (por 

exemplo, o nível basal utilizado) levando os autores a repetir fazendo um segundo 

ensaio com um reduzido nível basal de valina (b).   

Em relação ao segundo ensaio (b), os resultados são idênticos, obtendo um 

aumento linear quadrático com o aumento do rácio DIS Val:Lis de 49 a 74%, em 

ralação ao GMD, ingestão diária de alimento e eficiência alimentar. Tendo sido 

calculados os valores que maximizam as performances, sendo o DIS Val: Lis de 66% 

para melhor GMD, o DIS Val:Lis 67% para a ingestão diária de alimento e DIS Val:Lis 

61% para melhor eficiência alimentar. Segundo os autores, com estes níveis as 

performances melhoram em 120% no GMD, 90% na ingestão diária de alimento e 22% 

na eficiência alimentar, quando comparadas com a dieta com DIS Val:Lis 49%. 

Concluíram que um intervalo de DIS Val:Lis de 65-67% era o óptimo para um 

desempenho de leitões com peso vivo de 8 a 25 kg. Afirmam ainda que um DIS Val:Lis 

de 56% é desadequado para leitões desmamados.  

Com o mesmo tipo de análise observamos que, nos ensaios de Gaines et al. 

(2011), o GMD e a eficiência alimentar aumentaram linearmente com o aumento do 

rácio de DIS Val:Lis, até ao valor de 65%, sem que existam melhorias a partir deste. 

Comparando os dois ensaios reparamos que a eficiência alimentar foi melhor no 

ensaio (a). Os autores propõem, analisando os dois estudos em conjunto (leitões dos 

13 aos 32 kg), um mínimo de 65% de DIS Val:Lis como sendo adequado para um 

desempenho máximo dos leitões. Os mesmos autores afirmam ainda que leitões 

alimentados com dietas suplementadas com valina apresentam melhor recuperação 

no desempenho, quando comparados com animais alimentados com as mesmas 

dietas sem suplementação com valina.   

Waguespack et al. (2012), num ensaio dose resposta com suplementação de 

valina (Quadro - 6) relataram que com a adição crescente de valina de DIS Val:Lis, de 

62 a 73%, o GMD tem um aumento linear, até ao valor DIS Val: Lis 73%. Em relação à 

eficiência alimentar os resultados são idênticos, sendo o valor tecto, calculado, de DIS 

Val: Lis 71%. Com isto os autores propõem que as necessidades de valina em suínos 

dos 20 aos 45 kg sejam de 70% de DIS Val:Lis para melhor GMD e de 67% de rácio 

DIS Val:Lis para eficiência alimentar, ou seja o recomendado de DIS Val:Lis está entre 

67 e 70% para estes autores, estando perto dos valores recomendados pelo NRC 

(2012) e INRA (1994). 

Com esta análise, podemos concluir que em todos os ensaios, aqui 

apresentados, a suplementação com valina produziu melhorias nas performances dos 

leitões, independentemente da gama de pesos, o que nos leva a pensar na 
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importância da suplementação de valina para melhorar as performances dos leitões. 

Com base nestes resultados a relação Val: Lis DIS para melhor performance dos 

suínos parece situar-se no intervalo de 65-70%.  
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O ensaio foi realizado no Sector de Produção Animal do Departamento de 

Engenharia de Bio-Sistemas do "Instituto Superior de Agronomia – Universidade de 

Lisboa entre Novembro e Abril de 2014. Teve como objectivo testar o efeito de 

diferentes rácios de Val:Lis, em dietas de baixa proteína nas performances de 

crescimento de leitões com peso vivo médio inicial de 12 kg durante 4 semanas. 

 

3.1 Animais 

 

No ensaio foram utilizados 180 suínos, fêmeas, resultantes do cruzamento F1 

(Large White x Landrace) com Piétran com um peso vivo médio inicial era de 12,8 (± 

1,91) kg. Os animais foram identificados e divididos em 5 grupos de 36 animais, de 

forma a igualizar o peso vivo inicial dos animais nos diferentes parques.  

Os leitões foram instalados em parques de recria, 3 animais por parque, a cada 

grupo foi distribuído um dos 5 regimes experimentais. Os parques tinham uma 

dimensão de 2m x 1m; equipados com piso de slats plásticos, comedouros de chapa 

zincada (1m comprimento), bebedouros em concha e uma lâmpada de infravermelhos 

para aquecimento do parque. A sala (Figura 7), onde se encontram os parques, tem 

uma construção em alvenaria de tijolo, telhado feito em telhas cerâmicas e com tecto 

falso (isolamento em fibra de vidro). Dispõe de um sistema de ventilação forçada 

controlada, automaticamente, em função da temperatura ambiente da sala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Sala e suínos nos parques 
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3.2 Regimes alimentares 

 

Os regimes alimentares utilizados no ensaio foram preparados na fábrica de 

rações do ISA. A preparação destes começou com a moenda das matérias-primas 

(trigo, milho e cevada) no moinho de martelos com um crivo de 3 mm de diâmetro, 

seguindo-se a pesagem das diferentes matérias-primas e sua introdução numa 

misturadora horizontal. Após 10 minutos de mistura o alimento foi devidamente 

acondicionado em caixas de plástico identificadas com o número do regime. Para uma 

melhor mistura dos micronutrientes foi feita a sua pré mistura com 8 kg de milho antes 

da sua incorporação com os restantes ingredientes.  

A base da formulação teve em consideração as necessidades alimentares de 

suínos dos 10 aos 20 kg, respeitando as recomendações do NRC (1998). No quadro 

7, encontra-se a composição de cada regime nos seus ingredientes expressa em  

g.kg-1. 

Os 5 regimes alimentares foram formulados para um nível de proteína bruta de 

15,5 e um nível sub limitante de lisina DIS de 1%. Os diferentes regimes alimentares 

diferenciavam-se pelos rácios de DIS Val:Lis, sendo que para os regimes 1,2,3,4 e 5 

correspondiam, respectivamente os rácios 60%, 65%, 70%, 75%, 80% (Quadro 8).  
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Quadro 7 - Ingredientes (g.kg-1) dos regimes experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 

Milho 254,6 254,6 254,6 254,6 254,6 

Cevada  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Trigo 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 

Soro de Leite  150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Bagaço de Soja (48)  155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 

Oleo de Soja  19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

L-Lisina 4,3 4,3 4,3 4,3 43,0 

DL-Metionina  1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

L-Treonina  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

L-Triptofano  0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

L- Valina  0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Carbonato de cálcio  11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Fosfato bicácico  14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Cloreto de sódio  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

CMV
(1)

 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

(1) Complexo mineral e vitaminico  – Composiçao por kg de alimento: Vit. A: 25.000 IU; Vit. 

D3: 2.000 IU; Vit. E: 20 IU; Vit. C: 200 mg; Vit. B1: 1.5 mg; Vit. B2: 5 mg; Vit. B3: 30 mg; 

Vit. B5: 15 mg; Vit. B6: 2.5 mg; Vit. B9: 0.5 mg; Vit. B12: 0.03 mg; Vit. K3: 1 mg; Vit. H2: 

80 mg; Colina (cloreto): 300 mg; I: 1 mg iodato de potássio; Mn: 50 mg (óxido de 

manganês); Fe: 120 mg (sob a forma de carbonato ferroso); Zn: 140 mg (sob a forma de 

óxido de zinco); Cu: 160 mg (sob a forma de sulfato de cobre); Se: 0,3 mg (selenito de 

sódio); Co: 0,5 mg (carbonato de cobalto). 
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Quadro 8 - Composição(1) dos regimes experimentais em proteína bruta, lisina, 
trionina, metionina, cistina, triptofano, valina, isoleucina, leucina, arginina e histidina. 

 

 Regimes 

Composição em % 1 2 3 4 5 

Proteina Bruta 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 

Lisina 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

Trionina 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Metionina 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Cistina 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Triptofano 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Valina 0,67 0,72 0,76 0,81 0,86 

Isoleucina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Leucina 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Arginina 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Histidina 0.34 0,34 0,34 0,34 0,34 

DIS Val:Lis 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 
 

(1)
Valores estimados 

 

 

3.3 Protocolo Experimental 

 

O ensaio teve uma duração de 4 semanas. Os suínos tiveram sempre 

alimentação ad libitum, tendo sido contabilizada a quantidade de alimento adicionada 

diariamente a cada parque. Ao longo do ensaio, foi diariamente retirada uma pequena 

porção de cada regime, para criar uma refeição simulada, representativa do alimento 

ingerido pelos leitões, para ser posteriormente analisada. 

Com intervalo de uma semana (7 dias), os animais foram pesados 

individualmente, assim como o alimento refugado em cada parque (Figura 8) para 

cálculo do aumento de peso e da ingestão de alimento.  
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1ªSemana 

• Pesagem 
dos 
animais 
* 

2ª Semana 

• Pesagem 
dos 
animais 

• Refugos 

3ª Semana 

• Pesagem 
dos 
animais 

• Refugos 

4ª Semana 

• Pesagem 
dos 
animais 

• Refugos 

Figura 8 - Diagrama do ensaio 

 

 

 

 

 

Também ao longo do ensaio o estado de saúde dos leitões foi avaliado 

diariamente pelo aspecto geral do animal, ingestão de alimento e pela consistência 

das fezes em cada parque. Para avaliar a consistência das fezes foi utilizado a escala 

de Marquardt et al. (1999) que varia de 0 a 3, correspondendo: normal = 0; moles = 1; 

diarreia moderada = 2 e diarreia severa = 3. 

3.4 Análises químicas às dietas 

Uma amostra de cada regime alimentar foi analisado antes do início do ensaio 

para doseamento da matéria seca, proteína bruta e padrão de aminoácidos. O mesmo 

aconteceu à amostra de refeição que foi recolhida ao longo do ensaio.  

Todas as análises foram realizadas no laboratório da Ajinomoto Eurolysine 

(Amiens, França). As análises ao N foram realizadas usando o método Dumas 

(standard NF EN ISSO 16634-1), que consiste na combustão da amostra a elevada 

temperatura. O N2 é medido através de um detector de condutividade térmica, 

estando o princípio da detecção ligado à condutividade do gás. O teor de PB foi 

calculado multiplicando o teor de azoto pelo factor 6,25. O conteúdo de AA foi 

analisado usando o método AFNOR (standard NF EN ISSO 13903). Todos os AA, 

excepto a Met, Cis e Trp, foram hidrolisados através de uma hidrólise de refluxo 

durante 23 horas a 110°C. A Met e a Cis foram hidrolisadas, mas após oxidação com 

ácido perfórmico. Os AA foram separados por cromatografia de permuta iónica e 

depois determinados por detecção fotométrica a 570 nm (440 nm para a prolina) após 

reacção com ninidrina. O Trp foi analisado por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência, após hidrólise alcalina com hidróxido de bário, usando o método AFNOR 

(standard XP V18-114) (Ajinomoto Eurolysine, 2014). 

*pesagem dos animais para divisão homogénea pelos parques. 
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3.5 Performances zootécnicas  

 

As performances zootécnicas avaliadas foram o Ganho Médio Diário (GMD), a 

Ingestão Media Diária (IMD) e o Índice de Conversão (IC).  

O GMD é o quociente entre o ganho de peso e o número de dias do período 

experimental; O IMD é o quociente entre a quantidade de alimento ingerido e o 

número de dias do período experimental; e o IC representa a quantidade (kg) 

necessária de alimento ingerido para que um animal aumente 1 kg de peso vivo, num 

determinado período de tempo (Quadro 9).  

 

Quadro 9 - Formulas para cálculo de GMD, IMD e IC 

 

GMD 𝑮𝑴𝑫 (𝒈/𝒅) =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 − 𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥

𝐧º 𝐝𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐨 𝐩𝐞𝐫í𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥
 

IMD IMD (g/d) =
Alimento fornecido − Alimento refugado

nº dias do período experimental
 

IC 𝐼𝐶 =
Quantidade de alimento ingerido

Ganho de peso
 

 
 

Foram elaboradas equações de regressão linear (Y = a + bx) para traduzir a 

evolução do peso vivo dos suínos com a idade para cada regime. Nas equações Y 

representa o peso vivo (kg), a a ordenada na origem (kg), b o coeficiente de regressão 

(kg) e x a idade (dias). 

3.6 Análise estatística 

   

Para os valores do consumo de ração e Índice de conversão (IC) foi utilizado 

como unidade experimental o parque (n =60). Para análise do peso vivo individual e 

da taxa de crescimento diário o animal foi a unidade experimental (n = 180). 

Os dados recolhidos foram submetidos à análise de variância e comparadas utilizando 

o procedimento GLM do SAS (1991). Quando o valor de F foi significativo a P <0,10 as 

médias foram comparadas pelo teste multirange DUNCAN. 
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As equações de regressão linear do peso vivo com a idade (dias) foram 

calculadas para cada leitão em cada dieta pelo procedimento REG do programa SAS 

(1991). Os parâmetros das equações de regressão foram comparar por meio de 

análise de variância com a dieta como efeito único. 
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4 – RESULTADOS 

 

4.1 Composição dos regimes alimentares 

 

A análise química praticada nas amostras de cada regime, mostra que a PB 

variou entre 15,8% e 16,0% (Quadro 10) sendo o regime 1 o único que apresentou o 

valor de 15,8% de PB. Estes valores foram ligeiramente superiores em comparação 

com o valor esperado, de 15,5%, calculado a partir da composição química das 

matérias-primas utilizadas. Para além disso, os resultados da análise de lisina, 

treonina, metionina, valina e isoleucina (Quadro 10) são próximos dos valores 

esperados. Contudo, o valor analítico para o triptofano foi menor do que o esperado, 

sendo de 0,25% analisado e 0,29% esperado.  

Em anexo são apresentados os dados da análise das matérias-primas (anexo 

1). Utilizando estes dados, foi calculada a composição dos alimentos em AA DIS a 

qual é apresentada em anexo 2. A valina DIS foi de 0,60, 0,65, 0,70, 0,75 e 0,80% e o 

rácio Val: Lis DIS foi de 60, 65, 70, 75 e 80% para os regimes 1, 2, 3, 4 e 5, 

respectivamente. Para todas as dietas, os rácios de DIS Thr: Lis, SAA: Lis, Trp: Lis e 

Ile: Lis foram de 67, 62,9, 24,9 e 54,9%, respectivamente.  
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 Regime 1 Regime  2 Regime  3 Regime  4 Regime  5 

 Analisado(1) Esperado Analisado(1) Esperad) Analisado(1) Esperado Analisado(1) Esperado Analisado(1) Esperado 

PB 15,800 15,500 16,000 15,500 16,00 15,500 16,000 15,500 16,00 15,50 

Lis 1,080 1,110 1,100 1,110 1,080 1,110 1,100 1,110 1,090 1,110 

Thr 0,760 0,750 0,760 0,750 0,760 0,750 0,770 0,750 0,760 0,750 

Met 0,403 0,380 0,394 0,380 0,421 0,380 0,402 0,380 0,378 0,380 

Cis 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,259 0,260 0,260 0,260 

Trp 0,250 0,290 0,250 0,290 0,249 0,290 0,252 0,290 0,246 0,290 

Valina 0,700 0,670 0,760 0,720 0,790 0,760 0,850 0,810 0,880 0,860 

Isoleucina 0,620 0,600 0,620 0,600 0,620 0,600 0,620 0,600 0,620 0,600 

Leucina 1,180 1,170 1,200 1,170 1,180 1,170 1,180 1,170 1,190 1,170 

Arginina 0,820 0,790 0,820 0,790 0,820 0,790 0,820 0,790 0,820 0,790 

Histidina 0,350 0,340 0,360 0,340 0,360 0,340 0,360 0,340 0,360 0,340 

Livre Lis 0,320 0,374 0,311 0,374 0,329 0,374 0,328 0,374 0,320 0,374 

Livre  Thr 0,202 0,200 0,189 0,200 0,198 0,200 0,198 0,200 0,197 0,200 

Livre  Met 0,196 0,170 0,174 0,170 0,192 0,170 0,187 0,170 0,188 0,170 

Livre Trp 0,073 0,100 0,070 0,100 0,071 0,100 0,072 0,100 0,071 0,100 

Livre Val <0,020 - 0,049 0,050 0,097 0,100 0,148 0,150 0,189 0,200 

(1) Para cada dieta os resultados analíticos são uma média de duas amostras. Análise por AJINOMOTO Eurolisina. 

Quadro 10 - Composição (%) das dietas experimentais em proteína e aminoácidos totais: resultados analíticos (1) 
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4.2 Estado de saúde e performances de crescimento 

  

Durante todo o ensaio os animais estiveram em bom estado de saúde. 

Consequentemente não houve problemas de mortalidade ou diarreias não sendo por 

isso apresentados dados sobre a taxa de mortalidade ou consistência das fezes.  

 Os resultados do efeito da relação Val: Lis, dos diferentes regimes alimentares 

utilizados, sobre as performances de crescimento está apresentado nos quadros 11 e 

12. Em relação ao peso vivo, quadro 11, este teve um valor inicial médio de 12,8 kg e 

final médio de 29,3 kg. No final das 4 semanas o peso vivo dos suínos nos 5 regimes 

não foi significativamente diferente: o peso final mais baixo foi de 28,80 kg nos 

regimes 2 e 4, enquanto o mais alto foi de 30,50 kg no regime 3.  

Em relação ao GMD, quadro 11, considerando que os valores são 

significativamente diferentes quando P é inferior a 0,05, observamos que ao longo das 

3 primeiras semanas este não foi influenciado pela relação Val: Lis. O mesmo não 

acontece na última semana experimental em que o GMD é influenciado pela relação 

Val: Lis apresentando o valor máximo de 812 g quando a relação Val: Lis foi de 70% 

(regime 3).Com um rácio DIS de Val: Lis de 60% (regime 1), o valor do GMD (786 g) 

foi também superior, em relação aos rácios de DIS Val: Lis de 75 e 80% (regimes 4 e 

5, respectivamente). Considerando todo o período experimental, os suínos obtiveram 

um GMD de 720 g quando o rácio de DIS Val: Lis foi 70% (regime 3), seguindo a 

tendência da última semana com um valor superior em relação aos regimes 2, 4 e 5.  

No que diz respeito à ingestão média diária (IMD) expressa em g/dia, quadro 

12, apenas na segunda semana se verificou um efeito significativo da relação Val: Lis 

sobre este parâmetro, sendo o regime 2 (DIS Val: Lis de 65%) inferior aos regimes 3 e 

5 (Val: Lis DIS 70 e 80%, respectivamente) com um valor de 940 g. Analisando todo o 

período experimental não se observam diferenças significativas para a IMD com os 

diferentes rácios de DIS Val: Lis, tendo-se obtido um valor médio de 1032 g. 

Relativamente ao IC, quadro 12, observamos que na primeira semana, o 

regime 1 (Val: Lis DIS de 60%) teve um valor superior ao dos outros regimes 

(P=0,0039), existindo uma melhoria deste parâmetro quando o rácio Val: Lis DIS foi 

superior a 60%. Ao longo das outras semanas (2,3 e 4) não houve diferenças 

significativas sobre o IC. Considerando a totalidade de todo o período experimental, o 

regime 1 mantém a tendência apresentada na primeira semana, apresentando um 

valor superior em relação aos regimes 2 e 3. Podemos ainda constatar que 

considerando a totalidade do período experimental as relações Val: Lis DIS de 65% ou 

70% apresentam valores mais baixos para o IC (P=0,0088).  
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Quadro 11 -  Efeito da relação de Val: Lis no peso vivo e taxa de crescimento diária 
dos leitões 

(1) SEM Desvio padrão da média. 

a, b: Na mesma linha, os valores com a mesma letra não são significativamente diferentes (P> 0,05).  

 

 

 Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 Regime 5  (1) 

 n=36 n=36 n=36 n=36 n=36 SEM Diet 

VAL:LIS (%) 60 65 70 75 80   

Semana 1        

Peso inicial (kg) 12,80 12,90 12,85 12,85 12,90 0,15 0,9997 

Peso final (kg) 14,35 14,65 14,50 14,50 14,65 0,18 0,9787 

GMD (g) 435 513 486 491 523 13,13 0,2559 

Semana 2        

Peso final (kg) 18.45 18.70 19.05 18.65 19.00 0.21 0.8822 

GMD (g) 618 613 681 626 653 9.54 0.1326 

Semana 3        

Peso final (kg) 23.90 23.70 24.65 23.85 24.05 0.27 0.8331 

GMD (g) 744 686 763 712 693 11.51 0.1622 

Semana 4        

Peso final (kg) 29,45 28,80 30,50 28,80 28,85 0,32 0,3890 

GMD (g) 786
ab

 727
bc

 818
a
 704

c
 687

c
 11,07 0,0003 

Total        

Peso inicial (kg) 12,80 12,90 12,85 12,85 12,90 0,15 0,9997 

Peso final (kg) 29,45 28,80 30,50 28,80 28,85 0,32 0,3890 

GMD (g) 681
ab

 653
a
 720

b
 654

a
 654

a
 8,65 0,0597 
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Quadro 12 - Efeito da relação Val: Lis no consumo de alimento e conversão alimentar 
(CA) 

 Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 Regime 5  
(1) 

 n=12 n=12 n=12 n=12 n=12 SEM Diet 

VAL:LIS (%) 60 65 70 75 80   

Semana 1        

IMD (g/dia) 692 651 672 688 674 8,66 0,6137 

IMD (g/d/kg) 51,3 47,5 49,5 50,8 49,0 0,54 0,1803 

IC 1,62
a
 1,28

b
 1,40

b
 1,41

b
 1,35

b
 0,03 0,0039 

Semana 2        

IMD (g/ dia) 1006
ab

 940
b
 1062

a
 995

ab
 1050

a
 13,78 0,0330 

IMD (g/d/kg) 61,3
a
 56,2

b
 63,1

a
 59,9

ab
 62,0

a
 0,66 0,0077 

IC 1,64 1,54 1,57 1,60 1,61 0,01 0,1606 

Semana 3        

IMD (g/ dia) 1139 1042 1183 1096 1117 19,53 0,2180 

IMD (g/d/kg) 54,2 49,4 54,4 51,8 51,5 0,78 0,2295 

IC 1,54 1,53 1,57 1,55 1,63 0,01 0,1864 

Semana 4        

IMD (g/ dia) 1308 1153 1291 1155 1151 24,40 0,0612 

IMD (g/d/kg) 48,4 43,3 46,2 42,9 42,3 0,77 0,0520 

IC 1,64 1,56 1,55 1,60 1,64 0,02 0,4138 

Total        

IMD (g/ dia) 1068 971 1089 1007 1026 15,12 0,0954 

IMD (g/d/kg) 50,7 46,8 50,4 48,6 48,9 0,55 0,1478 

IC 1,59
a
 1,50

c
 1,53

bc
 1,55

abc
 1,58

ab
 0,01 0,0088 

(1) SEM Desvio padrão da média. 

a, b: Na mesma linha, os valores com a mesma letra não são significativamente diferentes (P> 0,05).  
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Foram calculadas as equações de regressão linear que traduzem a evolução 

do peso vivo dos suínos com a idade para cada um dos regimes. Pela observação dos 

resultados das regressões, constata-se que os animais do R1 têm um aumento de 

peso esperado de 0,712 kg/dia, os do R2 de 0,680 kg/dia, os do R3 de 0,750 kg/dia, 

os do R4 de 0,678 kg/dia e os do R5 de 0,685 kg/dia, não sendo estes valores 

significativamente diferentes entre si.  

As rectas de regressão linear foram utilizadas para estimar a idade dos animais 

aos 90 ou 100 kg de peso vivo (quadro 13). Estes dados mostram que os porcos 

alimentados com o regime 3 (Val: Lis 70%) necessitam menos 24 dias para atingir os 

90 kg e menos 27 dias para atingir os 100 kg, quando comparados com o regime 5 

(SID Val: Lis de 80%). Não havendo diferenças significativas entre as equações de 

regressão linear dos outros regimes, tanto para o coeficiente de regressão como para 

a idade aos 90 e 100 kg.    

 

Quadro 13 - Efeito da dieta sobre os parâmetros da regressão linear de peso vivo com 
a idade (Y = a + bx) (1) 

 

 (1) Y: peso vivo (kg), a: ordenada na origem (kg), X: idade (dias), b: coeficiente de regressão (kg). 

(2) SEM: Desvio padrão da média. 

(3) d90: idade estimada (dias) de suínos até os 90 kg de peso vivo. 

     d100: idade estimada (dias) de porco a 100 kg de peso vivo. 

a, b: Na mesma linha, os valores com a mesma letra não são significativamente diferentes (P> 0,05). 

 

  

 Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 Regime 5  
(2) 

 n=36 n=36 n=36 n=36 n=36 SEM Diet 

VAL:LIS (%) 60 65 70 75 80   

b 0,712 0,680 0,750 0,678 0,685 0,01 0,0840 

a -16,24
ab

 -14,58
a
 -17,71

b
 -14,53

a
 -14,70

a
 0,40 0,0398 

d90 
(3)

 140
b
 149

ab
 136

b
 150

ab
 160

a
 2,58 0,0378 

d100 
(3)

 161
b
 171

ab
 156

b
 171

ab
 183

a
 2,95 0,0303 
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5 - DISCUSSÃO  

 

A valina é um aminoácido essencial indispensável para a deposição de 

proteína corporal e para o crescimento. Esta é o quinto aminoácido limitante depois do 

triptofano em dietas para leitões usadas na europa (Ajinomoto, 2013). 

 A informação sobre a necessidade de valina para leitões no intervalo de peso 

entre os 13 e 30 kg é relativamente escassa, particularmente se conjugarmos esta 

informação em função do genótipo dos suinos (Barea et al., 2009). O período que se 

sucede ao desmame é um momento particularmente crítico para os leitões, sendo um 

desafio constante para os nutricionistas encontrarem estratégias economicamente 

viáveis, que minimizem os aspectos negativos desta fase, melhorando a eficiência 

alimentar e promovendo o correcto desenvolvimento dos leitões. Neste contexto 

insere-se o interesse do conhecimento aprofundado das necessidades em AA, 

particularmente em valina, dos leitões na fase de pós-desmame. Com efeito o 

desenvolvimento do leitão nesta fase é fundamental, pois, se o animal não ganhar 

correctamente peso nesta fase vê penalizado o seu potencial de crescimento ao longo 

da sua vida produtiva (Sobestiansky et al., 1998).  

 

5.1 Composição dos regimes alimentares 

 

Os regimes experimentais foram formulados para um teor de proteína bruta de 

15,5%, face ao interesse na utilização de regimes com um nível reduzido de proteína. 

O interesse em regimes de baixo nível de proteína passa por se conseguir reduzir a 

excreção de azoto sem prejudicar as performances zootécnicas dos suínos (Rostagno, 

2005). Este objectivo é conseguido através de um melhor equilíbrio em aminoácidos 

das matérias-primas e/ou recorrendo a aminoácidos livres. Assim, a crescente 

disponibilidade de aminoácidos livres torna possível a formulação de regimes 

alimentares com recurso a fontes de proteína alternativas e a baixos níveis proteicos, 

a preços competitivos e sem afectar o desempenho dos animais (Nones et al., 2002; 

Ribeiro et al., 2006). 

Uma vez que as necessidades de AA são expressas em relação à lisina, esta 

deverá ser sub-limitante nos ensaios que procurem estudar a resposta dos suínos a 

diferentes rácios AA: lisina (Boisen, 2003). Este princípio é fundamental para 

estabelecer um padrão ideal entre o AA em estudo (valina) e o AA de referência 

(lisina) (Gains et al., 2005). No presente ensaio para que esta limitação ocorresse 

foram escolhidos níveis de Lis DIS de 1% para todos os regimes alimentares. Por 

outro lado os níveis de treonina, metionina, leucina e isoleucina utilizados nos regimes 
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experimentais (anexo 2) cobriram as recomendações do NRC (2012), não sendo por 

isso expectável que tenham sido limitantes para o crescimento dos leitões.  

Relativamente ao triptofano, a relação Trp: Lis, ficou ligeiramente abaixo do 

esperado (quadro 10). Contudo não é expectável que tenha sido limitante do 

crescimento dos leitões, pois apresentou valores dentro das recomendações NRC 

(2012). Com efeito o NRC (2012) recomenda uma relação Trip: Lis de 23% e os 

regimes alimentares do presente ensaio apresentaram uma relação de 25%. 

Em relação ao conteúdo de valina dos diferentes regimes, este apresenta 

valores de DIS Val: Lis de 60, 65, 70, 75 e 80% para os regimes 1, 2, 3, 4 e 5, 

respectivamente. O regime com uma relação Val: Lis DIS de 70% vai ao encontro do 

valor proposto pela Ajinomoto (2010) de 70% DIS Val: Lis e é próximo do proposto 

pelo NRC (2012) de 68% DIS Val: Lis. As relações de DIS Val: Lis de 60 e 65% são 

mais baixas do que o proposto, devendo estes valores ser insuficientes para 

maximizarem as performances de crescimento dos leitões. Por outro lado, os valores 

de 75 e 80% de DIS Val: Lis são níveis potencialmente excessivos.  

Com os resultados obtidos na análise química realizada às amostras de cada 

regime confirma-se que, tal como a PB, os níveis de aminoácidos dos regimes estão 

dentro dos valores esperados, garantido assim a variação da relação Val: Lis DIS de 

acordo com o protocolo experimental.  

 

5.2 Peso dos leitões e ritmo de crescimento 

 

Relativamente ao peso dos leitões, estes tiveram em média um peso inicial 

próximo de 12,8 kg, sem que existisse um efeito significativo do regime, demonstrando 

assim que se respeitou o protocolo experimental e que o peso dos leitões foi bem 

equilibrado no início do ensaio.  

Em relação ao GMD, este foi numericamente superior para uma relação Val: 

Lis DIS de 70% na segunda e terceira semana, e atingiu o limiar da significância 

estatística na quarta semana experimental. Analisando a globalidade do ensaio, os 

leitões que receberam a relação DIS Val: Lis de 70% apresentaram o melhor GMD, o 

que sugere que a relação DIS Val: Lis para melhor GMD situa-se em 70%. Estes 

resultados vão ao encontro dos resultados de Barea et al. (2009), com um estudo 

idêntico em que afirmam que a relação óptima de Val: Lis DIS para leitões, nesta 

gama de peso (12-25kg), é de 70%. Outros trabalhos recentes para estimarem a 

relação óptima de valina em porcos dos 12 a 25 kg, concluíram que o rácio Val:Lis DIS 

de 67% permitia maximizar o GMD (Wiltafsky et al., 2009), valor que é ligeiramente 
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inferior ao encontrado neste ensaio. Do conjunto desta informação pode concluir-se 

que o valor óptimo de DIS Val: Lis para máximo GMD é próximo de 70%. Em relação 

aos regimes com uma relação DIS Val: Lis diferente, tiveram valores inferiores para o 

GMD. Estes resultados confirmam que regimes com valores mais baixos (60 e 65% de 

DIS Val: Lis) reflectem uma carência em valina, enquanto que os valores mais altos 

(75 e 80% de DIS Val: Lis) reflectem um excesso, prejudicando o GMD quando 

comparadas com o regime com Val: Lis DIS de 70%.  

A variação do GMD em função da relação Val: Lis não teve dimensão suficiente 

para influenciar significativamente o peso final dos leitões, embora os resultados 

mostrarem uma diferença numérica de mais de 1,5kg no peso final dos leitões 

alimentados com uma relação Val: Lis DIS de 70%.  

 

5.3 Ingestão de alimento (IMD) e índice de conversão (IC) 

 

No que diz respeito ao IMD, considerando a globalidade do ensaio, os leitões 

ingeriram, em média, 1033 g/dia, sem que existisse um efeito significativo da relação 

DIS Val: Lis dos regimes. Ao analisar a variação de ingestão de alimento ao longo das 

4 semanas de ensaio, verificou-se uma maior ingestão de alimento com a relação Val: 

Lis de 70% na semana 2 e a mesma tendência na semana 4. Este modelo de variação 

permitiu que, mesmo sem atingir o limiar de significância estatística, tenha havido uma 

tendência para maior ingestão de alimento com a relação Val: Lis de 70% ao longo de 

todo o ensaio. Estes resultados apontam um valor Val: Lis DIS ligeiramente superior 

ao encontrado num estudo conduzido por Wiltafsky et al. (2009), com leitões dos 8 aos 

28 kg com dietas à base de milho e bagaço de soja, que concluíram que a relação Val: 

Lis DIS de 67%, melhorou o IMD em 90%, quando comparada com uma relação Val: 

Lis DIS de 49%.  

Os resultados encontrados sobre o efeito da relação Val: Lis na ingestão de 

alimento, sugerem que o melhor GMD dos leitões que receberam o regime com uma 

relação de Val: Lis de 70%, pode ser em parte justificado pela tendência para uma 

maior ingestão de alimento apresentada pelos animais que receberam este regime. O 

facto de, ao nível da ingestão de alimento, o efeito da relação Val: Lis não apresentar 

o mesmo grau de significância estatística como encontrado no caso do GMD, pode 

justificar-se pelo desenho experimental do ensaio. Com efeito no caso da análise do 

GMD o animal foi a unidade experimental, enquanto no caso da IMD o parque foi a 

unidade experimental. Assim o número de graus de liberdade utilizados na análise 
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estatística dos resultados da IMD foi substancialmente menor, o que dificulta a 

evidência de diferenças estatísticas significativas. 

Relativamente ao IC, este foi significativamente agravado pela relação Val: Lis 

de 60% apenas na primeira semana experimental, este efeito não persistiu ao longo 

da segunda, terceira e quarta semana. Assim, considerando a globalidade do período 

experimental, não existiu um modelo claro de variação do IC em função da relação 

Val: Lis dos regimes. Embora não sejam apresentados resultados conclusivos, Gains 

et al. (2011) relataram que, em leitões com a mesma gama de pesos (13-32 kg), a 

relação Val: Lis DIS de 65% melhorou a conversão alimentar. Estes resultados estão 

em concordância com os apresentados por Barea at al. (2009), que calcularam que a 

relação Val: Lis DIS de 68% melhorou a conversão alimentar, para leitões entre os 12 

e os 25 kg.  

 

5.4 Análise de regressão da evolução do peso vivo com a idade 

 

As equações de regressão linear que traduzem a evolução do peso vivo dos 

leitões com a idade foram altamente significativas com coeficientes de determinação 

(R2) superior a 0,80 (quadro 14). Estas equações mostraram um ritmo de crescimento 

superior a 650 g/dia em concordância com os resultados zootécnicos apresentados no 

quadro 11. Contudo é importante salientar que o valor de (b) (ordenada na origem) 

surge negativo, pois na realidade considerando o crescimento dos suínos desde o 

nascimento, a variação do peso segue um modelo sigmóide e não linear (Freitas, 

1983). Podemos concluir que o calor do coeficiente (b) é desprovido de significado 

zootécnico.  

 

Quadro 14 - Modelos de regressão linear (Y=ax+b) (1) que traduzem a evolução do 
peso vivo dos suínos (Y) com a idade (x) 

 

(1)
 Y: Peso vivo dos suínos (kg); a: Coeficiente de regressão (kg); x: Idade (dias); b: Ordenada na origem 

(kg). 
(2)

 R
2
: Coeficiente de determinação; P:Nível de significância do valor de F do modelo. 

 

 Regime 1 Regime 2 Regime 3 Regime 4 Regime 5 

a 0,685 0,668 0,689 0,670 0,674 

b -14,68 -13,90 -14,75 -14,06 -14,05 

R2  (2) 0,8807 0,8819 0,8960 0,8738 0,8526 

P (2) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
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Utilizando estas equações para estimar a idade dos suínos aos 90 e 100 kg de 

peso vivo, verifica-se que a relação Val: Lis de 70% permitiu uma redução significativa 

da idade ao abate em perfeita concordância com o maior ritmo de crescimento dos 

animais que receberam este regime (quadro 13).  

Analisando a importância económica deste aspecto, conclui-se que representa 

um decréscimo de tempo na permanência dos animais na exploração e uma menor 

ingestão total de alimento, aspectos que podem ser penalizantes para os resultados 

económicos das suiniculturas. Estima-se que na fase de crescimento e acabamento a 

alimentação represente 80-82% do custo de produção (Agostini e Gasa, 2012), logo a 

diferença de menos 24 dias para atingir os 90 kg e de 27 para atingir os 100 kg pode 

ser significativa para a economia da exploração.  

Vários estudos recentes estimaram uma relação Val: Lis DIS óptima que 

poderá variar entre 65% (Gaines et al., 2011), 67% (Wiltafsky et al., 2009) e 70% 

(Barea et al., 2009), que vai ao encontro dos resultados obtidos, no presente estudo 

em que se conclui que a relação Val: Lis DIS para melhor GMD é de 70%, e para 

melhor IC situa-se entre de 65 a 70%, em porcos entre os 13 e 30kg.  

Em conclusão os nossos resultados sugerem um valor óptimo para a relação 

Val: Lis DIS de 70%, que se assemelha ao proposto pelo INRA (Henry, 1993; 70% 

Val:Lis DIS) e pela British Society of Animal Science (2003; 70% Val:Lis DIS) e 

ligeiramente superior ao proposto pelo NRC (2012; 68% Val:Lis DIS).  
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6 – CONCLUSAO 

 

Os diferentes níveis de Val: Lis DIS utilizados neste ensaio resultaram numa 

diferença significativa dos valores do GMD, sendo a relação de Val: Lis DIS de 70% a 

que originou o melhor valor. Os resultados apresentados sugerem que a relação DIS 

Val: Lis para melhor GMD é de 70%. 

Relativamente ao peso, IMD e IC, os resultados não são conclusivos, não 

existindo diferenças significativas entre os regimes. Contudo, os resultados mostram 

uma tendência para uma maior ingestão de alimento com 70% Val: Lis DIS ao longo 

de todo o ensaio. Existe também uma tendência para influenciar negativamente o IC 

quando é utilizada uma relação Val: Lis DIS de 60%, melhorando significativamente 

quando a relação Val: Lis DIS passa para 65 e 70%. As equações de regressão linear 

permitem estimar uma redução da idade aos 90 e 100 kg, com o regime com 70% de 

Val: Lis DIS, sugerindo também que este nível de suplementação é o mais adequado. 
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8 - ANEXOS 

Anexo 1 – Composição química (%) das matérias-primas (1) 

 Trigo Cevada Milho 
Bagaço de 

Soja 
Soro de 

Leite 

Matéria Seca 91.96 92.57 89.93 91.81 99.92 

Proteína Bruta 10.91 9.69 7.54 48.36 12.03 

Lisina 0.33 0.36 0.23 2.85 0.91 

Treonina 0.32 0.33 0.26 1.84 0.68 

Metionina 0.168 0.156 0.147 0.627 0.160 

Cistina 0.246 0.205 0.159 0.680 0.223 

Metionina + 

Cistina 
0.414 0.361 0.306 1.307 0.383 

Triptofano 0.141 0.127 0.060 0.649 0.201 

Valina 0.46 0.45 0.35 2.22 0.59 

Isoleucina 0.36 0.33 0.25 2.17 0.63 

Leucina 0.71 0.65 0.87 3.59 1.11 

Arginina 0.51 0.45 0.34 3.39 0.25 

Fenilalanina 0.48 0.47 0.36 2.42 0.38 

Tirosina 0.30 0.27 0.25 1.77 0.30 

Histidina 0.24 0.20 0.21 1.19 0.19 

Serina 0.49 0.41 0.35 2.34 0.52 

Alanina 0.39 0.39 0.54 2.02 0.49 

Ácido Aspártico 0.56 0.58 0.47 5.30 1.07 

Ácido Glutâmico 2.94 2.08 1.31 8.41 1.82 

Glicina 0.44 0.38 0.29 1.96 0.21 

Prolina 1.03 0.98 0.68 2.44 0.65 

 

(1)
Por cada matéria-prima os resultados analíticos são uma média de duas amostras. Dados analisados 

por AJINOMOTO EUROLYSINE. 
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Anexo 2 - Composição dos regimes em digestivel Ileal standard (DIS) lisina, treonina, 

metionina, cistina, triptofano, valina e isoleucina expressos em % e respectivos rácios 

em relação à lisina.  

 Regimes 

DIS (%) 1 2 3 4 5 

Lisina  1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

Treonina  0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Metionina 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Cistina  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Met + Cis  0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Triptofano 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Valina 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 

Isoleucina  0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Thr:Lis (%) 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 

SAA:Lis (%) 62,9 62,9 62,9 62,9 62,9 

Trp:Lis (%) 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

Val:Lis (%) 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 

Ile:Lis (%) 54,9 54,9 54,9 54,9 54,9 

 

 


