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RESUMO 

 

 

Entre os produtos alimentícios de consumo diário pela população brasileira e mundial, 
um dos que representa forte impacto, no que se diz respeito às fontes proteicas, pode-
se destacar a carne suína como um destes. Sua relevância significativa na dieta 
alimentar é o que acaba ascendendo seu processo de produção, atingindo assim uma 
média de cerca de 100 milhões de toneladas por ano de carne suína. Acaba-se 
destacando a importância de se desenvolver estudos inferindo sobre os diferentes 
tipos de porcentagens de proteína bruta na alimentação de suínos. A problemática 
ocorreu mediante a indagação: como as diferentes porcentagens de proteína bruta 
permeadas à dieta suína influenciam na fase de crescimento e engorda desses 
animais? Enquanto objetivo tem-se: Identificar a influência das diferentes 
porcentagens de proteína bruta empregada na dieta suína para manutenção das 
fases de crescimento e engorda destes animais. Trata-se de uma revisão integrativa, 
coletada nas bases de dados nacional e internacional, bem como revista indexadas 
a CAPAS. Extraídos por meio de descritores específicos da categoria, cujo os critérios 
de inclusão e exclusão se dará por estudos em língua inglesa e portuguesa; textos 
completos que respeitem os aspectos éticos na legislação nacional e internacional 
que obedeça, enquanto cronologia, estudos publicados entre os anos de 2011 a 2021, 
excluindo todos os outros que não obedeçam tais exigências. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Proteína Bruta. Alimentação de Suínos. Dieta Alimentar. 
Crescimento e Engorda. 
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ABSTRACT 

 

 

Among Brazilian’s and world population’s daily consumption of food products, one that 
represents a strong impact, with regard to protein sources, pork meat can be 
highlighted as one of them. Its significant relevance in the diet is what ends up 
increasing its production process, thus reaching an average of about 100 million tons 
per year of pork. It ends up highlighting the importance of developing studies inferring 
about the different types of percentages of crude protein in pig feeding. The problem 
happened through the question: how do the different percentages of crude protein 
permeated in the pig diet influence the growth and fattening phase of these animals? 
It has as general objective: to identify the influence of different percentages of crude 
protein used in the pig diet for the maintenance of the growth and fattening phases of 
these animals. It has as a consequence the specific objectives, which were broken 
down as they follow: to understand the influence of different percentages of crude 
protein in the nutrition and fattening process in Brazilian-produced pigs; to understand 
the costs related to the food intake for the nutrition of pigs and the demanding factors 
used for it; to know the types of food used for the nutrition and fattening of pigs and 
the protein percentages of these nutrients. It is an integrative review, collected from 
national and international databases, as well as a magazine indexed to CAPAS. 
Extracted through specific descriptors of the category, whose inclusion and exclusion 
criteria will be based on studies in the English and Portuguese languages; full texts 
that respect the ethical aspects in national and international legislation that comply, as 
a chronology, studies published between the years 2011 to 2021, excluding all others 
that don’t comply with such requirements. 
 
 
KEYWORDS: Crude Protein. Pig Feeding. Diet. Growth and fattening. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Entre os produtos alimentícios de consumo diário pela população brasileira e 

mundial, um dos que representa forte impacto, no que se diz respeito às fontes 

proteicas, pode-se destacar a carne suína como um destes. Sua relevância 

significativa na dieta alimentar é o que acaba ascendendo seu processo de produção, 

atingindo assim uma média de cerca de 100 milhões de toneladas por ano de carne 

suína, segundo os dados brutos da Embrapa (2011). Ainda se remetendo aos dados 

oriundos da suinocultura, é perceptível que o Brasil ocupa a 4ª posição entre aqueles 

considerados os maiores produtores e exportadores deste produto, ficando atrás 

apenas da China, União Europeia (UE) e Estados Unidos da América (EUA) (MIELE 

et al.,2011). 

Não obstante, essa ascensão e de destaque mundial frente à produção e a 

exportação não são reflexos do agora, e sim, do alto desempenho ocorrido nos 

últimos 35 anos, enfrentando, corriqueiramente, as crises que os circundam, inferindo, 

frente à esse contexto as notórias crises enfrentadas pela economia, as quais 

refletiram negativamente sobre a suinocultura brasileira, sendo mais especifico nos 

anos de 2003 e 2004, as quais levaram à reorganização e remanejo dos fatores de 

produção e criação que alavancaram sua ascensão dois anos após o início da crise, 

fatores estes carregados até os dias atuais e que colocam a suinocultura brasileira em 

posição de destaque mundial. Em busca de uma explicação lógica para tais 

acontecimentos evolutivos na criação e produção suínos, pode-se dizer que 

constantes melhorias em áreas genéticas, nutrição e qualidade da carne acabaram 

sendo a resposta da explicação (MIELE et al.,2011; ABCS, 2014). 

A suinocultura brasileira pode ser subdividida em dois campos. Para o primeiro, 

pode-se destacar a atividade arcaica alavancada pelo patriarcado de subsistência, 

ainda que mais rebuscado, englobando nesse campo, produtores rurais, familiares e 

empresariais. Já no segundo, se destaca a atividade advinda da indústria, ou seja, 

aquela atividade tecnificada a qual representa mais da metade das matrizes brasileira, 

isto é, das cercas de 2,4 milhões de matrizes suínas existentes em território brasileiro, 

1,6 milhões são criados em ambientes tecnificados, em que o processo de criação 
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perpassa por etapas que vão desde o confinamento à alimentação balanceada por 

derivadas proteínas brutas e cuidados sanitários de alta rigorosidade (ABCS, 2014). 

Esse processo evolutivo na criação e produção de suínos no Brasil, percebe-

se que, mesmo com a descentralização da fronteira agrícola, para melhor captação 

de insumos para a produção de insumos para a produção de ração, como, por 

exemplo, o milho e a soja, é notório que uma grande parcela ainda sofre com a 

oscilação na oferta destes insumos, principalmente aqueles de cunho tradicionais. 

Esses compostos alimentícios, por vezes, podem não acompanhar a necessidades e 

demandas necessárias para a produção agropecuária brasileira, se tornando assim 

necessária uma adaptação nutricional por meio do uso de insumos alternativos que 

agreguem valor nutricional semelhante aos até então substituídos. Por isso, os 

constantes estudos agrícolas no Brasil vêm a todo custo assegurando também 

medidas alternativas para o processo de crescimento e engorda, a exemplo das fibras 

dietéticas oriundas de algumas frutas e diferentes concentrações de proteína bruta 

(SILVA, 2015). 

Por isso, acaba-se destacando a importância de se desenvolver estudos 

inferindo sobre os diferentes tipos de porcentagens de proteína bruta na alimentação 

de suínos. Perante a isso, a execução deste trabalho, enquanto justificativa, no campo 

técnico e cientifico, se dá mediante a necessidade de obter dados sobre a influência 

dos diferentes níveis de proteína bruta e sua porcentagem no processo de 

crescimento e engorda do crescimento dos suínos, uma vez que, os fatores 

nutricionais acabam muitas das vezes respingando nas condições econômicas da 

produção. Já no campo profissional, a justificativa deste trabalho ocorre devido à 

necessidade de entender os métodos alternativos de entender o processo de engorda 

e crescimento destes animais e como a concentração percentual de proteínas brutas 

acaba favorecendo esse desempenho. 

Ainda relacionando esse processo evolutivo na criação e produção de suínos 

no Brasil, percebe-se que, mesmo com a descentralização da fronteira agrícola, para 

melhor captação de insumos para a produção de insumos para a produção de ração, 

como, por exemplo, o milho e a soja, é notório que uma grande parcela ainda sofre 

com a oscilação na oferta destes insumos, principalmente aqueles de cunho 

tradicionais. Esses compostos alimentícios, por vezes, pode não acompanhar a 

necessidades e demandas necessárias para a produção agropecuária brasileira, se 

tornando assim necessária uma adaptação nutricional por meio do uso de insumos 
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alternativos que agreguem valor nutricional semelhante aos até então substituídos. 

Por isso, os constantes estudos agrícolas no Brasil vêm a todo custo assegurando 

também medidas alternativas para o processo de crescimento e engorda, a exemplo 

das fibras dietéticas oriundas de algumas frutas e diferentes concentrações de 

proteína bruta (SILVA, 2015). 

Nota-se ainda que, o uso de suínos para alimentação da população como 

componente nutricional é algo que se desenvolve fortemente, pois os mesmos 

representam uma fonte de alto teor proteico, sendo considerada em meio aos livros e 

bases literárias como a mais importante de todo o mundo. Estima-se que seja 

produzido em todo o mundo um quantitativo de 100 milhões de toneladas de carne de 

porco, as quais metade dessa produção é um resultado chinês, enquanto um terço é 

ocupação da UE e dos EUA. O Brasil, frente a esses gigantes da produção de carne 

suína, representa resultados mais modestos, mas ainda assim ocupa uma quarta 

posição nesses parâmetros no que diz respeito à produção e também exportação 

(MIELE et al.,2011). 

Para o processo de crescimento e desenvolvimento, a suinocultura perpassa 

por etapas complexas, as quais podem influenciar diretamente em seu desempenho, 

principalmente quando analisados de perto variáveis relacionadas ao alto nível 

de produção. É nesse contexto que infere-se fatores relacionados ao manejo, nutrição 

sanidade, genética e ambiência, as quais quando analisada a variante de crescimento 

e abate, pode significar requisitos que afetam o desempenho e criação destes suínos, 

por isso, no que toca a nutrição destes animais com proteínas brutas Um paragrafo 

sobre as principais proteínas brutas em diferentes quantidades que influenciam no 

processo de alimentação e nutrição de suínos nas fases de crescimento e engorda. 

Levando em consideração os constantes avanços na nutrição de suínos em 

diferentes fases do crescimento, é notório que o processo industrial vem percorrendo 

caminho para proporcionar um aumento da disponibilidade de aminoácidos sintéticos 

que tenham como finalidade favorecer a nutrição dos suínos, assim como a redução 

dos níveis de proteína bruta (GENOVA et al.,2017). Por isso, acaba-se destacando a 

importância de se desenvolver estudos inferindo sobre os diferentes tipos de 

porcentagens de proteína bruta na alimentação de suínos.  

Perante à isso, a execução deste trabalho, enquanto justificativa, no campo 

técnico e cientifico, se dá mediante a necessidade de obter dados sobre a influência 
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dos diferentes níveis de proteína bruta e sua porcentagem no processo de 

crescimento e engorda do crescimento dos suínos, uma vez que, os fatores 

nutricionais acabam muitas das vezes respingando nas condições econômicas da 

produção. Já no campo profissional, a justificativa deste trabalho ocorre devido à 

necessidade de entender os métodos alternativos de entender o processo de engorda 

e crescimento destes animais e como a concentração percentual de proteínas brutas 

acaba favorecendo esse desempenho. 

O processo nutricional de suínos, constantemente empregado para seu 

crescimento e desenvolvimento, ocorre de forma linear desde o nascimento e 

crescimento, até mesmo ao momento de abate, desde que não sofra qualquer 

processo de restrição alimentar em uma destas fases que compõe tal trajetória. Por 

isso, é fundamental que a dieta inserida para este contenha todos os ingredientes 

fundamentais para o processo de engorda destes animais. Ainda nesse ponto, 

convém lembrar que diante aos custos inseridos na criação suína no Brasil, percebe-

se que 65% correspondem aos gastos vinculados os ciclos do processo nutricional. 

Para isso, a fim de potencializar os lucros advindos desta produção, faz-se necessário 

manter um planejamento adequado sobre os componentes alimentícios que irão 

contemplar a dieta de qualidade, ao mesmo tempo em que os custos sejam benéficos 

ao criador. Nesse ponto, aborda-se enquantoproblemática e sustentada pela seguinte 

indagação de pesquisa: como as diferentes porcentagens de proteína bruta 

permeadas à dieta suína influenciam na fase de crescimento e engorda desses 

animais? 

Adotou-se enquanto hipótese de pesquisa para a formulação anterior: a 

nutrição dos suínos para atender as exigências de produção e de mercado perpassa 

por requisitos básicos fundamentais para a fase de crescimento e de engorda que 

acaba designando a qualidade do produto, por isso a concentração de inúmeros 

nutrientes acabam fazendo a diferença na perpetuação destas fases, citando como 

exemplo o nível de proteínas ingeridas por esses animais na fase de crescimento e 

engorda, em que as diferentes concentrações proteicas brutas ou associadas ao outro 

micro e/ou macro nutrientes acabam favorecendo o padrão nutritivo e de qualidade da 

carne advinda destes suínos, já que o processo nutricional e fisiológico destes animais 

é corriqueiramente influenciadopor essa concentração nutritiva. 

Esse estudo adotou enquanto objetivo: identificar a influência das diferentes 

porcentagens de proteína bruta empregada na dieta suína para manutenção das fases 
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de crescimento e engorda destes animais, uma vez que faz se necessário 

compreender a influência das diferentes porcentagens de proteína bruta no processo 

de nutrição e engorda nos suínos de produção brasileiro, bem como os custos 

relacionados ao aporte alimentício para a nutrição dos suínos e os fatores de exigência 

empregados ao mesmo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

      2.1 Atividade baseada na Produção de Suína no Brasil 

 

 

A atividade de suinícola no Brasil é de grande importância para a sociedade 

brasileira, principalmente quando se leva em consideração que ela promove a 

suspenção financeira em regiões agrícolas do país, de modo esta atividade 

desenvolve uma grande movimentação na economia brasileira. É valido destacar 

também que a atividade de suinícola vem aumentando dentre os últimos anos, 

tornando evidente que tal atividade é benéfica no que se refere a economia, 

contribuindo na produção de capital (BROETTO, 2017). 

Nesse sentido Gollo (2017) traz que a suinícola teve um aumento segundos 

dados do instituto brasileiro de geografia e estática (IBGE), havendo um aumento de 

3,5% no abate de suínos no país em relação ao ano anterior, demostrando uma 

tendência de aumento da utilização da carne suína, assim como, houve também o 

aumento da produção leiteira destes animais, havendo um aumento da quantidade de 

leite produzida, sendo importante destacar que a região sul é pioneira tanto no abate 

e produção leiteira suína, sendo quase metade desta produção do Brasil somente nos 

estados que compõe a região Sul. 

Assim, sendo perceptível esse grande desenvolvimento da atividade 

suína, Gollo (2017) traz também que é de vasta necessidade a utilização de um 

instrumento que possa avaliar a perspectiva de produção e o recurso financeira 

promovido através de tal atividade, podendo tornar evidente o processo produtivo em 

volta de tal campo da pecuária, sendo útil também para a promoção de outros estudos, 

possam tornar possível o melhoramento no campo, como o aumento da 

lucratividade, e o desenvolvimento genético, com o aumento da produção tanto para 

corte como do volume de leite produzido, de modo que torne mais altos os valores 

dos ganhos. 

 

Mesmo com um grande volume exportado, o mercado interno é o grande 
responsável pelo consumo da carne suína, sendo que o volume que fica no 
país soma 85% do total produzido. O total exportado oscila entre 550 mil e 
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600 mil toneladas/ano enquanto o consumo interno aumenta mais de 400 mil 
toneladas/ano(COSTA, 2013, p.10). 

 

Vale ressaltar que a suinícola descarta o brasil no contexto também mundial, 

visto que, o pais além de ser um grande produtor da carne suína também é um grande 

exportador, sendo tal atividade com uma grande valia para a sociedade em geral, na 

qual, como aborda Kruger (2017), que a suinícola possibilita vários campos de 

atuações, assim, uma abrangência de empregabilidade, sendo tanto de forma direta 

ou indiretamente, que vão desde a criação, transporte, manejo até o produto final, 

havendo desse modo uma grande rotação financeira em volta da atividade abordada 

nesta produção. 

 

 

Figura 1: Principais países importadores de carne suína e participação de mercado. 
Fonte: Valor Econômico (2019). 

 

O desenvolvimento desta atividade é importante também considerando o 

contexto da realidade brasileira, que tem na agropecuária uma grande fonte de renda, 

e que abrange uma boa parte dos indivíduos moradores de zona rural, e como o 

aumento da produtividade, estimasse que o atividade suinícola alcance uma maior 

extensão, como traz kruger (2017), que aponta um aumento de 20% na produção de 

carnes, sendo uma das principais a carne suína, ficando atrás somente da carne de 

aves, deixando evidente sua grande participação no mercado e na realidade do 
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brasileiro, essas afirmartivas podem ser notadas mediante a explanação da Figura 2: 

Principais países importadores de carne suína e participação de mercado, 

demonstrando as projeções mundiais para todo esse processo de exportação e 

importação da carne suína. 

Justifica-se esse crescimento abordado anteriormente, como diretamente 

ligado ao crescimento populacional, com o objetivo de manter todo sistema 

alimentício adequado, implicando assim a necessidade e a realização do aumento da 

produtividade. Entretanto, esse aumento acaba implicando em prejuízos, 

principalmente quando se atende o objetivo de aumentar a produção sem serem 

realizados estudos e adequações para menores impactos, principalmente no que se 

diz respeito a ao meio ambiente, desencadeando vários prejuízos nas áreas onde 

ocorre a produção dos suínos (BROETTO, 2017). 

Dentre os principais prejuízos a atividade de suinícola pode promover ao 

ambiente, Broetto, (2017) traz a contaminação de rios, lençóis de agua subterrâneas 

e do solo com os dejetos, sendo esses prejuízos intensificados pela maneira de 

produção aplicada no Brasil, que é voltada ao confinamento de vários animais em um 

só local, intensificando a quantidade de resíduos nesta localidade, que sem o manejo 

adequado proporcionará devastação nas regiões circo vizinhas. Sendo que, esse 

descarte muitas das vezes é realizado de modo inadequado, tendo em vista que a 

maioria dos locais de criação suína são em pequenas propriedades, e sem o preparo 

adequado e eficaz para comportar os animais e o manejo com os resíduos produzidos. 

Frente a essa problemática citada, deve-se então promover uma gestão dos 

resíduos de modo que além de não promover alterações ambientais, possa se tirar 

algum benefício destes, ou estão sejam minimizados os impactos causados. Sendo 

segundo Soerger (2016), a gestão desses resíduos é desenvolvida através do 

manejo, a armazenagem, tratamento, ou/e reutilização, promovendo além de um 

menor dano no que se refere ao ecossistema, uma maior lucratividade, com o manejo 

em outras atividades a partir dos resíduos, como produção de biomassa ou 

biofertilizantes. 

Uma das atividades que podem ser aplicadas abordada por Soerger (2016) é a 

produção de energia renovável, na qual através dos descartes originados da criação 

suína pode-se ser produzido a biomassa, considerada uma fonte de 

energia renovável, o que além de ser uma nova fonte de renda, tem a capacidade 

também de reduzir os impactos como a contaminação de rios como foi abordada 
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anteriormente, ou então a produção de biofertilizantes, que pode favorecer o aumento 

da produtividade em uma lavoura, o que se torna mais lucrativo, sendo por tanto, 

bastante útil e vantajoso o manejo com os resíduos. 

Entretanto Toniazzo (2018) traz a importância de um planejamento e manuseio 

adequado, tendo em vista que os resíduos da suinícola pode promover contaminação 

de alto índice, assim, para a utilização dos dejetos como forma de biofertilizantes por 

exemplo deve ser manuseada de acordo com a necessidade do solo, assim sendo a 

melhor forma para utilização é a separação da matéria liquida da solida, para que haja 

um melhor manuseio e evitando assim prejuízos ao solo que receberam o material 

orgânico. 

Portanto, destaca-se que a atividade da suinícola no Brasil tem uma grande 

participação na sociedade brasileira, levando em consideração a geração de 

empregos em todas as fases de manuseio. Na produção textual ficou evidente 

também sobre o aumento da criação suína no país, tanto para a produção de leite, e 

carne para corte, e com o aumento populacional, este crescimento me mostra com 

tendência de continuar para que se mantenha a oferta deste tipo de alimentação 

(TONIAZZO, 2018). Esse processo elencado deve levar em consideração ainda o 

sistema de criação pela qual os suínos estão inseridos, os quais devem seguir 

príncipios para manter os principios do bem estar animal, e da sua siguridade, 

facilitando assim, o processo de crescimento e engorda, como demonstrado na Figura 

3: Sistema de criação de suínos. 

 

Figura 4: Sistema de criação de suínos. 
Fonte: SANTOS et al., (2013). 
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No entanto, ficou perceptível com a discussão sobre a temática que o aumento 

da demanda sobre a suinícola tem como contrapontos a maior exposição do meio 

ambiente para a contaminação por meio dos resíduos proporcionados com a criação 

suína, principalmente quando se leva em consideração o método utilizado que se 

limita a produção em espaço de pequena extensão para uma grande quantidade de 

animais. Assim, foi evidenciado a importância da gestão dos dejetos provenientes 

desta atividade, que vai desde o descarte adequado sem proporcionar a 

contaminação do solo ou águas, ou a reutilização como biofertilizantes ou biomassa 

como energia renovável, portanto, a prática da atividade deve ter mais incentivos para 

se adequar a esses meios, promovendo lucratividade, sem impactar diretamente o 

ambiente (KRUGER, 2017). 

  

 

      2.2 Principais Alimentos Energéticos utilizados em Rações de Suínos 

 

 

A produção suína é uma das principais no país, constituindo-se dentre as 

principais carnes consumidas nacionalmente, nesse sentido, a oferta de alimentos 

energéticos para os suínos é de grande importância, tendo em vista a demanda de 

produção, assim tais alimentos proporcionam o aumento produtivo, levando a 

consideração a nutrição energética oferece um rápido crescimento dos animais e o 

processo de engorda. Desse modo, o estudo dos principais alimentos energéticos 

utilizados em rações de suíno promove maior compreensão acerca da produção 

suína, uma das principais no Brasil, com um grande crescimento nos últimos anos 

(PAES, 2016). 

Dentre os principais alimentos que constitui a produção, o milho é o principal 

utilizado, correspondendo cerca de 75% das rações administrada aos suínos, 

sendo perceptível diante deste dado uma grande dependência do milho, tendo em 

vista que o mesmo constitui majoritariamente da nutrição suína, levando em conta 

principalmente sua capacidade nutricional, que promove um ótimo desenvolvimento 

dos animais, promovendo uma produtividade elevada. Outro alimento bastante 

utilizado também é o sorgo, que no mesmo sentido do milho promove uma grande 

nutrição, o que se mostra de grande valia, aliando-se também como um dos principais 

alimentos utilizados (PAES, 2016). 
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É fundamental a estimativa precisa dos coeficientes de digestibilidade dos 
nutrientes, que indicam a proporção ingerida que foi realmente absorvida, e 
dos valores energéticos dos alimentos que compõem a ração, através de 
ensaios de metabolismo. Quanto mais precisas forem essas estimativas, 
aliadas às necessidades nutricionais e energéticas dos suínos, maior será a 
otimização da eficiência alimentar e menor a excreção de elementos 
poluentes, além de reduzir o custo das dietas formuladas (FORMIGONI, 
2016, p.10). 

 

Entretanto, é importante ressaltar que, apesar do Brasil ser um dos principais 

produtores de milho, o aumento dos preços dentre estes impulsionou o aumento nos 

custos de produção e consequentemente a elevação dos preços da carne suína, se 

mostrando como uma grande desvantagem na produção destes, o que impulsiona a 

criação de modificações em contração a este aumento dos custos. Assim a melhoria 

genética do milho, melhorando a eficiência nutricional destes cereais se mostrou 

como uma via para uma produção mais eficaz, com a diminuição do consumo para 

atingir o crescimento ideal dos animais, havendo a redução do custo (ARAÚJO, 2007). 

 

Nutrientes Ração 
Gestação 

Ração 
Lactação 

Ração 
pré-

inicial 

Ração 
Inicial 

Ração 
Crescimento 

Ração 
Terminação 

Energia 
Metabolizável 
(Kcal/Kg 

3210 3300 3360 3300 3280 3250 

Proteína 
Bruta (%) 

13,5 18,0 18,0 16,0 15,0 13,0 

Lisina (%) 0,60 1,00 1,40 1,15 0,85 0,72 

Metionina  0,18 0,34 0,42 0,35 0,27 0,20 

Metionina + 
Cistina (%) 

0,39 0,70 0,84 0,70 0,56 0,44 

Treonina  (%) 0,40 0,65 0,84 0,75 0,60 0,46 

Triptofano 
(%) 

0,12 0,20 0,25 0,21 0,16 0,13 

Cálcio (%) 0,75 1,20 0,90 0,85 0,72 0,50 

Fósforo total 
(%) 

0,60 0,85 0,75 0,70 0,60 0,40 

Fósforo 
dísponível  
(%) 

0,32 0,65 0,55 0,40 0,28 0,19 

Sódio(%) 0,15 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 
   Tabela 1: Níveis nutricionais recomendados para as diferentes fases de produção. 
   Fonte: EMBRAPA (2014). 
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No que corresponde ao milho, a sua composição segundo Horwat (2021), é 

distribuída em quase 90% de matéria seca, aproximadamente 8% de proteína bruta, 

0,24% de fosforo e 0,02% de cálcio. Outro cereal utilizado com grande proporção é a 

soja, sendo a matéria prima para a produção do farelo, que é formado por 89,6% de 

massa seca, 45% de proteína bruta além de 0,55% de fosforo e 0,34% de cálcio. 

Sendo tanto o milho como a soja bastante nutritivos justificando o seu alto uso na 

produção, se destacando como principais alimentos energéticos utilizados em rações 

de suínos. 

Entretanto nos últimos anos a soja também estar sofrendo a mesma 

problemática do milho de elevação dos preços, que mesmo sendo um alimento muito 

nutritivo para os suínos, o alto custo estimula a procura por outros alimentos, levando 

em consideração que os custos com alimentação na produção porcina podem atingir 

até 80% dos custos totais, diminuindo a lucratividade da atividade de produção suína, 

já que, grande parte dos custos é destinação aos alimentos. Desse modo outra via 

também é a utilização de alimentos energéticos alternativos, que proporcionem a 

nutrição adequada, mas com o custo menor, oferecendo uma boa lucratividade diante 

da criação de suínos (HORWAT et al., 2021). 

 

Todavia, nem toda energia consumida no alimento é utilizada na produção 
animal, parte dela é perdida, pois seu aproveitamento só ocorre com as 
frações orgânicas digestíveis. Assim, a eficiência de utilização da energia 
para produção consiste em como a energia contida nos alimentos é retida na 
forma de produto animal (FORMIGONI, 2016, p.17). 

 

Assim se destaca como principais substitutos do milho e do farelo de soja, seja 

de modo total ou parcial, o sorgo e o farelo de arroz, que no caso do sorgo a utilizando 

deste em até 50% da composição da dieta nutritiva se mostrou eficaz tanto no ganho 

de desempenho, assim como nos valores econômicos, se mostrando como uma 

alternativa satisfatória. Já no que se diz respeito ao farelo de arroz, a utilização em até 

20% não proporcionou perdas nutricional, mas se mostrou como eficaz na redução 

dos custos, sem causar nenhum prejuízo aos animais como no caso de processos 

diarreicos, desempenhando um importante substituto parcial do milho (HORWAT et 

al.,2021). 
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Outra fonte de alimentação energética que pode ser abordada em questão, é a 

mandioca, tendo em vista sua grande concentração de carboidratos, que 

segundo Kuhnet al., (2015) podem desempenhar como um ótimo substituto do milho, 

principalmente nas fases de crescimento e terminal, fases cruciais para a produção 

destes animais. Sendo presente na sua composição 60% de umidade, entre 21 a 33% 

da sua composição de amido e um valor de 1 a 1,5% de proteínas, havendo como seu 

principal objetivo a oferta de energia, mas com a baixa concentração proteica, é 

necessária uma suplementação com esta. 

É importante destacar também a utilização de resíduos do café, podendo ser 

nutritiva, dentro do contexto de alimentos energéticos, assim como, pode auxiliar na 

condição sustentável, levando em conta que, a produção de café provoca vários 

resíduos, que podem ser reaproveitados diante da alimentação suína, sendo utilizado 

majoritariamente a casca do grão, promovendo uma substituição parcial, com seu uso 

em uma fração de 5% no período de crescimento, e de até 9,5% quando no período 

terminal, sem promover redução do desempenho da produtividade, mas havendo 

uma redução dos gastos, levando em conta seu custo, se tornando um alimento 

energético vantajoso (KUHN et al.,2015). 

Outra via de alimentação energética para a produtividade porcina é os resíduos 

de frutas, que são produzidos a partir das indústrias na realização de sucos, polpas e 

geleia, de modo que a sua utilização em forma de farelo das polpas cítricas, ou 

também o farelo da semente de maracujá, na qual seu uso, além de favorecer no 

contexto ambiental, pela reutilização de um material que seria eliminado e provocaria 

contaminação, beneficia também a própria produtividade animal, que substitui uma 

parte dos alimentos utilizados normalmente como no caso do milho e a soja, que 

também são utilizados na alimentação humana, o que favorece um equilíbrio 

alimentício, sem haver uma sobrecarga aos cereais por uma alta demanda além da 

que já é existente atualmente (KUHN et al.,2015). 

Os resíduos da cevada também se mostram como um meio alimentício que 

promove também benefícios ao que se diz respeito do meio ambiente, tendo em vista 

que a utilização da cevada é de grande escala no país, o que promove uma grande 

quantidade de resíduos produzidos, assim destinar estes para a alimentação como no 

caso dos suínos, promoverá uma condição sustentável, sem impactar o ambiente no 
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descarte dos resíduos, sendo benéfico também no contexto alimentício e nutritivo, já 

que o principal resíduo criado do uso da cevada é o bagaço, sendo este composto por 

uma grande quantidade de fibra, assim como umidade, e uma pequena quantidade de 

proteína (VERDE et al.,2019). 

 

A diversidade de alimentos e seus subprodutos utilizados na formulação de 
rações são indicativos da necessidade de se conhecer, cada vez mais, os 
seus valores nutritivos e energéticos, objetivando melhor aproveitamento e 
utilização de forma mais racional, sendo que a precisão dos valores de 
composição química, energética e digestibilidade de nutrientes, além de 
necessária, são primordiais na busca da redução dos custos e de uma melhor 
produtividade (SANTOS et al.,2015). 

 

Visando o suporte para a produção suína que estar a cada dia aumentando, a 

gordura vegetal vem dar um suporte alimentício, se incluindo como alternativa de 

alimentação energética como os alimentos citados anteriormente, se mostrando de 

grande valor nutricional, pois a utilização de lipídios favorece uma grande quantidade 

energética, de modo que a energia favorecida pela gordura vegetal é de grande 

quantidade, assim como tem uma grande capacidade de absorção dessa fonte 

energética, o que favorece a condição principalmente do crescimento e processo de 

engorda, promovendo uma grande produtividade dos suínos(VESSURA, 2015). 

O farelo de coco, também se mostra eficiente na nutrição de suínos, de modo 

que, este se inclui como uma fonte de alimentação alternativa, considerando também 

que na região nordeste é onde se concentra a sua produção, assim, em tais regiões a 

utilização do farelo de coco se torna bastante vantajosa, com um baixo custo, 

desempenhando um valor nutritivo equivalente aos cereais usados 

tradicionalmente na produtividade porcina, contendo neste, uma alta porcentagem 

proteica e de fibras, assim como, um grande valor calórico, favorecendo a engorda do 

animal. No entanto, ela não apresenta uma alta taxa energética, sendo necessário a 

associação do farelo de coco com outras fontes alimentícias, atingindo o objetivo de 

favorecer o processo de crescimento sem prejuízos a estes, e reduzindo os valores 

gastos (CARVALHO et al., 2014). 

Como outra via, o farelo de algodão também se mostra como um alimento 

adequado para os suínos, levando em consideração os valores nutricionais presente 

neste produto, sendo constituído por até 42% de proteína bruta e em média de 21% 
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de fibras. Na qual com a realização dos estudos de Paiano (2014), foi evidenciado que 

a aplicação de até 10% do farelo de algodão na nutrição porcina se mostrou vantajosa, 

e que a aplicação de 5% como melhores resultados obtidos no que diz respeito 

a lucratividade, com a diminuição dos custos, mas sem haver prejuízos no processo de 

crescimento, sendo desse modo, um alimento energético eficiente na substituição 

parcial do milho e da soja. 

Por fim, como já foi citado anteriormente a semente de maracujá também pode 

ser utilizada na forma também de farelo para a criação porcina, sendo este produto 

alimentício derivado da industrialização, como no caso da produção de sucos e polpa, 

desempenhando igualmente aos alimentos citados anteriormente como uma forma 

sustentável para o meio ambiente, assim como o barateamento dos custos na oferta 

alimentícia, que com uma utilização de até 16% da nutrição administrada não promove 

prejuízos na estrutura e no desenvolvimento físico dos suínos, desempenhando um 

papel benéfico diante da utilização do farelo da semente de maracujá (PAIANO, 2014). 

Por tanto, evidencia que apesar do milho e a soja ser majoritariamente utilizada 

como fonte de alimentos energéticos, o uso de outras alternativas das quais foram 

discutidas anteriormente, são também importantes, desempenhando um papel 

nutritivo equivalente, ou aproximado, podendo ser como substitutos do milho e a soja, 

tendo em vista o barateamento do custo de produção, mas sem impactar no 

crescimento e engorda dos suínos, desempenhando também o papel de 

realizar benefícios a meio ambiental, já que, dos principais alimentos energéticos 

utilizados, grande parte se dispõem do reaproveitamento, o que também torna o 

produto de menor custo, evidenciando a importância desta abordagem visto que a 

produção porcina é uma das principais no Brasil (PAIANO, 2014). 

 

 

 

      2.3 Custos com Alimentação na Produção de Suínos e Fatores de Exigência 

Nutricionais do Mesmo 
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O uso de suínos para alimentação da população como componente nutricional 

é algo que se desenvolve fortemente, pois os mesmos representam uma fonte de alto 

teor proteico, sendo considerada em meio aos livros e bases literárias como a mais 

importante de todo o mundo. Estima-se que seja produzido em todo o mundo um 

quantitativo de 100 milhões de toneladas de carne de porco, as quais metade dessa 

produção é um resultado chinês, enquanto um terço é ocupação da UE e dos EUA. O 

Brasil, frente a esses gigantes da produção de carne suína, representa resultados 

mais modestos, mas ainda assim ocupa uma quarta posição nesses parâmetros no 

que diz respeito à produção e também exportação (MIELE et al.,2011). 

O aumento pela procura pela carne suína pela população explica também o 

aumento da produção que é o foco das produtoras ao longo dos anos. Essa busca em 

meio aos mercados e frigoríficos é resultado de múltiplos fatores que se enraízam 

socialmente e culturalmente à população ao longo dos anos e avanços científicos. 

Entre esses fatores é valido lembrar que, atualmente, a carne suína é considerada 

como uma propriedade muito nutritiva para a dieta alimentar, já que se trata de uma 

carne dotada de quantidades lipídicas reduzidas, o que é visto como ideal frente à 

preocupação da população em se alimentar bem. Outro fator contribuinte é para o 

aumento da sua procura é o seu preço de compra, que quando equiparado com 

demais carnes de cortes, o seu preço se mostra reduzido (SOUZA et al.,2018). 

 

 
Figura 5: Custo com alimentação e produção de suínos. 
Fonte: PEREIRA (2017).  
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Entretanto, esses resultados que demonstram avanços pertinentes e 

consecutivos em produção em larga escala, é resultado das mudanças ocorridas, seja 

pela implementação de novas tecnologias, como também dos maiores incentivos e 

investimentos para o alcance de tal objetivo, acarretando assim também em um 

aumento da produção e dos custos para a produção suína e alimentícia da população. 

E isso é evidente ao Brasil, ao se analisar os resultados das últimas três décadas, que 

é muito significativo com relação ao crescimento dos demais países (MIELE et 

al.,2011).  

Entretanto, o processo de criação de suínos no Brasil passou por diversas 

complicações, principalmente nos anos de 2003 e 2004, que levaram à uma queda na 

produção dos mesmos, essa produção só voltando aos seus níveis de eficiência no 

ano de 2005. Como hipótese para as quedas, como também para os avanços na 

produção da carne suína para o corte e consumo populacional, é destacado o custo 

para sua produção como o principal fator contribuinte para essas. Tudo isso porque 

entre os custos necessários para a criação de suínos, a alimentação representa um 

número de mais da metade destes, estimando-se que entre os custos de produção de 

suínos, estatísticas que vão de 60% à76% correspondem à alimentação destes 

animais, necessário para o seu crescimento e desenvolvimento, seguida em larga 

vantagem dos custos com mão de obra, que se classificam em 4,6% dos custos 

(PICCOLLI, 2015). 

 

É importante que os leitões sejam mantidos em sua zona de conforto para 
que se obtenha maior consumo e ganho de peso na fase de creche. Grandes 
amplitudes térmicas, associadas à alta concentração de gases (amônia) e 
poeira, levam a irritações no trato respiratório dos animais, aumentando a 
probabilidade de ocorrência e agravamento de doenças 
respiratórias(PICCOLLI, 2015, p. 16). 

 

Nesse contexto, é visto também que os custos com a produção de suínos para 

o corte alimentício são regidos com base em diferentes fatores que agregam custos, 

desde a sua aquisição, até o momento do corte e venda, sejam eles de forma direta 

ou indireta, ao bolso do criador, e agregando assim consequentemente também ao 

preço da carne no momento da venda. Entre esses, a alimentação, como já 

mencionado, representa o principal deles por ser responsável por mais da metade dos 

gastos, já que é indispensável uma nutrição planejada e organizada para que os 
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animais da suinocultura venham garantir as necessidades básicas para atingir o 

ganho muscular, em outras palavras, o ganho de carne, necessário para a demanda 

estimada de alimentação da população brasileira e mundial (PONTES; ARAÚJO; 

TAVARES, 2015). 

Porém, torna-se valido lembrar-se também de outros fatores, que são a mão 

de obra para os cuidados com esses animais, inclusive para o manejo alimentício; 

além de gastos com transporte, energia, atendimento veterinário, manutenções aos 

equipamentos estruturais e instalações, assim como demais despesas que venham a 

surgir, eventualmente, com o decorrer do desenvolvimento dos filhotes suínos. Com 

base nisso, esses gastos podem aderir então um caráter fixo, quando o produtor já 

tem ciência que aquele gasto será destinado ao animal, independentemente de 

qualquer eventualidade; ou então variável, quando o gasto muda de proporção ou 

pode vir a acontecer de forma inesperada e planejada (PONTES; ARAÚJO; 

TAVARES, 2015). 

Também se torna evidente que a forma de se produzir suínos acarreta 

diferenciações aos custos, entre eles os supracitados. Quando o produtor é um 

autônomo, o mesmo se torna responsável por arcar com todos os custos que venha 

a acompanhar essa criação, já que ele é o único envolvido, fazendo então toda a 

produção e também a venda, sendo então o único recebedor dos ganhos de capitais. 

Entretanto, essa realidade é um tanto diferente quando se fala em produtores que 

atuam com parcerias à outros setores essenciais para essa produção, sejam eles 

outros suinocultores, mas também pessoas responsáveis por distribuição alimentos, 

suplementos, medicamentos, transportes e entre outros dos gastos necessários, onde 

os ganhos tendem à ser em maior escala, e também os riscos e responsabilidades 

dos investimentos feitos tendem à ser divididos entre os envolvidos de maneira pré-

definida (ENGELAGE et al.,2017). 

Diante desses custos e evidenciação que a alimentação representa o maior 

deles, é defendido que um dos maiores desafios para a criação e continuidade da 

suinocultura é desenvolver um avanço nos quantitativos em produção, ao mesmo 

tempo em que se reduzam os custos para essa alta produtividade necessária, já que 

para se alcance o máximo do animal no que se refere ao seu desenvolvimento, é 

preciso que o mesmo seja alavancado por uma dieta de alto teor nutricional, que em 

geral, implicam nesses altos custos à sua aquisição. Para isso, os programas de 

nutrição animal, responsáveis por desempenhar a mensuração do fornecimento de 
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micro e macro nutrientes, são os responsáveis por compor as dietas frente ao que é 

necessário para cada animal, nesse caso para cada suíno, e em cada etapa de vida 

para que se tenha um crescimento eficaz e saudável (ROSSI et al.,2013). 

Esses programas de nutrição, para a presente discussão de nutrição suína, são 

responsáveis pelo desenvolvimento de dietas pautadas, principalmente, em uma alta 

digestão, ao mesmo tempo que também forneça os nutrientes necessários. 

Entretanto, isso pode desencadear altos custos à produção, como mencionado acima, 

já que os maiores consumos de ração em suínos ocorrem nas fases de crescimento 

e terminação, onde atingem certa idade e um aumento das necessidades metabólicas, 

fases que consomem até cerca de 70% das rações adquiridas em todo período de 

criação suína. Com isso, a elaboração dessas dietas tende não só fornecer o 

desenvolvimento necessário para o alcance dos objetivos do produtor, mas também 

a redução dos custos com essa produção, tornando assim essa alimentação mais 

barata, e consequentemente a criação mais lucrativa, e impactando diretamente ao 

mercado da suinocultura brasileira (LOVATO, 2013). 

 

Quanto à influência do peso e idade dos animais sobre a digestibilidade dos 
alimentos, Fialho trabalhando com diferentes alimentos para suínos com 
baixos teores de fibra bruta, não verificaram efeito da idade sobre os valores 
de energia digestível. Entretanto, observaram melhores coeficientes de 
digestibilidade da matéria seca e da proteína em animais mais velhos e ou 
pesados (SOUZA et al.,2015, p.4). 

 

Tudo isso é indispensável, já que todo o processo de crescimento e 

desenvolvimento da classe suína pode ser influenciado por fatores como a nutrição, 

mas também pela genética, sanidade e ambiente que lhe é imposto para seu convívio, 

os quais quando identificados podem receber as devidas intervenções. Essas 

intervenções serão delimitadas com base nos objetivos finais da carne, sejam eles 

definidos com base em predefinições do produtor, que descreve os parâmetros 

básicos que seus animais devam ter para que estejam prontos para o abate, mas 

também das indústrias ou demais setores, como frigoríficos locais, aos quais será 

direcionado o corte, que instauram exigências próprias para a aceitação do animal, o 

que faz com que mais uma vez o produtor planeje com antecedência (SILVA et 

al.,2016). 

Para a elaboração dessas dietas, levam-se em consideração os compostos 

químicos e orgânicos que são essenciais para o crescimento dos suínos, entre eles 
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tem-se a água, a energia encontrada por meio de alimentos ricos em carboidratos, os 

aminoácidos, as vitaminas e os ácidos graxos, cada um desempenhando sua função 

para a eficiência da fisiologia suína. Nesse contexto, para que se defina as 

quantidades de cada um desses compostos à dieta do animal é preciso que se leve 

em consideração também destinos finais da exploração que será feita com o animal, 

aja vista que para uma é exigido uma diferente dieta, em diferentes quantitativos. Em 

outras palavras, é preciso que se saiba previamente qual o destino de cada criação 

de suínos, seja para a reprodução, corte, e entre outros, para que essa dieta seja 

direcionada, sendo o essencial utilizado para suas funções fisiológicas e metabólicas, 

e o consumido em excesso, quando ocorrido, sendo agregado aos tecidos em formato 

de proteína e gordura, como reservas à essas funções (LOVATO, 2013). 

 

 
Figura 6: Sifras para nutrição de suínos. 
Fonte: NUNES et al. (2017). 

 

Em meio à criação de suínos no Brasil, o milho e o farelo de soja são os dois 

principais compostos alimentícios da dieta, por fornecerem os parâmetros essenciais 

supracitados, ou seja, a energia e a proteína para o bom crescimento e 

desenvolvimento, sendo assim também os de maior usualidade cotidiana. Entretanto, 

há um empasse no que se refere aos custos para a aquisição desses compostos, já 

que os mesmos são vistos à nível mundial como “commodities” e assim, o seu preço 

de custo pode ser influenciado e modificado constantemente com base em variações 

que regem a economia, sendo o principal as mudanças na precificação do dólar, essas 
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questões podem ser notadas perante a Figura 7: Sifras para nutrição de suínos. Isso 

foi evidente em um recente cenário, quando a queda do valor do real com relação ao 

dólar, no ano de 2016, levou a uma modificação abrupta na precificação desses 

compostos essenciais, o que compromete também a oferta e demanda de suínos para 

alimentação (BRAND, 2018). 

Diante disso, é indispensável também discutir de forma mais aprofundada os 

fatores necessários para a nutrição dos suínos e um deles são os carboidratos, que 

tem por objetivo o fornecimento de energia para as atividades comuns aos animais, 

desde aquelas controladas pelo animal, como andar; como também as não 

controladas como as atividades comuns ao metabolismo. Entre esses carboidratos 

que irão compor a alimentação de suínos, pode-se dizer que esses se encontram 

divididos em duas subclassificações que são: os polissacarídeos amiláceos, que 

incluem o amido, sacarose; e não amiláceos, que incluem a celulose, β-glucanos, 

entre outros. A diferenciação entre esses compostos condiz praticamente com a forma 

de digestão de cada um quando ingeridos pelos animais ruminantes, em especial os 

suínos, uma vez que os amiláceos podem e serão digeridos por enzimas endógenas, 

ou seja, de produção própria do suíno; enquanto os não amiláceos não serão digeridos 

pelos mesmos (BRAND, 2018). 

Nesse contexto,  deve-se então promover uma gestão dos resíduos de modo 

que além de não promover alterações ambientais, possa se tirar 

algum benefício destes, ou estão sejam minimizados os impactos causados. Sendo 

segundo Soerger (2016), a gestão desses resíduos é desenvolvida através do 

manejo, a armazenagem, tratamento, ou/e reutilização, promovendo além de um 

menor dano no que se refere ao ecossistema, uma maior lucratividade, com o manejo 

em outras atividades a partir dos resíduos, como produção de biomassa ou 

biofertilizantes. 

Dessa forma, percebe-se, que o aumento pela procura pela carne suína pela 

população explica também o aumento da produção que é o foco das produtoras ao 

longo dos anos. Essa busca em meio aos mercados e frigoríficos é resultado de 

múltiplos fatores que se enraízam socialmente e culturalmente à população ao longo 

dos anos e avanços científicos. Entre esses fatores é valido lembrar que, atualmente, 

a carne suína é considerada como uma propriedade muito nutritiva para a dieta 

alimentar, já que se trata de uma carne dotada de quantidades lipídicas reduzidas, o 

que é visto como ideal frente à preocupação da população em se alimentar bem. Outro 
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fator contribuinte é para o aumento da sua procura é o seu preço de compra, que 

quando equiparado com demais carnes de cortes, o seu preço se mostra reduzido 

(SOUZA et al.,2018). 

 
Figura 8: Esquema representativo dos sistemas energéticos frente aos suínos. 
Fonte: FORMIGONI (2012). 

 

Frente a isso, outro fator importante para a alimentação de suínos é a proteína, 

as quais formadas por cadeias polipeptídicas, que quando quebrados por agentes 

degradantes presentes aos estomago, a exemplo o suco gástrico, liberam compostos 

menores que são os aminoácidos, os quais podem ser absorvidos para as mais 

diversas funções que a proteína pode ter ao organismo, esse processo pode ser 

mostrando perânte a Fígura 6: Esquema representativo dos sistemas energéticos 

frente aossuínos, a qual demonstra que a suplementação da composição dietética de 

suínos com aminoácidos sintéticos é um ponto em bastante vigor quando o objetivo é 

compor uma alimentação benéfica, e esse apresenta suas vantagens principalmente 

por minimizar os efeitos ambientais que são originados pela crescente excreção de 

nitrogênio no meio ambiente, sendo assim, por meio destes sintéticos, essa excreção 

se mostra reduzida, diminuindo também seus efeitos, o que é de extrema importância, 

já que a produção torna-se cada vez mais precisa devido à demanda necessária. Além 

disso, quando se incrementa aminoácidos sintéticos à dieta de suínos, vê-se também 



34 

 

os impactos destes principalmente na qualidade da carne abatida de suínos (REMUS, 

2015). 

Os estudos recentes descrevem a importância da ciência em saber adequar as 

quantidades de nutrientes essenciais para a produção de rações nutritivas e com isso, 

um outro composto de forte usualidade são os lipídios, conhecidos popularmente em 

meio à sociedade como gorduras. Esses lipídios também denotam como característica 

definidora a sua capacidade ser uma fonte de energia de alta quantidade para a 

manutenção das atividades animais sem qualquer dano a saúde do mesmo, desde 

que mensuradas em quantidades corretas de acordo com os artifícios de posse dos 

criadores, já que quando em excesso tendem a trazer o acumulo de gordura aos 

tecidos do animal como maleficio (VERUSSA, 2015). 

Assim, alimentos lipídicos de origem animal, como a banha; como também os 

de origem vegetal, como o óleo de coco, milho, soja e entre outros, podem 

complementar essa dieta. Além desses, os lipídios também trazem outros benefícios 

quando agregados à alimentação, já que tornam menores as quantidades de pó nos 

alimentos, contribuem para a vida dos equipamentos como motores, essencial para 

viabilização dos custos da suinocultura (VERUSSA, 2015). 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

A pesquisa, a nível cientifico, é compreendida como sendo um procedimento 

de origem racional realizado de maneira sistemática, cujo objetivo principal é fornecer 

respostas e informações para problemas propostos e observados. A mesma como 

citato, é requisitada quando não existe informações e/ou dados suficientes para 

deduzir uma resposta a determinado fato ou problema. Além disso, Gil (2008) 

esclarece que quando tais informações existem, mas se encontram em desordem com 

o problema referido, se faz necessário também usar a pesquisa científica, postulada 

por um determinado método. Para tanto, este método empregado, é compreendido 

ainda segundo o autor como um conjunto de ações racionais que visam uma maior 

seguridade e organização dos dados, atingindo consequentemente os objetivos 

propostos pela pesquisa. 

Esse estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura construída 

mediante à apresentação de dados secundários de cunho cientifico e de grande 

relevância no entendimento cronológico atual, aja vista a necessidade de sintetizar 

estudos já publicados em revistas de grandes repercussões e indexadas em bases 

de dados mundiais, por intermédio de levantamento bibliográfico e síntese das 

experiências traçadas pelos autores fomentando a importância do estudo, 

determinando conhecimento atual sobre a temática levada em consideração, tendo 

em vista que é deliberada para identificar e sintetizar resultados de estudos 

independentes sobre o mesmo assunto, difundindo uma repercussão benéfica (GIL, 

2010). 

Adotara-se enquanto finalidade a pesquisa básica pura, a mesma é destinada 

unicamente à ampliação do conhecimento, sem qualquer preocupação com seus 

possíveis benefícios ou condição específica que por ventura apareçam. Adotará-se 

ainda método indutivo, pois segundo Lakatos (2010), tal método é definido como é 

um tipo de argumento utilizado na ciência, assim como em diversas áreas do 

conhecimento, tendo em vista que seu intuito de chegar a uma conclusão, pois parte 
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de uma premissa verdadeira, hipótese, em que as mesmas podem ou não serem 

verdadeiras no cenário científico. 

A presente pesquisa trata-se de um estudo descritivo e exploratório com uma 

abordagem quanti-qualitativa. No que toca o estudo descritivo, percebe-se que o 

mesmo tem como finalidade descrever as características de uma determinada 

população ou fenômenos, que por ventura possam acontecer, servindo ainda como 

instrumento de correlação frente as variáveis que se buscam nos objetivos. Quanto 

ao estudo exploratório, evidencia-se que o mesmo tem como finalidade um 

estreitamento do problema, tornando-o mais familiar e explicativo para a sua 

investigação, permitindo a mais explícita frente o método cientifico. 

Para Richardson et al., (2011) a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo o 

emprego das quantificações das variáveis, permitindo a tabulação dos dados 

coletados e gerando informações posteriores por meio das análises estatísticas. Já 

enquanto qualitativa a mesma permitirá a interpretação dos fenômenos estudados, 

partindo das respostas subjetivas, relacionando-a com causa e efeito para posterior 

explicação. Esta ainda é entendida como meio de pesquisa que permite a utilização 

de diferentes conhecimentos. 

Por se tratar de um estudo bibliográfico do tipo Revisão Sistemática não será 

necessário delimitar uma população ou amostra. No entanto, para isso, foram 

escolhidas bases de dados nacionais e internacionais, com o objetivo de sintetizar 

informações pontuais para a produção de conhecimento cientifico. Apesar de não 

estratificar uma população, o percurso metodológico delimitará, enquanto nível de 

exigência, para a seleção dos estudos periódicos indexados na Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES) extraídos por meio de 

descritores específicos da categoria, cujo os critérios de inclusão e exclusão se dará 

por estudos em língua inglesa e portuguesa; textos completos que respeitem os 

aspectos éticos na legislação nacional e internacional que obedeça, enquanto 

cronologia, estudos publicados entre os anos de 2011 a 2021, excluindo todos os 

outros que não obedeçam tais exigências. 

Com a finalidade de tornar os dados colhidos mais sistematizados e mais 

visíveis para a delimitação do estudo será elaborado um quadro síntese com o 

objetivo de agrupar as características fundamentais do estudo que melhor sintetizem 

a temática proposta. A divisão do quadro ocorrerá mediante a seguinte separação: 

autor e ano; base de dados; título; objetivo; tipo de pesquisa; benefícios e malefícios 
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das diferentes porcentagens. Para resolutividade da pergunta de pesquisa e objetivos 

propostos para elaboração desta pesquisa, esse processo de resultados e discussões 

serão divididos em duas etapas. 

 

Quadro 1: Quadro síntese para alocação dos estudos encontrados. 
Fonte: Elaboração do autor (criado em 2021). 

 

Para analisar os dados, os mesmos serão separados em local único, ou seja, 

no instrumento utilizado como material de coleta, enquanto será realizada a leitura 

digital dos artigos selecionados mediante os critérios impostos para, em posterior, 

dispor a discussão a partir dos dados encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/Ano Base de 

dados 

Título Objetivo Tipo de 

pesquisa 

Benefícios e 

malefícios 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A expressão de busca formulada e lançada nas bases de pesquisas, nacionais 

e internacionais, permitiu obter enquanto resultado final, 58 artigos, adotando 

enquanto critério de exclusão de duplicidade dos estudos em bases de dados, foram 

excluídos 2 artigos restando um quantitativo final de 56, os quais passaram por uma 

análise frente o título apresentado. Tal apreciação culminou na exclusão de 20 

artigos, restando agora 36 estudos. A etapa posterior culminou na triagem dos 

resumos, restando apenas 20 artigos, que após tal exclusão os textos restantes foram 

lidos na integra resultando no quantitativo final de 10 artigos, sendo estes inseridos 

exclusivamente para a etapa de resultados e discussão deste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 9: Fluxograma de aquisição do corpo literário de 10 artigos. 

IDENTIFICAÇÃO 58 artigos – Bases de dados: nacionais e 

internacionais 

 

 

TRIAGEM 

ELEGIBILIDADE 

INCLUSÃO 

2 publicações após a eliminação da duplicidade 

 

36 publicações restantes após apreciação dos 

títulos 

 

12 publicações não versavam sobre o tema 

compatível ao pesquisado após leituras dos 

resumos 

 

20 publicações analisados com leitura na íntegra e 

exclusão daqueles que não atendiam aos objetivos 

 

10 publicações foram incluídas pelos critérios de 

seleção sendo destinados para os resultados e as 

discussões 
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Fonte: Elaboração do autor (criado em 2021). 

 

Buscando a análise e discussão dos resultados obtidos em meio à pesquisa, 

tais dados foram reunidos no quadro nº 2. Analítico para amostragem dos 10 artigos 

selecionados para os resultados e discussões, buscando assim sintetizar as 

informações primordiais para a realização do presente trabalho, analisando assim, a 

cada estudo: título; objetivo; tipo de pesquisa; benefícios e malefícios das diferentes 

porcentagens. Conforme o intuito de preservar a qualidade dos dados trabalhados e 

atingir os objetivos propostos enquanto caminho metodológico, esse estudo, no que 

toca os resultados e discussões. 

 

N ° Autor 
Base de 

dados 

Ano de 

Pu-

blica-

ção 

Título Objetivo 
Tipo de 

pesquisa 

1 
FERREIRA, 

D.N.M.et al., 

VETIN-

DEX 
2021 

Performance 

and carcass 

characteristics 

of growing pigs 

fed diets con-

taining cot-

tonseed cake 

with and 

enzyme 

complex 

avaliar o efeito 

da inclusão da 

torta de algodão 

(TA) com adição 

de enzimas na 

ração de suí-

nos na fase 

de cresci-

mento e seus 

efeitos sobre 

o desempenho, 

as ca-

racterísticas de 

carcaças, bem 

como sua viabili-

dade econô-

mica. 

Pesquisa de 

campo 

observaci-

onal 

2 DIAZ et al. PUBVET 2017 

Aminoácidos 

de cadeia 

ramificada na 

alimentação de 

suínos: 

Revisão 

Facilitar o co-

nhecimento e 

importância dos 

aminoácidos de 

cadeia 

ramificada na 

nutrição de 

suínos 

Revisão de 

literatura 

3 
OLIVEIRA, 

S.C. et al. 

VETTE-

SES 
2017 

Níveis de 

proteína bruta 

para suínos 

machos 

castrados na 

fase inicial 

Avaliar dife-

rentes níveis de 

proteína bruta 

(PB) para suí-

nos machos 

Pesquisa de 

campo 

observaci-

onal  

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ferreira,%20D.%20N.%20M%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Ferreira,%20D.%20N.%20M%22
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castrados, na 

fase inicial. 

4 
POZZA, P.C.et 

al. 

Revista 

Semina: 

Ciências 

Biológicas 

e da Sa-

úde, Lon-

drina 

2014 

Redução da 

proteína bruta 

em rações 

sobre os 

balanços 

metabólicos de 

suínos 

mantidos em 

condições 

térmicas 

avaliar a re-

dução da pro-

teína bruta em 

rações sobre o 

balanço de ni-

trogênio, pH 

urinário e pa-

râme-

tros sanguíneos 

de suínos na 

fase inicial. 

Pesquisa de 

campo 

observaci-

onal 

5 
MOREIRA, 

F.C.et al. 

Revista 

Brasileira 

de Saúde 

e Produ-

ção Ani-

mal 

2014 

Substituição 

parcial do 

milho por 

sorgo granífero 

na alimentação 

de suínos nas 

fases de 

creche, 

crescimento e 

terminação 

Avaliar o efeito 

da substituição 

parcial do milho 

por sorgo 

granífero na 

dieta de suínos 

castrados sobre 

as ca-

racterísticas de 

desempenho, 

carcaça e 

avaliação 

econômica. 

Pesquisa de 

campo 

observaci-

onal/ caso-

controle 

6 
ROSA, Lorena 

Silva da et al. 

Arq. ci-

ênc. vet. 

zool. 

UNIPAR 

2013 

Crude protein 

lysine and 

metabolizable 

energy for 

sows in re-

production 

Reunir infor-

mações refe-

rentes aos 

efeitos da 

proteína bruta, 

lisina e energia 

metabolizável 

sobre o desem-

penho produtivo 

e reprodutivo de 

matrizes suínas 

em reprodução 

Revisão de 

literatura 

7 

GIRÔTTO 

JÚNIOR, C.J.et 

al.  

Arq. bras. 

med. vet. 

zootec  

2013 

Suplemen-

tação de 

aminoácidos 

para redução 

da proteína 

bruta em di-

etas para 

leitões des-

mamados aos 

21 dias de 

idade 

Avaliar o efeito 

da su-

plementação 

de aminoáci-

dos industriais 

para redução de 

proteína bruta 

(PB) em dietas 

para leitões 

desmamados 

aos 21 dias de 

idade sobre 

o desem-

penho e sobre 

Pesquisa de 

campo 

observaci-

onal com 

delinea-

mento ex-

perimental  

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20ci%C3%AAnc.%20vet.%20zool.%20UNIPAR
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20ci%C3%AAnc.%20vet.%20zool.%20UNIPAR
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20ci%C3%AAnc.%20vet.%20zool.%20UNIPAR
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20ci%C3%AAnc.%20vet.%20zool.%20UNIPAR
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Gir%C3%B4tto%20J%C3%BAnior,%20C%20J%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Gir%C3%B4tto%20J%C3%BAnior,%20C%20J%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20bras.%20med.%20vet.%20zootec
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20bras.%20med.%20vet.%20zootec
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20bras.%20med.%20vet.%20zootec
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Quadro 2: Analítico para amostragem dos 10 artigos selecionados para os resultados e discussões. 
Fonte: Elaboração do autor (criado em 2021). 

 

Os resultados encontrados e dispostos no quadro síntese citado acima para 

confecção do presente trabalho é perceptível a prevalência de estudos do tipo 

descritiva e qualitativo. Como forma de fomentar uma melhor organização frente aos 

dados traçados, acabou disposto mediante a ordem decrescente, artigos com anos 

as variáveis 

morfofisi-

ológicas, 

8 VALENÇAet al. 

Arq. Bras. 

Med. Vet. 

Zootec. 

2013 

Morfometria e 

histo-

morfometria do 

testículo em 

suínos híbridos 

recebendo di-

etas com di-

ferentes níveis 

de proteína 

Avaliar o efeito 

do teor de 

proteína da dieta 

sobre caracte-

rísticas testi-

culares em 

suínos, utili-

zando-se 21 

suínos da raça 

Dalland, 

distribuídos 

aleatoriamente 

em três grupos 

Pesquisa de 

campo 

observaci-

onal com 

delinea-

mento ex-

perimental  

9 
TOLEDO, 

J.B.et al. 

Arq. bras. 

med. vet. 

zootec ; 

2011 

Nutritional 

evaluation of 

disabled whole 

soybean and 

performance of 

piglets on 

nurse phase 

Determinar 

o valor nutri-

cional e verificar 

o desem-

penho de leitões 

dos 6 aos 15kg, 

alimentados 

com dietas que 

continham dois 

tipos 

de soja integral 

desativada, 

caracterizada 

pela presença 

(SC) ou não de 

casca (SS).  

Ensaio ex-

perimental. 

Estudo de 

campo  

10 ARAUJO et al. 
Ciênc. 

agrotec. 
2011 

Electrolyte 

balance of 

growing males 

castrated 

swines in a 

high temper-

ature envi-

ronment 

 Avaliar os 

efeitos do ba-

lanço eletrolítico 

(BE) em rações 

com diferentes 

níveis de eletró-

litos para suínos 

na fase de 

crescimento 

criados em alta 

temperatura.  

Pesquisa de 

campo 

observaci-

onal com 

delinea-

mento ex-

perimental  

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Toledo,%20J.%20B%22
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Toledo,%20J.%20B%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20bras.%20med.%20vet.%20zootec
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20bras.%20med.%20vet.%20zootec
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Arq.%20bras.%20med.%20vet.%20zootec
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de publicações igual a 2021 dispostos inicialmente, seguindo a ordem supracitada 

posteriores ano após ano, com intuito acarretado a partir da volatilidade do 

conhecimento a cerca desses intervalos, onde o meio cientifico progride de forma 

mutável. Dessa forma, na tentativa de explanar essas informações e desenvolvê-las 

de forma pontual e acareativa se fez necessário essa forma de organização. A fim de 

simplificar a leitura com base numérica o gráfico em questão apresenta esse subsídio 

anual de maior significância e analítica mediante a estatísticas tidas como base. 

 

 

Gráfico 1: Ano de publicação dos estudos inseridos. 
Fonte: Elaboração do autor (criado em 2021). 

 

Embasado e descrito pelos enunciados propostos pelos dados estatísticos 

apresentado, é perceptível que o gráfico 1: o ano de publicação de tais artigos tem 

como intuído principal datar de maneira sintetizada os anos de publicações delineadas 

na estrutura teórica do estudo vigente, apresentando dados brutos e fragmentados 

representados pelas porcentagens traçadas, percebendo dessa forma que os 

resultados encontrados enquanto periódicos tiveram a seguinte conformação: 2021 

(n=1; 10%); 2017 (n=2; 20%); 2014 (n=2; 20%); 2013 (n=3; 30%); 2011 (n=2; 20%). 

Os dados apresentam que a maioria dos artigos selecionados tem menos que 5 anos 

de publicação, onde trazem desta forma dados científicos precisos para a elaboração 

discursiva do exposto estudo. 
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      4.1 Análises acerca dos Níveis de Proteína Bruta em Diferentes Nutrientes 

para Dieta de Suínos das Fases de Crescimento e Engorda 

 

 

O quadro 3:Análises acerca dos níveis de proteínas bruta em diferentes 

nutrientes para dieta de suínos das fases de crescimento e engorda, tem como intuito 

apresentar o número do artigo representado pela abreviação (N), tipo de estudo e os 

resultados encontrados pelos artigos postulados no quadro geral. O objetivo de 

separar tais artigos ocorre mediante a necessidade de abordar a pergunta traçada, no 

que toca, as diferentes porcentagens de proteína bruta permeadas à dieta suína 

influenciam na fase de crescimento e engorda desses animais. 

 

Nª Tipo de estudo Resultados 

4 Pesquisa de campo observacional 

A redução do nível de proteína da dieta, de 20,5 a 

17,2%; é uma alternativa eficiente para reduzir a 

quantidade de nitrogênio excretado pelos suínos 

em condição de estresse térmico. 

6 Revisão de literatura 

Devido ao baixo consumo, os nutricionistas 

precisam adequar programas nutricionais 

eficazes ao potencial genético e ao nível de 

produção das matrizes, tornando-se de 

fundamental importância, a elaboração de uma 

dieta com níveis mais elevados de nutrientes 

7 Pesquisa de campo observacional 

Não houve efeito significativo da redução de 

proteína bruta da dieta sobre o ganho de peso 

médio diário, o consumo de ração diário e a 

conversão alimentar, e o pH do estômago também 

não sofreu influência, mas houve diminuição do 

pH do duodeno 

8 Pesquisa de campo observacional 

 nenhuma diferença foi identificada em relação ao 

comprimento total dos túbulos seminíferos 

(G1=3239,9±333,3m; G2=2989,4±171,7m e 

G3=3059,5±254,9m), à população de células de 

Sertoli (G1=4,7±0,5x10(9); G2=4,3±0,3 x10(9) e 

G3=4,7±0,5x10(9)), à população 

(G1=31,6±5,58x10(9); G2=27,3±4,0x10(9) e 

G3=26,4±3,9x10(9)) e ao volume das células de 

Leydig (G1=1289,3±182,6µm³; 

G2=1179,1±85,4µm³ e G3=1133,3±37,8µm³) e à 

produção espermática (G1=5,9±0,9 x10(9); 

G2=5,6±0,6x10(9) e G3=5,1±0,3x5x10(9); 
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9 Ensaio experimental. Estudo de campo 

Exceto para energia bruta (EB), não foram 

observadas diferenças entre tratamentos nos 

coeficientes de digestibilidade da matéria seca, da 

proteína bruta, do extrato etéreo e da matéria 

orgânica, e no coeficiente de metabolização da 

EB entre as duas sojas avaliadas. Os teores de 

energia digestível e energia metabolizável na 

matéria natural para SC e SS foram: 3.979 e 

4.300kcal/kg; 3.768 e 4.111kcal/kg, 

respectivamente 

Quadro 3: análises acerca dos níveis de proteínas bruta em diferentes nutrientes para dieta de suínos 
das fases de crescimento e engorda. 
Fonte: Elaboração do autor (criado em 2021). 

 

Nesse sentido, ainda adentrando nessas questões alimentícia do suínos com 

diferentes concentrações de proteína bruta, um outro estudo proposto por Pozza et 

al.(2014)com 16 suínos, machos e castrados, individualmente alojados em gaiolas de 

metabolismo semelhante evidenciou que a redução no nível de proteína bruta na 

alimentação dos suínos nas condições citadas cujo o valor perpassa de 20,5 a 17,2% 

acaba sendo uma outra alternativa para diminuição da quantidade de substâncias 

excretadas, o que pode melhorar as condições de criadouros. No entanto, quando 

levado em consideração as questões relacionadas ao crescimento e engorda, os 

dados conclusivos propostos pelo autor, demonstrou que os suínos expostos a essa 

diminuição acaba tendo uma menor retenção de nitrogênio, mesmo suplementando, 

o que pode provocar diminuição energética desses animais. 

Desse modo, corroborando com o estudo supracitado fomentado por Pozza et 

al., (2014)  um outro estudo de cunho observacional com 126 leitões com peso inicial 

de 6,05±0,35kg, proposto por Girôtto Júnior et al., (2013) demonstrou dados pontuais 

sobre os níveis de proteína bruta na alimentação dos suínos na fase inicial, em que 

dados conclusivos demonstraram que a redução de proteína bruta de uma quantidade 

atual de 24% para 19% no que toca a dieta dos leitos desmamado, ou seja, com idade 

de 21 dias, fase inicial, de todo processo de engorda, não influencia diretamente no 

processo de desempenho, uma vez que, esses dados inferiram que também não 

houve influência sobre o peso de fígado e baço, o pH do estômago e as variáveis 

morfológicas do trato gastrointestinal. No entanto essa redução em questão deve ser 

suplementada com metionina, treonina, triptofano, valina e isoleucina industriais. 

Ainda adentrando os resultados propostos por esse estudo enquanto influência da 

diminuição dos níveis de proteína bruta, pode se perceber que existiu diminuição no 

peso do pâncreas. 
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Os dados referentes aos diferentes níveis de proteína bruta na alimentação de 

suínos são bastante difundidos na literatura frente as áreas de estudo. Corroborando 

as informações com os dados aqui destacado, percebe-se que um estudo realizado 

por  Valença et al., (2013) cujo percurso metodológico percorreu um estudo de caso 

controle com 21 suínos da raça Dalland, os quais foram distribuídos aleatoriamente 

em três grupos, para os dois grupos de caso o quantitativo de proteína bruta foi 

alterado para uma concentração de cerca de 15% para mais e para menos, 

demonstrou que os níveis de proteína bruta abaixo ou acima do normal acabou 

acarretando na redução da largura dos testiculos, a qual no entanto não acabou 

influenciando no processo de reprodução destes animais, ou seja, nas características 

reprodutivas dos suínos, não encontrou se relação neste estudo com o fator de 

engorda e desenvolvimento desse tipo de proteína e a suas respectivas 

concentrações com o processo de engorda durante o período inicial é de 

desenvolvimento destes animais. O dado apresentado até então acaba por não 

corroborar com os outros estudos elencando no transcorrer dessa discussão. 

Esses períodos nutricionais na fase inicial da vida dos suínos até o processo 

de engorda constituem fatores de grande importância para avaliação do 

desenvolvimento desses animais e fatores de produção destes em questões 

econômicas. Dessa forma, elencando o estudo proposto por Toledo et al., (2011) 

enfatizou que dentre os alimentos inserido a dieta desses suínos a base de soja 

desativadas acabam por apresentarem bons resultados enquanto valores nutritivos, 

os quais podem ser inseridos na dieta destes leitões. Ainda analisando essa fase de 

crescimento e engorda, associada a ainda a questões econômicas que circundam 

todo esse processo de criação, convém analisar que os dados apresentados 

demonstram que os dois tipos de soja podem ser incluídos na dieta de leitões até 

13,5% acarretando em um bom desenvolvimento desses animais e nos fatores de 

produção necessário e importados pelo mercado. 

Divergindo dos estudos até aqui citados, no que toca a abordagem 

metodológica do estudo e seu tipo, percebe-se que um estudo proposto por Rosa et 

al., (2013) do tipo revisão de literatura demonstrou enquanto resultados pontuais da 

nutrição de suínos e os valores de proteína bruta empregada que especialistas devem 

de maneira direta adequar  os programas nutricionais em energia, proteína bruta e 

lisina  frente ao que toca o potencial genético, bem como para estabelecer o nível de 

produção das matrizes de produção necessária para variação econômica. Esses 
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programas nutricionais devem levar em consideração esse processo proteico inserido 

na alimentação, processo reprodutivo e processo de desenvolvimento dos animais 

durante o período de tempo em que se insere a nutrição dos mesmos. Esse estudo 

em questão acabou reuníamos as informações necessárias para o entendimento 

acerca dos efeitos da proteína bruta, lisina e energia metabolizável sobre o 

desempenho produtivo dos suínos, corroborando aos estudos anteriores, acerca dos 

níveis de proteína bruta nas fases de crescimento e engorda. 

 

 

      4.2 Análises acerca dos Níveis de Proteínas Bruta em diferentes 

Concentrações para Manutenção do Crescimento e Desenvolvimento dos 

Suínos na Fase de Engorda 

 

 

O quadro 3:Analises acerca dos níveis de proteínas bruta em diferentes 

concentrações para manutenção do crescimento e desenvolvimento dos suínos na 

fase de engorda, tem como intuito apresentar o número do artigo representado pela 

abreviação (N), tipo de estudo e os resultados encontrados pelos artigos postulados 

no quadro geral. O objetivo de separar tais artigos ocorre mediante a necessidade de 

abordar o objetivo do estudo, isto é, compreender a influência das diferentes 

porcentagens de proteína bruta no processo de nutrição e engorda nos suínos de 

produção brasileiro. 

 

Nª Tipo de estudo Resultados 

1 Pesquisa de campo observacional 

O nível de 24% de inclusão com adição de complexo 

enzimático em rações de suínos na fase de 

crescimento II, sem alterar os parâmetros de 

desempenho e as características de carcaças, além 

de apresentar redução do custo/kg de suíno 

produzido 

2 Estudo de revisão da Literatura 

Evidenciou por meios dos resultados bibliográficos a 

importância dos aminoácidos de cadeia ramificada é 

a nível nutricional e celular pois influenciam os 

parâmetros produtivos de eficiência dos suínos assim 

como o metabolismo proteico 

3 Pesquisa de campo observacional 

Os níveis de PB da ração influenciaram o ganho de 

peso diário, que aumentou de forma quadrática até o 

nível de 19,6%. A conversão alimentar também 

variou de forma quadrática, melhorando até o nível 
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de 20%. Os consumos de ração e de energia 

digestível diários não foram influenciados pelos 

tratamentos. 

5 Pesquisa de campo observacional 

Não foram encontrados efeitos para o desempenho e 

características de carcaça. Nas variáveis 

bioquímicas, foram encontrados efeitos lineares para 

a ureia e proteínas totais, com os animais com 0% de 

sorgo apresentando os maiores valores 

10 
Pesquisa de campo observacional/ 

caso-controle 

Foi coletado sangue para mensurar as 

concentrações sorológicas de Na, Cl e K. A 

temperatura média foi 29,65±3,80º C com UR do ar 

69,6±10,4%, Temperatura do Globo Negro de 

31,95±1,98º C e Índice de Temperatura do Globo 

Úmido em 80,51±2,44. OsníveisdeBEreduziram(P). 

Quadro 4:Analises acerca dos níveis de proteínas bruta em diferentes concentrações para manutenção 
do crescimento e desenvolvimento dos suínos na fase de engorda. 
Fonte: Elaboração do autor (criado em 2021). 

  

A suinocultura vem perpassando por diversas transformações ao longo do 

tempo, principalmente no que toca o processo de criação destes animais nos mais 

variados territórios. Estes ainda em território brasileiro tem acarretado em altas no 

desenvolvimento nos anos, abarcando com essas modificações o patamar de quarto 

maior produtor de carne suína a nível mundial, necessitando assim de uma avaliação 

frente a dieta empregada no processo de crescimento e engorda desses produtos. 

Nesse ponto, um estudo proposto por Ferreiraet al., (2021) no que toca o enquanto 

instrumento metodológico 20 suínos machos castrados, distribuídos em um 

delineamento em blocos ao acaso, com peso corporal inicial de 56,28±5,78kg e final 

de 79,79±7,32kg. Os dados abarcados pelo estudo demonstraram que 24% de 

inclusão no que toca o complexo enzimático nas rações desses animais na fase de 

crescimento acaba acarretando em redução do custo/kg de suíno produzido, além de 

não favorece a alteração nas características da carcaça dos animais. 

 Corroborando com os dados anteriores, um estudo do tipo revisão de literatura 

proposto por Diaz et al., (2017) no que toca os níveis de proteína na alimentação de 

suínos, acabou inferindo que os aminoácidos de cadeia ramificada acabam por ser de 

suma importância para processo nutricional e para o processo celular inerente ao 

desenvolvimento  do animal, uma vez que acaba influenciando diretamente em 

paramentos, tanto produtivo, quanto na eficiência destes suínos para o processo de 

engorda e crescimento. A justificativa deliberada para essa importância acaba sendo 

o metabolismo proteico necessário aos suínos para atingir ganho de peso, o consumo 

diário de ração e a conversão alimentar, dentro desses resultados percebe-se que 
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dentro dos aminoácidos de cadeia ramificada necessária para essa adição estão 

leucina, valina e isoleucina. 

 Dessa forma, ainda avaliando essas questões referentes ao nível de proteína 

bruta frente a nutrição dos suínos nas fases de crescimento e engorda um estudo 

proposto por Oliveira et al., (2017) inferiu que os níveis de proteína bruta na dieta 

alimentar dos suínos na fase de crescimento influenciaram diretamente no ganho de 

peso diário, o qual ainda foi percebido um aumento de até quatro vezes, chegando a 

cerca de 19.6% do valor esperado. Os dados concluíram que o nível de proteína bruta 

em 20% da ração, quando associado ainda ao consumo de 10, 7g de outro aminoácido 

ramificado essencial, ou seja, a lisina de forma diária acaba melhorando o resultado e 

o desempenho destes suínos castrados, mostrando a influência da proteína bruta na 

nutrição destes animais. 

Dessa forma, corroborando com os dados supracitados e inferindo sobre todo 

o processo nutricional destes suínos nas respectivas fases, um estudo proposto por 

Moreira et al., (2014) cujo o objetivo central era avaliar efeito da substituição parcial 

do milho por sorgo granífero na dieta de suínos castrados sobre as características de 

desempenho, carcaça e avaliação econômica, foi encontrado que não houve efeitos 

no tocante ao desempenho e as características destes. Já no que toca a segunda 

avaliação frente os efeitos bioquímicos, percebeu-se então efeitos lineares para 

proteínas brutas. Já no tocante ao desempenho econômico, o grupo com 50% de 

sorgo obteve uma maior eficiência e redução no nível de custa, demonstrando que a 

substituição de milho pelo sorgo a um nívelmáximo de 50% na dieta destes suínos 

acaba se favorecendo uma dieta favorável. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

 Para o processo de crescimento e desenvolvimento, a suinocultura perpassa 

por etapas complexas, as quais podem influenciar diretamente em seu desempenho, 

principalmente quando analisados de perto variáveis relacionadas ao alto nível de 

produção. É nesse contexto que se infere fatores relacionados ao manejo, nutrição 

sanidade, genética e ambiência, as quais quando analisada a variante de crescimento 

e abate, pode significar requisitos que afetam o desempenho e criação destes suínos, 

por isso, no que toca a nutrição destes animais com proteínas brutas. 

Levando em consideração os constantes avanços na nutrição de suínos em 

diferentes fases do crescimento, é notório que o processo industrial vem percorrendo 

caminho para proporcionar um aumento da disponibilidade de aminoácidos sintéticos 

que tenham como finalidade favorecer a nutrição dos suínos, assim como a redução 

dos níveis de proteína bruta. Nesse contexto, norteado pela pergunta de investigação 

cientifica de como as diferentes porcentagens de proteína bruta permeadas à dieta 

suína influenciam na fase de crescimento e engorda desses animais, sustentado ainda 

pela hipótese de que a nutrição dos suínos para atender as exigências de produção e 

de mercado perpassa por requisitos básicos fundamentais para a fase de crescimento 

e de engorda que acaba designando a qualidade do produto, por isso a concentração 

de inúmeros nutrientes acabam fazendo a diferença na perpetuação destas fases. 

Percebe-se que as mesmas foram atingidas parcialmente, uma vez que, existe uma 

limitação nos estudos frente a essa temática. 

Nesse campo, de posse do objetivo geral proposto por esta pesquisa, isto é, 

identificar a influência das diferentes porcentagens de proteína bruta empregada na 

dieta suína para manutenção das fases de crescimento e engorda destes animais. 

este acabou sendo alcançado parcialmente  conforme os resultados encontrados e 

discutidos nesse trabalho de conclusão de curso, uma vez que, o processo de nutrição 

frente aos diferentes níveis de proteínas brutas no que tange a nutrição de suínos na 

fase inicial de engorda e crescimento acaba sendo pouco controvérsia frente os 

estudos elencados, em que como visto anteriormente alguns mostram um processo 



50 

 

de influência e outros já anularam esse processo de influência, ficando ainda uma 

lacuna frente o processo de nutrição com essas variáveis. 

Já refletindo sobre os objetivos específicos e quanto ao se alcance, percebe-

se que o primeiro se propôs a compreender a influência das diferentes porcentagens 

de proteína bruta no processo de nutrição e engorda nos suínos de produção 

brasileiro, mostrando que mediante os resultados encontrados foi possível perceber 

por uma parcela dos estudos encontrados que existe sim um processo de influência 

frente a esse processo nutritivo e variável nessas fazes abarcadas. Já para os 

objetivos específicos secundários, isto é, entender os custos relacionados ao aporte 

alimentício para a nutrição dos suínos e os fatores de exigência empregados ao 

mesmo; conhecer os tipos de alimentação empregados para a nutrição e engorda dos 

suínos e as porcentagens proteicas destes nutrientes, percebe-se que ambos foram 

alcançados mediante o arcabouço discursivo do estudo, uma vez que, existe uma 

relação direta entre gastos econômicos e dieta nutricional dos suínos na fase de 

crescimento e engorda em território brasileiro. 

 Conclui-se que o estudo relacionado a nutrição de suínos, principalmente com 

diferentes concentrações de proteína bruta, no que tange a fase de crescimento e 

engorda, encontra-se com várias limitações, sendo necessária a construção de novos 

estudos para responder essas indagações necessárias ao mercado, uma vez que, 

esse processo de nutrição e engorda nesses animais, principalmente, frente as 

exigências de mercado frente a todo processo de exportação, acaba ganhando uma 

relação muito favorável, uma vez que, esse tipo de dieta por ir de encontro direto com 

as questões financeiras e de bem estar-animal. 
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