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RESUMO

O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho e as características
quantitativas de carcaça de suínos machos castrados, imunocastrados e fêmeas,
na fase de terminação, alimentados com dietas contendo 10 ppm de ractopamina.
Foram utilizados 120 animais, com peso médio inicial de 99,1 ± 5,3 kg,
distribuídos em delineamento em esquema fatorial 2 x 3 (dois níveis de
ractopamina, 0 e 10 ppm e três grupos), cinco repetições com quatro animais
cada. A suplementação de 10 ppm de ractopamina na dieta melhora a conversão
alimentar dos suínos, independente do sexo, sem, no entanto, afetar os demais
parâmetros de desempenho e as características quantitativas de carcaça. O sexo
dos suínos foi determinante do desempenho e das características quantitativas de
carcaça. As fêmeas apresentaram rendimento de carcaça quente superior aos
machos imunocastrados, que apresentaram rendimento superior aos machos
castrados. Os machos imunocastrados e as fêmeas apresentaram maior
percentual de carne magra em relação aos machos castrados.

Palavras-chave: aditivos, beta-agonistas, carcaça, desempenho,
imunocastração.
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ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the performance and the
quantitative characteristics of carcass of barrows, immunocastrated and females in
the finishing phase fed with diets containing 10 ppm of ractopamine. One hundred
twenty animals were used, with initial weight of 99.1 ± 5.3 kg, distributed in a
factorial design in 2 x 3 (two ractopamine levels, 0 and 10 ppm and three sex), five
replicates of four animals each. The supplementation of 10 ppm of ractopamine in
the diet improves feed conversion in pigs, regardless of sex, without, however,
affect the other parameters of performance and the quantitative characteristics of
the carcass. The sex of the pigs is critical of the performance and quantitative
characteristics of the carcass. The females have higher hot carcass yield for
imunocastrated male and they have yield above the barrows. The imunocastrated
males and females have a higher percentage of lean meat for barrows.

Key words: additives, beta-agonists, carcass, performance, immunocastration.
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1. INTRODUÇÃO

A Suinocultura é um grande desafio. Há vários detalhes a serem observados para
que a produção seja satisfatória. É um setor competitivo, que vem se aprimorando em
tecnologia a partir de pesquisas, para melhorar a qualidade da carne suína, a eficiência e
o bem estar animal.
Para Barcellos (2007) a pessoa que se adapta a trabalhar com suínos quase
sempre, sem exceção, são indivíduos sérios, esforçados, bons profissionais, com sede de
conhecimento e com alto grau de apreciação pelos animais com quem trabalham. Por
isso, a suinocultura é um ramo empresarial peculiar, não é para qualquer profissional.
O sabor e a qualidade da carne suína foram modificados com a evolução das
genéticas e a adoção do sistema intensivo na produção de suínos.
Os suínos criados em granja, são alimentados com ração, devidamente preparada
e balanceada com níveis nutricionais adequados para cada fase de idade.
Com o avanço das pesquisas científicas, é possível melhorar a ração suína com
um aditivo alimentar, a ractopamina, que diminui a deposição de gordura e melhora os
índices de carne magra na carcaça.
A ractopamina é um agonista β-adrenérgico do grupo das fenetanolaminas com
estrutura análoga às catecolaminas epinefrina e norepinefrina. As fenetanolaminas fazem
parte de uma classe de compostos que se ligam aos receptores α e β-adrenérgicos e são
caracterizados pela presença de um anel aromático, uma cadeia lateral de etanolamina e
o nitrogênio alifático (SMITH, 1998).
As catecolaminas podem ser divididas em naturais ou sintéticas. As naturais são
representadas pela epinefrina, norepinefrina e dopamina, enquanto que as sintéticas são
clenbuterol, salbutamol, mabuterol, terbutalina, ractopamina entre outras (BELLAVER,
2001). Dentre estas, a mais utilizada como aditivo beta-adrenérgico na nutrição de suínos
é a ractopamina.
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Com a aprovação do uso da ractopamina como aditivo nas dietas dos suínos, temse à disposição uma alternativa para potencializar o desempenho e aumentar a produção
de carne suína brasileira. Observa-se que a suplementação de ractopamina nas dietas de
suínos na fase de terminação tem melhorado significativamente o ganho de peso, a
conversão alimentar, reduzido o consumo de ração (CROME et al., 1996), melhorado a
qualidade de carcaça, por reduzir a espessura de toucinho, aumento da profundidade de
lombo e da deposição de carne magra (MARINHO et al., 2007), sem, no entanto, afetar
negativamente a qualidade da carne suína em termos de cor, marmoreio, firmeza, e pH
(HERR et al., 2000).
Vários estudos (DUNSHEA et al., 1993; UTTARO et al., 1993 e WILLIAMS et al.,
1994) têm avaliado o efeito da suplementação da ractopamina na dieta em função do
sexo dos suínos. De uma maneira geral, constatam-se respostas semelhantes a
ractopamina nos machos castrados e nas fêmeas em termos de taxa de crescimento,
consumo de ração e deposição de tecido muscular na carcaça (UTTARO et al., 1993). Por
outro lado, quando se relaciona o desempenho de suínos machos inteiros, castrados e
fêmeas, tem-se constatado que a ractopamina promove aumento do ganho de peso nos
machos castrados e nas fêmeas, mas não nos machos inteiros (DUNSHEA et al., 1993).
Esses resultados podem indicar que assim como os suínos machos inteiros, os machos
imunocastrados podem não apresentar as mesmas respostas a suplementação de
ractopamina na dieta.
A imunocastração tem sido uma alternativa cada vez mais utilizada na produção
mundial de suínos em substituição ao método tradicional de castração cirúrgica dos
machos, sendo definida como um método de castração por meio de vacina anti–GnRF
(fator liberador de gonadotropinas), que inibe o início da puberdade, evita o odor e o sabor
característico de macho inteiro na carne, melhora o desempenho, realça as
características de carcaça (DUNSHEA et al., 2001; JAROS et al., 2005), reduz o
comportamento agressivo dos machos (CRONIN et al., 2003), além de respeitar o bemestar dos animais.
Considerando o crescimento da adoção do procedimento de imunocastração dos
suínos no Brasil, associado à carência de informações sobre o efeito da suplementação
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de ractopamina na dieta desses animais em relação aos demais sexos, propôs-se realizar
esta pesquisa com o objetivo de avaliar a suplementação de 10 ppm de ractopamina em
dietas para suínos machos castrados, imunocastrados e fêmeas, em fase de terminação,
sobre o desempenho e as características quantitativas de carcaça.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 – RACTOPAMINA

A ractopamina é classificada como uma substância repartidora de energia, uma vez
que possui a capacidade de atuar modificando os padrões de deposição dos tecidos
muscular e adiposo sem, no entanto, afetar na deposição de outros tecidos do organismo
do animal (BEERMANN, 2002).
O tecido adiposo da maioria das espécies possui β-receptores que, quando
ativados pelas catecolaminas, promovem lipólise e conseqüente redução no teor de
gordura corporal. O tecido muscular também possui receptores β-adrenérgicos que,
quando acionados, promovem ação muscular específica (BEERMANN, 2002).
Um dos efeitos conhecidos do uso da ractopamina em suínos é diminuição da
quantidade de gordura na carcaça. Esta substância age inibindo a ligação da insulina no
receptor

adrenérgico

dos

adipócitos,

antagonizando

assim

sua

ação

e,

conseqüentemente, diminuindo a síntese e deposição de gordura nos suínos (BELLAVER
et al., 1991).
O metabolismo lipídico nas células adiposas é regulado principalmente pela
insulina e pelas catecolaminas, sendo que a primeira apresenta efeito anabólico sobre o
tecido adiposo enquanto que as catecolaminas, ao atuarem nos receptores betaadrenérgicos, agem como mecanismo de controle do metabolismo lipídico, levando a
redução no seu anabolismo e aumento do catabolismo (HAESE e BUNZEN, 2005).
De acordo com Haese e Bunzen (2005), os efeitos atribuídos a ractopamina são os
aumentos da atividade lipolitica e inibição da lipogênese. Por outro lado, Rutz e Xavier
(1998) afirmam que a eficiência da ractopamina na redução do tecido adiposo do animal
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pode estar mais relacionada à atividade da droga em bloquear a lipogênese do que
estimular a lipólise.
Em relação ao metabolismo protéico, ocorre aumento da síntese de proteína
levando assim a melhoras na qualidade das carcaças dos animais submetidos à ação da
ractopamina (MILLS et al., 1990). Além disso, sabe-se que este aditivo liga-se aos
receptores de membrana e dispara uma série de eventos que levam ao aumento no
diâmetro das fibras musculares, mais especificamente das fibras brancas e intermediárias
(AALHUS et al., 1990).
Assim, o mecanismo de resposta ao uso da ractopamina parece estar diretamente
relacionado com a sua influência sobre a ação da insulina no metabolismo animal. O
tecido adiposo e muscular são os mais notavelmente insulino-dependentes, sendo que os
efeitos da insulina sobre cada um deles são alcançados pelas modificações que ela
determina em algumas enzimas especificamente selecionadas (RIEGEL, 1996).

2.2 – RACTOPAMINA E DESEMPENHO DOS SUÍNOS

O uso da ractopamina pode ocasionar queda no consumo de ração, no entanto
observa-se, que animais suplementados apresentam incremento no ganho de peso, o que
leva conseqüentemente, a melhores valores para conversão alimentar. Estes resultados
podem ser explicados pelas alterações provocadas no metabolismo animal devido à ação
da ractopamina, a qual ocasiona alterações na composição do ganho dos animais que
passam a depositar mais proteína e menos gordura (SCHINKEL et al., 2003).
A proteína tem em sua composição aproximadamente 35% de água, assim quanto
maior for o depósito protéico, maior será a quantidade de água depositada. E este é um
dos principais fatores que justificam os melhores resultados encontrados tanto para ganho
de peso quanto para conversão alimentar em animais que são suplementados com este
aditivo (MARINHO et al., 2007).
A conversão alimentar está ainda diretamente relacionada com a deposição de
gordura na carcaça, sendo que piores valores são obtidos quando a quantidade de
gordura aumenta (LUDKE et al., 1998). Dessa forma, a ractopamina, ao promover maior
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deposição de tecido magro, contribui para melhoria nos valores encontrados para
conversão alimentar.
As respostas de desempenho quando do uso da ractopamina são dependentes de
vários fatores, tais como o nível de inclusão utilizado, duração da suplementação, níveis
protéicos e de lisina na dieta entre outros. Sendo assim, variações nesses itens podem
acarretar em diferentes respostas entre os trabalhos.

2.3 – RACTOPAMINA E CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇA

Algumas espécies domésticas, como por exemplo as aves, não respondem ao uso
de ractopamina. Uma das possíveis causas seria o fato de que estes animais, por
haverem sido selecionados ao longo dos anos para apresentar um crescimento rápido,
apresentam um menor potencial de resposta para aumentar ainda mais seu crescimento,
pois estão próximos do seu limite biológico máximo. Já outras espécies, como os ovinos e
suínos por exemplo, apresentam uma resposta mais pronunciada ao uso do aditivo.
Os suínos são considerados os animais que melhor respondem ao uso
ractopamina como aditivo repartidor de energia. Tal fato pode ser explicado pela maior
quantidade de receptores β-adrenérgicos nos seus tecidos adiposo e muscular, bem
como a afinidade destes pelo aditivo (MERSMANN, 1998). Quando suplementados,
observa-se alteração na deposição de músculo e gordura na carcaça, porém não na
deposição de pele e ossos.
Além disso, o desenvolvimento muscular da carcaça apresenta maior velocidade
de crescimento do que órgãos e vísceras (SCHINCKEL et al., 2001). Dessa forma podese observar que o uso deste aditivo ocasiona resultados satisfatórios não só em relação
as variáveis de desempenho, mas também naquelas relacionadas com características
quantitativas de carcaça (FÁVERO e BELLAVER, 2001).
O fornecimento de 5 ppm de ractopamina na dieta de suínos proporciona uma
redução de mais de 8% na espessura de toucinho no ponto P2 (última vértebra torácica
com a primeira lombar a seis centímetros da linha média de corte da carcaça), quando
comparado aos animais não suplementados. No entanto, quando níveis de lisina
digestível são mais elevados, uma redução de até 14% na espessura de toucinho pode
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ser constatada. Além disso, observa-se que a profundidade de lombo aumenta cerca de
6,5% com o uso do aditivo (MARINHO et al., 2007).
Outra variável que também é influenciada pela suplementação de ractopamina é a
taxa de deposição de carne magra diária, a qual é incrementada em mais de 12%. No
entanto, para que esses resultados possam ser alcançados é necessário que haja
fornecimento de maiores níveis de lisina, bem como a correção dos demais aminoácidos.
Um balanço ideal de aminoácidos promove melhor eficiência de utilização de energia para
deposição de carne magra (MARINHO et al., 2007). As características da carcaça dos
suínos, assim como os resultados de desempenho, estão diretamente relacionadas não
só com os níveis de ractopamina, mas também com os níveis de lisina na dieta ( XIAO et
al...) Assim, destaca-se a importância de uma correção para os níveis de aminoácidos
quando é feita suplementação com ractopamina, afim de que os animais possam
demonstrar de forma eficiente seu potencial de resposta ao uso do aditivo.
Tem-se constatado que a adição de ractopamina na dieta de suínos em terminação
possibilita inúmeros benefícios, entre eles o aumento do ganho de peso dos animais e
melhora nas características de carcaça sem, no entanto, afetar características da carne
suína (STOLLER et al., 2003). A ractopamina não apresenta impacto sobre a qualidade
da carne, inclusive no que se refere a cor, pH, perda de água no cozimento, marmoreio,
firmeza e valores de cor de Hunter (BRIDI et al., 2006).

2.4 – O QUE CAUSA ODOR DE MACHO INTEIRO?
Conforme Hennessy (2004), o odor de suíno macho inteiro é causado pela
Androsterona, um ferormônio sexual masculino e o Escatol, um metabólito do triptofano,
produzido pelas bactérias presentes no intestino do suíno. Ao contrário da androsterona,
o escatol não é específico de machos.
A androsterona e o escatol são altamente solúveis no tecido gorduroso (lipofílicos)
resultando em concentrações potencialmente altas na gordura subcutânea ou
intramuscular. A androsterona é produzida somente em suínos com tecido testicular
funcional. Em machos sexualmente maduros, as glândulas salivares absorvem grandes
quantidades de androsterona da circulação, convertendo-as em um ferormônio sexual que
é liberado na saliva durante o acasalamento (ferormônios são secreções externas que
produzem comportamentos específicos em outros animais).
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Os suínos castrados cirurgicamente e as fêmeas geralmente apresentam níveis
baixos ou não detectáveis de androsterona (CLAUS et al., 1994). O escatol é um
subproduto da degradação metabólica do triptofano pelas bactérias intestinais, como
parte da conversão de nutrientes em energia. A concentração de escatol na gordura é
significativamente mais alta nos machos inteiros. Isto é, o resultado de uma taxa mais
lenta de clearance hepático de escatol, devido aos efeitos dos esteróides sexuais
masculinos sobre a função hepática (ZAMARATSKAIA, 2004).
O odor de suíno macho inteiro foi descrito como sendo um cheiro tipo urina, fecal
ou de transpiração detectável durante o cozimento ou consumo da carne. Em síntese, a
carne suína com odor é desagradavelmente “mal cheirosa” ao consumidor. O odor de
macho inteiro raramente está presente nas fêmeas suínas, nos suínos castrados ou em
machos sexualmente imaturos, porém é muito comum em suínos machos inteiros à
medida que estes se aproximam da idade de abate, a menos que sejam abatidos com um
peso mais baixo. A percepção do odor de macho inteiro é menos pronunciada na carne
suína fria, tais como salame ou presunto frio. Os estudos sensoriais indicam que, 75%
dos consumidores são sensíveis ao odor de macho inteiro, o que o torna um problema
significativo de qualidade da carne afetando os padrões de consumo (BONNEAU, 1982)

2.4.1 – Metabolismo da androsterona

Durante a fase de maturidade sexual ocorre um aumento da secreção do hormônio
LH (Hormônio Luteinizante) e FSH (Hormônio Folículo Estimulante) pela hipófise anterior,
devido ao estímulo do hormônio GnRF (Fator Liberador de Gonodotropina) secretado pelo
hipotálamo. Esses hormônios atuam nas gônodas do suíno, estimulando seu
desenvolvimento e produção de hormônios esteróides como testosterona. A androsterona
(ADT) é um hormônio esteróide com fraca atividade androgênica. A maior parte da ADT é
produzida no fígado a partir do metabolismo da testosterona (MEADUS et al., 1993).
Os andrógenos são responsáveis pelo desenvolvimento e manutenção das
características sexuais secundárias, de comportamento agressivo e sexual (libido) do
macho. A androsterona é encontrada em altas concentrações nas glândulas salivares
submaxilares de machos inteiros (SQUIRES e LUNDSTROM, 1997). Nas glândulas
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salivares, a androsterona é convertida em um ferormônio sexual ativo que é liberado com
a saliva (PERRY et al., 1980) e tem a função de estimular sexualmente as fêmeas.
A maior causa de altos níveis de androsterona em suínos machos inteiros é
atribuída ao incremento na produção desta pelos testículos durante a puberdade (CLAUS
et al., 1994). No entanto, há uma grande variação na expressão de odor na carne de
suínos machos inteiros, no momento do abate, de acordo com a maturidade sexual, peso,
idade, raça, linhagens e componentes da alimentação, e somente certa porcentagem de
indivíduos tem altos níveis de androsterona na gordura (ZAMARATSKAIA, 2004).
Segundo Bonneau (1998), as grandes causas de variação nos níveis de
androsterona entre indivíduos são que, cada animal atinge a maturidade com idade
diferente, com distinto potencial de produção do hormônio.

2.4.2 - Metabolismo do escatol

Segundo Zamarastskaia (2004) o escatol é uma substância que é responsável por
impregnar a carne quando aquecida, com um odor semelhante a fezes. O escatol não é
um produto exclusivo de machos suínos inteiros, sendo também encontrado em machos
castrados ou em fêmeas, assim como em outras espécies animais que já foi isolado do
tecido adiposo, em suínos (VOLD, 1970; CARLSON et al., 1972; NICHOLS et al., 2003).
Entretanto, suínos castrados e fêmeas, tendem a não depositar esta substância em seu
organismo. Para muitos animais, incluindo humanos (NICHOLS et al., 2003) e ruminantes
(CARLSON et al., 1972), o escatol é tóxico e está relacionado a pneumotoxidade. Porém,
na espécie suína o escatol parece não ter função fisiológica e nem é tóxico.
O escatol é um produto de degradação do triptofano, que é um aminoácido
essencial presente na dieta, pela microbiota bacteriana no interior do lúmen do intestino
grosso (ZAMARATSKAIA et al., 2004). O triptofano utilizado para a formação de escatol é
oriundo da fração protéica da dieta que não é digerida, assim como da degradação de
células da mucosa intestinal do suíno (BONNEAU et al., 2000). A principal bactéria
responsável pela formação do escatol é o Lactobacillus sp. da linhagem 1.1201
(DESLANDES, 2001).
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Nos suínos, após absorvido pela mucosa intestinal, o escatol é transportado via
corrente sanguínea pelo sistema porta ao fígado, onde é metabolizado em duas fases
distintas e é excretado por via renal ou pela bile.
Nem todos os consumidores são sensíveis ao odor, sendo que a capacidade de
percepção pode variar, devido a diferenças genéticas entre populações e diferentes
hábitos de preparo da carne suína. Estes fatores podem ser determinantes sobre a real
necessidade de castração (BONNEAU et al., 2000).
Segundo Seidel (2007), em alguns países como a Dinamarca, Espanha, Austrália e
Reino Unido, a castração cirúrgica já não é mais utilizada em grande escala na produção
de suínos. Ainda assim, na maioria dos países consumidores de carne suína, o
consumidor percebe em maior ou menor grau a presença do odor e prefere carne de
animais castrados ou de fêmeas.

2.5 – CASTRAÇÃO

A castração ou orquiectomia (retirada dos testículos) é um procedimento cirúrgico
de remoção das gônadas com a finalidade de incapacitar o indivíduo de reproduzir-se
sexualmente.
A castração cirúrgica na suinocultura é realizada nas duas primeiras semanas de
vida do leitão. Este método de castração, sem anestesia, é uma prática comum em
granjas de suínos. Entretanto, em vários países a castração foi totalmente banida (p. ex.,
Reino Unido) ou parcialmente (p. ex., Espanha, Portugal e Dinamarca), devido ao forte
apelo sobre a questão de bem estar animal envolvida (ZANELLA, 2007).
No Brasil, a castração em suínos é obrigatória, segundo os artigos 121 e 172 do
título VII – Inspeção Industrial e Sanitária de Carnes e Derivados do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem animal - RIIPOA, Lei 128 de 18 de
dezembro de 1950, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
A castração se faz necessária pois os suínos machos inteiros, sexualmente
funcionais, ao pesarem mais de 95 kg, apresentam odor e sabor desagradável na carne e,
principalmente, na gordura. Que se acentua com avançar da idade. O odor pode ser
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detectado nas carcaças de animais abatidos até 75 dias após a castração (CAVALCANTI,
1984).
Em condições comerciais este método de manejo é realizado em leitões com
menos de sete dias de idade, com ou sem anestesia, e analgesia após o término da
castração, para prevenir dor nos leitões castrados (EFSA, 2004).

2.6 – CASTRAÇÃO QUÍMICA

A castração química é um método temporário ou definitivo de castração causado
pela utilização de certos fármacos ou medicamentos injetados diretamente no testículo
(EFSA, 2004).

2.7 – CASTRAÇÃO IMUNOLÓGICA

Segundo Poleze (2008), o método mais recente, atual e inovador que está sendo
globalizado é a castração imunológica ou imunocastração, por meio de vacina anti-GnRF
(fator liberador de gonadotropinas), para melhoria da qualidade da carne e controle do
odor do macho inteiro de uma forma alternativa à castração cirúrgica, que respeita o bemestar dos animais. A vacina atua induzindo o próprio sistema imunológico do suíno a
produzir anticorpos contra o GnRF, o fator que inicia os eventos fisiológicos primários
responsáveis, ao final, pelo acúmulo de substâncias odoríferas, androsterona e escatol,
nas carcaças de suínos machos inteiros.
Resgatando um pouco da história da imunocastração, concluímos que é um
método de castração de suínos machos em estudo e uso há mais de 30 anos. Apesar de
o tempo ter passado, apenas agora se tem a oportunidade do mercado experimentar esta
ferramenta de manejo inovadora que irá compor um novo capítulo na história da produção
mundial de suínos (POLEZE, 2008b).
Muitos estudos foram realizados para tornar o conceito de castração imunológica
uma realidade prática. A ideia de usar o próprio sistema de imunidade do suíno para
bloquear momentaneamente a função dos testículos, e dessa forma controlar
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indiretamente, o odor desagradável na carcaça, é simples em teoria, mas exigiu
conhecimento científico amplo, no intuito de transformá-la em uma proposição comercial.
Esse método de castração pode ser conseguido sem uso de medicamentos,
hormônios ou produtos de origem animal ou material geneticamente modificado de
qualquer espécie. Nos mercados onde foi aprovado, foram concedidos períodos de
retirada antes do abate de zero dia, ou seja, devido a segurança do produto não é
necessário a retirada (POLEZE, 2008a).
Comparando a castração cirúrgica com a castração imunológica, constata-se que a
castração cirúrgica tem sido eficaz em prevenir o odor sexual, no entanto tem impacto
sobre a lucratividade, uma vez que são incorridos custos relacionados ao trabalho extra e
mortalidade associada com o procedimento, bem como o aumento dos custos de
insumos, devido aos machos castrados cirurgicamente crescerem menos eficientemente,
consumirem mais alimentos e produzirem menos tecido magro durante a terminação em
relação aos machos imunocastrados. Deste modo, custa mais aos produtores produzir
uma carcaça de qualidade inferior (POLEZE, 2008b). Por outro lado, suínos castrados
imunologicamente tendem a dar mais lucros aos produtores, pois há redução significativa
na mortalidade dos leitões na maternidade e creche. Quando avaliados quanto à
conversão alimentar apresentam resultados semelhantes ao das fêmeas. No frigorífico
observa-se índice maior de carne magra para os machos imunocastrados.
Considera-se, do ponto de vista do produtor, uma alternativa de relevância para
incrementar seus lucros, com rapidez de desenvolvimento, paladar apreciável, custos
reduzidos e respeito ao bem-estar animal.

2.7.1 – Modo de ação da vacina

Segundo Zanella (2007), o princípio da imunocastração, é fazer com que as células
de defesa, produzam anticorpos contra o antígeno, que neste caso é o próprio GnRF
produzido pelo hipotálamo. O que é preconizado na imunocastração é a utilização de
duas doses da vacina 2 ML, com um intervalo mínimo de três semanas entre as
aplicações. A primeira dose feita com 60 dias antes do abate, sensibiliza o sistema imune
do cachaço, sem, no entanto, ter uma diminuição significativa nos níveis hormonais dos
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machos. Após a segunda aplicação realizada 30 dias antes do abate, ocorre um declínio
acentuado na concentração de LH (Hormônio Luteinizante) androsterona e escatol. Após
quatro a cinco semanas da aplicação, o macho pode ser enviado para o abate, conforme
Figura 1.

Figura 1 – Protocolo de aplicação da imunocastração nos animais, conforme idade de
.

abate.

Fonte: PFIZER (2006)

A vacina para a imuncastração age como qualquer vacina para combater
patógenos, ou seja, tem uma ação estimulando o sistema imune a produzir anticorpos
contra o antígeno específico.
A imunocastração no final do período de terminação, reduz os níveis de
androsterona e de escatol, ao mesmo tempo, obtém-se beneficios dos efeitos anabólicos
dos andrógenos e estrógenos durante a maior parte da vida produtiva do animal.
Hormônios testiculares são responsáveis por cerca de 30% dos níveis de escatol e 37%
dos níveis de androsterona na gordura (ZANELLA, 2007).
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Vários estudos demonstram que os animais imunocastrados obtiveram resultados
intermediários quando foram avaliados a conversão alimentar e a deposição de gordura,
quando comparados com os animais castrados cirurgicamente e inteiros. Vários
resultados de pesquisa observaram que os animais imunocastrados apresentaram ganho
de peso diário superior aos animais inteiros e castrados cirurgicamente.
Também foi demonstrado que por meio da imunocastração realizada em duas
doses, sendo a última quatro semanas antes do abate, foi reduzido o teor de
androsterona na gordura a níveis semelhantes aos suínos castrados cirurgicamente e as
fêmeas (HENNESSY, 2007).
Pode-se observar, em machos imunocastrados uma atrofia testicular aparente, por
diminuição do volume de peso testicular (< 11 cm, mensurado com paquímetro após a
escaldagem e depilação no abate), pode-se observar a bolsa escrotal com a pele mais
enrugada e os testículos mais próximos a região inguinal devido a diminuição do peso e
tamanho dos testículos, conforme Figura 2.

Figura 2: Diferença entre machos imunocastrados e machos castrados cirurgicamente.
Animais com 23 semanas de idade e aproximadamente 110 kg de peso vivo. O
tamanho dos testículos é um excelente indicador da imunização eficaz: os
cachaços normais têm testículos grandes, proeminentes (esquerda); os
castrados
imunologicamente
usualmente
apresentam
testículos
substancialmente menores (direita).
Fonte : PORKWORLD (2008).
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A vacina atua bloqueando a secreção de esteróides testiculares. O processo se
inicia quando a vacina produz altos níveis de anticorpos contra o GnRF após a segunda
dose. Os anticorpos neutralizam o GnRF produzido naturalmente pelo suíno macho com o
estabelecimento da maturidade sexual. O GnRF é o hormônio que sinaliza à hipófise
para sintetizar o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo-estimulante (FSH), os
quais controlam a função testicular. Quando a síntese de LH e FSH é bloqueada, o
crescimento testicular é interrompido e a produção de esteróides testiculares cessa. O
resultado é uma castração imunológica, que ocorre dentro de 1-2 semanas após a
segunda dose da vacina, conforme Figura 3.

A

C

B

D

E

Figura 3: Mecanismos de ação da vacina. A: No macho sexualmente maduro, o GnRF
secretado pelo hipotálamo na base do cérebro estimula a hipófise a liberar dois
hormônios, o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo-estimulante
(FSH). O LH e o FSH regulam a secreção de esteróides testiculares, incluindo a
testosterona e a androstenona. Os esteróides testiculares também impedem o
clearance hepático de escatol, resultando em concentrações aumentadas de
escatol no tecido gorduroso. B: A imunização com vacina produz anticorpos
GnRF que neutralizam o GnRf produzido naturalmente pelo suíno. A
neutralização do GnRf previne a liberação dos hormônios intermediários LH e
FSH, e dessa forma interrompe a função testicular. C: A primeira dose de
vacina sensibiliza o sistema imune do macho inteiro, mas não produz níveis
protetores de anticorpos GnRF. Os testículos permanecem com tamanho
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Figura 3. Cont.: normal. D: Após a segunda dose de vacina, os altos níveis de anticorpos
GnRF previnem a secreção de LH e FSH. Os testículos param de crescer e em
alguns casos diminuem
dramaticamente de tamanho; a síntese de esteróides testiculares, incluindo a
testosterona e a androstenona, é inibida. E: Na ausência de esteróides
testiculares, o clearance de escatol pelo fígado aumenta. A concentração
tecidual de androsterona e escatol, contribuintes primários para o odor de
macho inteiro, declina a níveis insignificantes dentro de 2 semanas, além disso,
diminuem a libido e o comportamento agressivo associados com os esteróides
testiculares .
Fonte : PFIZER (2006).
A imunocastração oferece segurança ao ser humano, ao animal e ao meioambiente, isso porque nenhuma das substâncias que compõem a vacina é
biologicamente ativa. A carne de suínos castrados com vacina está sendo consumida em
países como Austrália e Nova Zelândia desde 1998 e no Brasil a mais de um ano. Até o
momento, mais de 5 milhões (Austrália e Nova Zelândia) e 2 milhões (Brasil) de doses
foram administradas sem qualquer problema de segurança alimentar ou aceitabilidade
dos consumidores (PFIZER, 2006).
A carne de animais tratados com vacinas tem o mesmo sabor e cheiro de suínos
machos castrados cirurgicamente ou fêmeas. Vários estudos (inclusive no Brasil)
revelaram que consumidores não conseguiram encontrar diferenças no odor, paladar,
maciez, suculência entre a carne de machos tratados com vacina, em comparação com a
de suínos machos castrados cirurgicamente e fêmeas (POLEZE, 2008b).
A vacina não é um hormônio nem tem atividade hormonal. Trata-se de um produto
imunológico e, deste modo atua como uma vacina, não contém produtos de origem
animal, além de ser produzida sem uso de engenharia genética e, portanto, não contém
compostos genéticos e, não contém compostos geneticamente modificados. O método de
imunocastração permite que o suíno macho cresça com seu potencial natural de
crescimento e eficiência metabólica superior a animais castrados cirurgicamente em
idades mais jovens. A vacina não gera a eliminação de nenhum contaminante ambiental
porque não contém agentes microbióticos que poderiam causar danos ao meio ambiente
(HENNESSY, 2007).
Segundo Seidel (2007), o uso de suínos machos inteiros para a produção de carne
pode trazer vantagens do ponto de vista econômico, pois são animais com melhor
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desempenho em ganho de peso e quantidade de carne magra, em comparação a machos
castrados e de fêmeas.
Um fator que pode levar a uma pressão para reduzir ou até mesmo eliminar a
produção de suínos castrados cirurgicamente, é uma maior preocupação dos
consumidores em saber como foi o processo de produção desta carne, eles estão cada
vez mais atentos a políticas de bem-estar animal, os mercados consumidores cada dia
mais tem passado a exigir carnes de animais que não sofrem durante sua produção.
Na suinocultura moderna, diversas biotécnicas têm sido utilizadas com o objetivo
de reduzir o odor na carne suína ou para identificar as carcaças com maior odor na linha
de abate.
A utilização de machos inteiros na criação de suínos, tende a aumentar nos
próximos anos, e o desenvolvimento de técnicas que viabilizem a sua produção de
maneira econômica, prática, que não cause estresse aos animais e que não deixe
resíduos de odor na carne, tem se tornado uma importante necessidade na suinocultura.
Enfim, o produto traz benefícios que levam a sustentabilidade, além de trazer uma
solução prática para o controle do odor de macho inteiro, cujo desenvolvimento leva em
conta bem-estar animal e meio-ambiente.

2.8 – GLOBALIZAÇÃO DA IMUNOCASTRAÇÃO

A vacina de imunocastração está em processo de aprovação em diversos países
do mundo e tem sido utilizada comercialmente desde 1998 na Austrália e Nova Zelândia,
onde foi desenvolvida inicialmente, sob a marca improvac e vivax no Brasil, e já foram
aplicadas mais de cinco milhões de doses da vacina. Já foi aprovada em vários outros
países e está em processo de aprovação em outros da América Latina, América do Norte,
Europa e Ásia. Não há barreiras comerciais para a carne de animais imunocastrados, que
é bem aceita e comercializada em diversos mercados. Alguns países permitem o abate de
machos inteiros e outros, como Suíça e Noruega, banirão a castração cirúrgica até o fim
de 2009. Na União Européia todos os produtos veterinários utilizados na produção animal
são registrados pela Regulamentação 2377/90, não havendo impedimentos ao uso de
produtos para imunocastração.
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A vacina vivax1 já é registrada na Rússia, principal importador de carne suína,
comprovando que a legislação daquele país não apresenta nenhuma restrição quanto ao
método nem a carne de suínos imunocastrados (PFIZER, 2006).
No Brasil, a vacina foi registrada em dezembro/2005, entretanto foi lançada
comercialmente em nível nacional em maio/2007. Isto ocorreu devido à realização de um
trabalho único e inovador, de cooperação entre o fabricante de vivax, os órgãos
regulatórios (Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários – DFIP e
Departamento de fiscalização de Produtos de Origem Animal – DIPOA) e empresas
produtoras de carne suína, em diferentes modelos de produção (pequena e grande
escala, sistema de produção familiar, cooperativas e integrações, de várias regiões do
país) a partir de reuniões, treinamentos, acompanhamento, controle, supervisão e
metodologias padronizadas com as autoridades da área de inspeção.
Nos testes controlados, foi avaliada a eficiência da vacina em eliminar os
compostos responsáveis pelo odor sexual (androsterona e escatol) através da
cromatografia, aspectos relacionados ao desempenho zootécnico (ganho de peso e
conversão alimentar), composição da carcaça (peso, medidas lineares e rendimento em
carne, maciez, cor objetiva e sensorial). Os testes comerciais incluíram também
avaliações de rendimento dos principais cortes comerciais (HENNESSY, 2007).

2.9 – CARNE MAGRA

A carne suína é consumida no mundo todo. Além da qualidade nutricional e
sanitária garantida, o consumidor tem exigido produtos suínos que apresentem proporção
maior de carne e menor de gordura. Dessa forma, a produção de carcaças com maior
quantidade de carne magra passou a ser o principal objetivo do suinocultor, que, visando
atender ao mercado, tem trabalhado com animais de alto potencial genético para
desempenho, eficiência alimentar e deposição de tecido magro.
Entre 1970 e 1998 o consumo mundial de carne suína aumentou de 34 para 88
milhões de toneladas anuais. Para atender a esta grande demanda, a produção deve ser

1

Vivax, laboratórios Pfizer Ltda – Divisão de Saúde Animal – www.pfizersaudeanimal.com.br
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cada vez maior, forçando assim, um aumento da produtividade dos rebanhos (BARBOZA,
2003).
Desde a década de 60 muitas mudanças ocorreram para o melhoramento genético
de suínos até os dias de hoje. Os programas de seleção passaram a trabalhar com a
redução da espessura de toucinho, buscando a diminuição da deposição de gordura na
carcaça, prolificidade, melhores ganhos de peso, sanidade (incluindo resistência a
doenças) sempre visando aumento de produtividade.
Ao longo destes anos os programas de melhoramento de suínos, baseados em
objetivos econômicos claramente definidos e por meio de testes de desempenho, têm
sido altamente bem sucedidos em reduzir espessura de toucinho e aumentar eficiência
alimentar.
No futuro, além da produção de carne magra, a pressão aumentará para melhorar
a qualidade e uniformidade da carne suína e propiciar matrizes ou reprodutores que
sejam fáceis de manejar em rebanhos maiores, que terão um padrão mais complexo de
desafio a doenças. Ao mesmo tempo a atual revolução na biologia molecular juntamente
com avanços rápidos na aplicação da eletrônica, a avaliação animal promete mudanças
genéticas mais rápida numa parte mais ampla de características (FREITAS, 2008).
Para o suinocultor a exigência será produzir carne magra em quantidade e
qualidade com custo mínimo e de maneira a tender as necessidades dos consumidores.
Com relação aos objetivos do melhoramento genético, estes se encaixam em duas
distintas categorias: aqueles que aumentam o potencial para níveis de desempenho mais
elevados e aqueles que maximizam a probabilidade que esse potencial possa ser atingido
na prática. A primeira categoria inclui as características: porcentagem de carne magra,
taxa de crescimento de tecido magro, eficiência alimentar, valor de carcaça e
conformação, número de leitões por fêmea/ano e uniformidade. E a segunda inclui:
facilidade de manejo, resistência a doenças, adaptabilidade, resistência a estresse. Na
prática maximizar a probabilidade de efetuar ou atingir o potencial genético,
provavelmente, seja o mais importante objetivo nos próximos anos e, deverá estabilizar o
desempenho financeiro das grandes empresas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - AMOSTRA E DELINEAMENTO

O experimento foi realizado na Suinocultura Rancho Alegre, localizada no
município de Campo Grande/MS.
Foram utilizados 120 suínos, retirados de um lote de 1000 animais, procedente da
fase de crescimento, sendo 40 machos castrados, 40 machos imunocastrados e 40
fêmeas,

todo

grupo

pertencente

à

mesma

genética,

Duroc/Pietran

x

Large

White/Landrace, com peso médio inicial de 99,1kg e com variação máxima entre os
grupos de 5,3 kg.
Todos os animais do experimento foram submetidos as mesmas condições
climáticas e baias do mesmo tamanho com a mesma lotação, tendo ainda o cuidado das
fêmeas estarem totalmente separadas dos machos imunocastrados.
O período experimental teve duração de 30 dias, devido à recomendação ao uso
do aditivo ractopamina, os animais iniciaram o experimento com 137 dias de idade e
foram abatidos com 167 dias de idade.
Os animais foram distribuídos em esquema fatorial (2 x 3) dois níveis de
ractopamina, 0 e 10 ppm e três sexos, cinco repetições, sendo cada unidade experimental
constituída por quatro animais, conforme pode-se observar no Quadro 1.
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QUADRO 1. Distribuição dos animais nos grupos conforme o tratamento com ractopamina.

Ractopamina
0 ppm

Machos Castrados
Cirurgicamente
40 animais

20 animais

Machos Castrados
Imunologicamente
40 animais
20 animais

Fêmeas
40 animais
20 animais

10 ppm
4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

3.2.1 - Castração cirúrgica

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

20 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais

4 animais
4 animais

3.2 - PROCEDIMENTOS

20 animais

20 animais

4 animais
4 animais

22

Os suínos machos foram submetidos ao procedimento cirúrgico de orquiectomia ao
sétimo dia de vida para a obtenção dos 40 machos castrados, que foram distribuídos em
grupo I e II com 20 animais cada para receber os tratamentos de 0 e 10 ppm de
ractopamina.

3.2.2 - Imunocastração

Para a obtenção dos 40 animais imunocastrados, os suínos machos inteiros foram
submetidos a duas doses de 2 ML de Vivax , uma vacina a base de um análogo sintético
incompleto do GnRF conjugado a uma proteína carreadora, com aplicação subcutânea,
sendo a primeira 60 dias antes do abate quando os animais estavam com 100 dias de
vida e a segunda 30 dias antes do abate quando os animais estavam com 137 dias de
idade, ocasião do início do período experimental. Igualmente redistribuídos em grupo I e
II.

3.2.3 – Fêmeas

Para a classificação das fêmeas, foi utilizado o mesmo critério que para os demais
sexos, levando em consideração idade e peso.

3.3 – ALIMENTAÇÃO

As dietas experimentais (Tabela 1), foram isonutritivas, preparadas à base de
milho, farelo de soja e farinha de carne e ossos, suplementadas com minerais e
vitaminas. Os níveis de ractopamina foram obtidos a partir da inclusão de cloridrato de
ractopamina em substituição ao caulim. As rações e a água foram fornecidas à vontade
aos animais durante todo o período experimental.
Foram coletados diariamente os resíduos de ração do chão que foram somados às
sobras do comedouro ao final do período experimental, determinando-se dessa forma o
consumo de ração diário. A pesagem dos animais foi realizada no início e no final do
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experimento, visando a obtenção dos dados relativos ao ganho de peso diário e a
conversão alimentar.

TABELA 1. Composição centesimal e nutricional das dietas experimentais

Ingredientes

Níveis de ractopamina, ppm
0

10

Milho

73,80

73,80

Farelo de soja (46%)

15,40

15,40

Farinha de carne e ossos (42%)

4,90

4,90

Banha

2,30

2,30

Casca de soja

1,00

1,00

Calcário

1,32

1,32

Premix vitamínico/mineral¹

0,15

0,15

Sal comum

0,60

0,60

L-Lisina HCl

0,48

0,48

Caulim

0,05

0,00

Ractopamina

0,00

0,05

TOTAL

100,00

100,00

Proteína bruta (%)

15,63

15,63

Energia Metabolizável (kcal/kg)

3.256

3.256

Fibra bruta

2,44

2,44

Lisina digestível (%)

0,98

0,98

Metionina +Cistina digestível (%)

0,45

0,45

Treonina digestível (%)

0,48

0,48

Triptofano digestível (%)

0,14

0,14

Cálcio (%)

0,48

0,48

Fósforo disponível (%)

0,25

0,25

Sódio (%)

0,28

0,28

¹ Conteúdo por quilograma: Cobre, 30.000 mg; Zinco, 160.000 mg; Iodo,1.900 mg; Ferro,
100.000 mg; Manganês, 70.000 mg; Vit. A 840.000 UI; Vit D3 210.000 UI; Vit. E, 1.522,5
mg; Ácido fólico, 63 mg; Pantotenato de Cálcio, 1.680 mg; Biotina, 5,25 mg; Niacina,
2.520 mg; Piridoxina, 210 mg; Riboflavina,588 mg;Tiamina,210 mg; Vit. B12, 3.150
mg;Vit. K3, 105 mg; Selênio, 63 mg; Colina, 65.250 mg; veículo q.s.p. 1000 g
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3.4 – ABATE

Ao final do período experimental os animais foram pesados, submetidos ao jejum de
sólidos de 24 horas, embarcados em caminhão e transportados para o Frigorífico Aurora,
localizado no município de São Gabriel do Oeste.
No abatedouro, os suínos foram pesados e alojados em baias coletivas de espera
com acesso a vontade a água. Por ocasião do abate, os suínos foram insensibilizados
pelo método elétrico (eletronarcose) e, posteriormente, sangrados, escaldados e
eviscerados. Na linha de abate, foram obtidos o peso de carcaça quente e a percentagem
de carne magra por meio de Sonda GP4 Hennessy Grade System na região de inserção
da última vértebra torácica com a primeira lombar a seis centímetros da linha média de
corte da carcaça (ponto P2).

Figura 4 – Sonda GP4 Hennessy Grade System
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Figura 5 – Ponto P2 (região de inserção da última vértebra torácica com a primeira
lombar a seis centímetros da linha média de corte da carcaça).

O rendimento de carcaça foi calculado com base no peso de abatedouro e no peso
de carcaça quente. O índice de bonificação foi estimado com base nos parâmetros
obtidos no ponto P2 das carcaças.
As variáveis avaliadas foram as de desempenho (peso final, ganho de peso,
conversão alimentar, consumo de ração) e as características quantitativas de carcaça
(peso de carcaça quente, rendimento de carcaça quente e percentual de carne magra) e o
índice de bonificação.

3.5 – ANÁLISE DOS DADOS

Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise de variância e teste de
médias Tukey, em nível de 5% de significância, utilizando-se o programa estatístico SAS
(2002).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de desempenho dos suínos estão apresentados na Tabela 2. Foi
constatada interação significativa (P<0,05) entre os níveis de ractopamina e o sexo dos
suínos, sendo que a suplementação de ractopamina na dieta resultou em maior (P<0,05)
ganho de peso dos suínos machos castrados em relação aos machos imunocastrados e
as fêmeas. Quando os animais foram alimentados com a dieta não suplementada com a
ractopamina, verificou-se que os machos imunocastrados apresentaram ganho de peso
superior (P<0,05) em relação aos machos castrados e estes apresentaram ganho
superior (P<0,05) em relação aquele das fêmeas.
Quando se avaliou a suplementação de ractopamina dentro de cada um dos sexos,
verificou-se que os suínos machos imunocastrados alimentados com dieta contendo
ractopamina apresentaram menor (P<0,05) ganho de peso em relação aos não
suplementados. Por outro lado, os machos castrados e as fêmeas suplementadas com o
aditivo apresentaram ganho de peso superior (P<0,05) quando comparados as mesmas
categorias não suplementadas.
Assim, de acordo com os resultados obtidos, pode-se inferir que a suplementação
da dieta com 10 ppm de ractopamina melhorou o ganho de peso diário dos suínos
machos castrados e das fêmeas, porém prejudicou o ganho de peso dos machos
imunocastrados. Uma possível explicação para esse resultado pode estar relacionada
com a exigência diferenciada entre as categorias avaliadas, uma vez que, possivelmente,
os suínos machos imunocastrados apresentam exigência aminoacídica semelhante ao
dos machos inteiros. Os machos inteiros, por sua vez, apresentam exigência
aminoacídica superior em relação às fêmeas e aos machos castrados (Xue et al., 1997),
dessa forma é provável que a concentração aminoacídica da dieta experimental tenha
sido insuficiente para atender a demanda biológica de crescimento dessa categoria,
quando alimentada com a dieta contendo ractopamina.
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Além disso, tem-se constatado que a resposta à inclusão de ractopamina na dieta
dos suínos é influenciada pelos níveis de lisina, sendo que os animais que recebem o
aditivo e tem em suas dietas baixos níveis deste aminoácido podem apresentar menor
desempenho quando comparados aos animais que sequer recebem a ractopamina. Isso
pode ser explicado pelo fato de que a ractopamina pode diminuir o consumo de ração e,
consequentemente, o consumo de lisina, limitando assim o potencial de resposta do
animal (SCHINCKEL et al., 2003).
Para os demais parâmetros de desempenho avaliados não foi constatada interação
(P>0,05) entre os níveis de ractopamina e o sexo dos suínos. Não foi observado efeito
(P>0,05) dos tratamentos sobre o peso final dos suínos.
Observou-se efeito (P<0,05) do sexo sobre o consumo de ração diário dos suínos,
em que os machos imunocastrados apresentaram consumo superior ao dos machos
castrados e estes apresentaram consumo superior ao das fêmeas.
Foi constatado efeito (P<0,05) dos níveis de ractopamina sobre a conversão
alimentar dos suínos, CA é a relação entre consumo de ração no período pelo ganho de
peso no período, sendo que os animais alimentados com a dieta contendo ractopamina
apresentaram conversão alimentar melhor em relação àqueles alimentados com a dieta
controle.
Melhores resultados para a conversão alimentar também foram verificados por
Marinho et al. (2007), que observaram melhora de 12,5% quando as dietas dos suínos em
terminação foram suplementados com 5 ppm de ractopamina em relação ao grupo
controle. Efeitos positivos da suplementação de ractopamina também foram relatados por
Crome et al. (1996), que obtiveram melhora de 18,6% na eficiência alimentar de suínos
abatidos aos 125 kg e suplementados com 20 ppm do aditivo.
De acordo com Pereira et al. (2008) a melhora na conversão alimentar dos suínos
alimentados com dietas contendo ractopamina pode ser justificada pelo aumento da
eficiência de utilização dos nutrientes da dieta, que ocorre devido a um favorecimento da
deposição protéica na carcaça pela ação metabólica do aditivo.
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TABELA 2 - Desempenho de suínos machos imunocastrados (MI), castrados (MC) e
fêmeas (F) alimentados com dieta contendo ractopamina (RAC)

Variáveis

RAC,
ppm

Sexo
MI

MC

<P
F

Média

Sexo RAC

Sexo x
RAC

1.PF (kg)

0

123,25

119,00

115,10

119,13A

10

121,41

124,40

119,53

121,60A

Média
2.GPD (kg)

3.CRD (kg)

4.CA(kg/kg)

0,10

0,21

0,32

0,11

0,17

0,05

0,02

0,52

0,46

0,33

0,05

0,09

122,43a 121,70a 117,31a

0

0,86Aa

0,69Bb

0,61Cb

0,72

10

0,74Bb

0,88Aa

0,75Aa

0,79

Média

0,81

0,79

0,68

0

3,41

2,99

2,61

3,00A

10

3,26

3,21

2,80

3,07A

Média

3,30a

3,10b

2,70c

0

4,24

4,46

4,09

4,25A

10

4,32

3,51

3,86

3,89B

Média

4,27a

3,99a

3,97a

1.PF (peso final); 2.GPD (ganho de peso diário); 3.CRD (consumo de ração diário); 4.CA (conversão
alimentar).
As médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula, nas colunas, não diferem entre si, ao nível
de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
As médias seguidas de pelo menos uma mesma letra minúscula, nas linhas, não diferem entre si, ao nível
de 5% de probabilidade, pelo teste F.

Na Tabela 3 estão apresentadas às características quantitativas de carcaça dos
suínos. Não foi constatada interação (P>0,05) entre os níveis de ractopamina e o sexo
dos animais sobre os parâmetros quantitativos de carcaça avaliados.
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TABELA 3 - Características quantitativas de carcaça de suínos machos imunocastrados
(MI), castrados (MC) e fêmeas (F) alimentados com dieta contendo
ractopamina(RAC)

Variáveis

1.PCQ(kg)

2.RCQ(kg)

3.CM (%)

4.IBC

Sexo

RAC,

<P
Sexo x

ppm

MI

MC

F

Média

Sexo

RAC

0

85,27

87,15

83,56

85,19A

0,78

0,32

0,13

10

88,06

84,10

87,24

86,52A

Média

86,51a

85,63a

85,40a

0

70,55

72,60

72,59

71,86A

0,01

0,71

0,11

10

72,78

68,16

73,67

71,70A

Média

71,54b

70,38c

73,13a

0

58,10

57,16

58,73

58,06A

0,05

0,88

0,39

10

58,47

57,47

58,01

57,98A

Média

58,26a

57,32b

58,37a

0

111,43

109,45

112,50

111,25A

0,14

0,64

0,15

10

111,50

110,52

110,43

110,79A

Média

RAC

111,46a 109,98a 111,46a

1.PCQ (peso de carcaça quente); 2.RCQ (rendimento de carcaça quente); 3.CM (percentual de carne
magra); 4.IB (Índice de bonificação das carcaças).
As médias seguidas de pelo menos uma mesma letra maiúscula, nas colunas, não diferem entre si, ao nível
de 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.
As médias seguidas de pelo menos uma mesma letra minúscula, nas linhas, não diferem entre si, ao nível
de 5% de probabilidade, pelo teste F.

A suplementação de 10 ppm de ractopamina na dieta dos suínos não influenciou
(P>0,05) as características quantitativas das carcaças. Em contraste aos resultados
obtidos neste estudo, vários pesquisadores (MARINHO et al., 2007; PEREIRA et al.,
2008; SANCHES et al., 2009) constataram melhora significativa das características
quantitativas de carcaça, principalmente relacionado ao aumento da percentagem de
carne magra.
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Também não houve efeito (P>0,05) do sexo dos animais sobre o peso de carcaça
quente e sobre o índice de bonificação das carcaças.
Por outro lado, verificou-se efeito (P<0,05) do sexo dos suínos sobre o rendimento
de carcaça quente, em que as fêmeas apresentaram rendimento superior ao dos machos
imunocastrados e estes apresentaram rendimento superior ao dos machos castrados.
Observou-se efeito (P<0,05) do sexo dos animais sobre o percentual de carne
magra da carcaça, sendo que os suínos imunocastrados e as fêmeas apresentaram
percentual de carne magra superior ao dos machos castrados.

32

5. CONCLUSÕES

A suplementação de 10 ppm de ractopamina na dieta durante 30 dias, melhora a
conversão alimentar dos suínos, independente do sexo, sem, no entanto, afetar os
demais parâmetros de desempenho e as características quantitativas de carcaça.
O sexo dos suínos é determinante do desempenho e das características
quantitativas de carcaça, sendo que as fêmeas consomem menos alimento em relação
aos machos castrados e estes por sua vez consomem menos alimento em relação aos
imunocastrados. As fêmeas apresentam rendimento de carcaça quente superior aos
machos imunocastrados, que apresentam rendimento superior aos machos castrados. Os
machos imunocastrados e as fêmeas apresentam maior percentual de carne magra em
relação aos machos castrados.
Haja visto os resultados obtidos aqui, sugere-se que o estudo dos níveis de
aminoácidos em machos imunocastrados sejam explorados em outra pesquisa.
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