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SISTEMA SEQUENCIAL DE ALIMENTAÇÃO COM VARIAÇÃO NO NÍVEL DE 
AMINOÁCIDOS NA DEITA PARA SUÍNOS EM CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO 

 

RESUMO – Esse estudo foi realizado para avaliar o efeito da alimentação 
sequencial (Seq) com variação no nível de aminoácidos a cada 12 h comparados ao 
sistema convencional (uma única dieta) no desempenho, composição corporal e 
carcaças de suínos em crescimento e terminação. Foram utilizados 60 suínos machos 
castrados com 30 ± 2,8 kg de peso vivo (PV) inicial.  Os animais foram distribuídos em 
um delineamento inteiramente casualizado com 4 tratamentos, sendo dois planos de 
Seq: 110-70: dieta com 110% das recomendações de aminoácidos (AAs) fornecida 
das 0000 até 1159 h e outra com 70% AAs ofertada das 1200 ás 2359 h; e 70-110: 
dieta com 70% AAs fornecida das 0000 até 1159 h e outra com 110% AAs ofertada 
das 1200 ás 2359 h, e dois planos convencionais: 100: dieta com 100% AAs e 70: 
dieta com 70% AAs. Nos dois tratamentos convencionais a mesma dieta foi fornecida 
aos animais ao longo do dia. O animal foi considerado a unidade experimental. Os 
suínos foram alojados em um único grupo, com água e ração ad libitum. Para atender 
o nível de AAs em cada tratamento foi realizado diariamente e dentro de cada período 
misturas proporcionais de duas dietas, A (alta densidade nutricional) e B (baixa 
densidade nutricional), utilizando alimentadores automáticos AIPF (Automatic and 
Intelligent Precision Feeder). Nos dias 0, 35 e 63 foram realizadas mensurações de 
desempenho e composição corporal e ao final do experimento os animais foram 
abatidos em frigorífico. Não houve interação (P > 0,05) entre tratamento e fase 
experimental para as variáveis de desempenho. Os animais dos tratamentos 100, 110-
70 e 70-110 apresentaram eficiência alimentar 5% superior (P < 0,05) comparados ao 
grupo 70. Não houve interação (P > 0,05) para tratamento e fase experimental para as 
variáveis de composição corporal. O conteúdo e o ganho diário de massa magra dos 
animais dos planos de Seq foram semelhantes (P > 0,05) ao grupo 100. Contudo, no 
ganho diário de massa gorda os animais do tratamento 110-70 depositaram 8,3% mais 
massa gorda (P < 0,05) comparado ao grupo 70-110. Para o consumo diário de lisina 
nas fases 2 (60 a 90 kg PV) e 3 (90 a 112 kg PV) e no período experimental total (30 
a 112 kg PV) os animais dos planos de Seq consumiram em média 10% menos lisina 
(P < 0,0001) comparado ao grupo 100. Não foram detectadas diferenças significativas 
(P > 0,05) para as variáveis de carcaça. O plano Seq (ciclo 12 h) com baixa e alta 
concentração de AAs é um método efetivo em reduzir o consumo de AAs em 10% sem 
alterar o desempenho e composição corporal de suínos. Dessa forma esse método 
fornece oportunidades interessantes a serem exploradas em um contexto de aplicação 
prática na produção de suínos. 

Palavras-chave: AIPF, lisina, programas de alimentação, ritmo circadiano
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SEQUENTIAL FEEDING SYSTEM WITH VARIATION IN AMINOACIDS LEVELS 

DIET FOR GROWING-FINISHING PIGS 

 

ABSTRACT - The present study aimed to investigate the effect of sequential feeding 
(Seq) with variation in amino acid level every 12 h compared to the conventional 
feed supply (a single diet) on performance, body composition and pigs growing-
finishing carcasses. Sixty barrows in a completely randomized design with four 
treatments were distributed and two Seq: 110-70: a diet with 110% of the 
recommendations of amino acids (AAs) supplied from 0000 to 1159 h and another 
diet with 70% of AAs offered from 1200 to 2359 h; and 70-110: a diet with 70% AAs 
supplied from 0000 to 1159 h and another with 110% AAs offered from 1200 to 2359 
h, and two conventional plans: 100: diet with 100% AAs and 70: diet with 70% AAs 
. In both conventional treatments, the same diet throughout the day was provided. 
The animal was considered the experimental unit. The pigs were housed in a single 
group, with water and feed ad libitum. To meet the level of AAs in each treatment, 
proportional mixtures of two diets, A (high nutritional density) and B (low nutrient 
density), using automatic and Intelligent Precision Feeder (AIPF) feeders were 
performed daily and within each period. On days 0, 35 and 63 measurements of 
performance and body composition were carried out and at the end of the 
experiment the animals were slaughtered and measurements of fat thickness and 
loin depth were taken. There was no interaction (P > 0.05) between treatment and 
experimental phase for the performance variables. The animals of treatments 100, 
110-70 and 70-110 presented 5% higher feed efficiency (P < 0.05) compared to 
group 70. There was also no interaction (P > 0.05) for treatment and experimental 
phase for the variables of body composition. The content and daily gain of lean 
animals from the Seq planes were similar (P > 0.05) to group 100. However, in the 
daily gain of fat mass the animals from the treatment 110-70 deposited 8.3% more 
mass (P < 0.05) compared to group 70-110. For the daily consumption of lysine in 
phases 2 (60 to 90 kg BW) and 3 (90 to 112 kg BW) and in the total experimental 
period (30 to 112 kg BW) the animals of the Seq plans consumed on average 10% 
less lysine (P < 0.0001) compared to group 100. No significant differences were 
detected (P > 0.05) for carcass variables. The Seq plan (cycle 12h) with low and 
high concentration of AAs is an effective method to reduce the consumption of AAs 
by 10% without altering the performance and body composition of pigs. Thus, this 
method provides interesting opportunities to be explored in a context of practical 
application in pig production. 

Keywords: AIPF, lysine, feeding programs, circadian rhythm 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

1. Introdução 

Em 2016, o Brasil produziu 3,64 milhões de toneladas de carne suína 

ocupando a quarta colocação em produção e exportação mundial (ABPA, 2016). A 

alimentação na produção suinícola representa 87 % dos custos totais (ABCS, 2016) 

o que afeta diretamente nos lucros do sistema produtivo. Além disso, a alimentação 

fornecida aos animais tem relação direta com questões ambientais, já que parte do 

que é consumido em termos de nutrientes é excretado na forma de fezes e urina. 

Estima-se que com a atividade suinícola sejam geradas cerca de 147 mil toneladas 

de nitrogênio e 35 mil toneladas de fósforo (LOVATTO et al., 2005). Dietas com 

elevado teor de proteína bruta ou com desbalanço aminoacídico ocasionam maior 

consumo de água pelos suínos aumentando ainda mais o volume de dejetos e a 

excreção de nitrogênio (PERDOMO; LIMA, 1998). 

O N e o P são alguns dos elementos encontrados nas fezes de suínos e, 

quando em excesso, causam impactos ambientais tais como o processo de 

eutrofização em ambientes aquáticos (diminuindo a disponibilidade de oxigênio 

dissolvido na água) causando mortalidade dos organismos e de plantas. Shigaki, 

Sharpley e Prochnow (2006) constataram que há regiões do Brasil em que a 

concentração de P ultrapassa os teores aceitáveis para a sustentabilidade do meio. 

Dessa forma, é necessário estudar métodos de alimentação que tenham 

como objetivo atender a necessidade do animal de forma mais precisa, 

possibilitando redução de custos, diminuição na excreção de elementos poluidores, 

aumento do potencial produtivo dos animais e garantindo um produto final de 

qualidade. Atualmente, os programas de alimentação utilizados para suínos em 

crescimento e terminação são por fases. Nestes programas uma única dieta é 

utilizada durante um longo período desconsiderando-se, desta forma, a dinâmica da 

exigência nutricional diária dos animais. Neste sentido, programas de alimentação 

diária têm sido propostos com resultados positivos em termos de redução na 
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ingestão de nutrientes e mantendo o mesmo desempenho comparado ao de fases 

(POMAR et al., 2014). Contudo, recentemente tem sido sinalizado em laboratórios 

de medicina humana que o suíno apresenta respostas metabólicas distintas durante 

o dia quando submetido a diferentes manipulações nutricionais (XIE et al., 2015). O 

avanço na compreensão da resposta animal em intervalos menores que 24 horas 

pode fornecer subsídios importantes para tentar reduzir o custo com alimentação e 

minimizar ainda mais o impacto ambiental na produção de suínos. Portanto, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do sistema de alimentação sequencial 

com variação no nível de aminoácidos sobre o desempenho e composição corporal 

de suínos em fase de crescimento e terminação. No primeiro capítulo foi realizada 

uma revisão bibliográfica abordando os fatores que afetam o consumo e o 

metabolismo de nutrientes em suínos considerando o ritmo circadiano. Com isto, 

permitirá embasar a compreensão do segundo capítulo no qual está descrito o 

experimento científico, resultados e discussão. 

 

2. Revisão de Literatura 

 

2.1. Programas Nutricionais 

A nutrição e alimentação de suínos representam 87 % dos custos de 

produção (ABCS, 2016). Frente a recorrentes crises no setor suinícola aliadas a 

questões ambientais há a necessidade de inovações tecnológicas que torne o 

sistema produtivo cada vez mais sustentável. 

No sistema de produção de suínos normalmente utiliza-se de programas de 

alimentação por fase. Essa técnica consiste no fornecimento de dietas sucessivas 

(inicial, crescimento e terminação) diferindo quanto ao balanço de nutrientes 

(principalmente aminoácidos e energia) de maneira que em cada uma das fases as 

necessidades nutricionais dos animais possam ser atendidas (POMAR et al., 2009). 

Ao utilizar o sistema de alimentação por fases uma mesma dieta é fornecida aos 

animais por um período relativamente longo. Popularmente são utilizados sistemas 

de alimentação de três a quatro fases para suínos em crescimento, porém, estudos 

verificaram que o aumento do número de fases de alimentação traz benefícios 
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econômicos e ambientais (POMAR; BARNETT, 1994) devido ao melhor ajuste das 

dietas às exigências nutricionais dos animais. Em contrapartida aumentam-se os 

custos com logística e manejo alimentar.  

Outro aspecto relevante nesse sistema é o fato de não considerar a dinâmica 

da exigência e a variabilidade animal, causada por aspectos relacionados à 

genética, sexo, temperatura etc. (POMAR et al., 2009). Como forma de considerar 

esses aspectos, novos programas alimentares vêm sendo propostos de forma a 

garantir um melhor aproveitamento dos nutrientes aliados ao máximo desempenho 

do animal. Esses programas são focados em atender as exigências dos animais de 

forma mais precisa, fornecendo uma dieta específica para cada dia para a 

população ou cada indivíduo e em tempo real. Programas para população ou 

individuais diários são adequados aos sistemas automáticos de alimentação, como 

o Intelligent Precision Feeder (POMAR et al., 2009). Esse sistema permite que uma 

dieta específica seja fornecida diariamente para uma dada população ou para cada 

indivíduo pela mistura de duas dietas pré-elaboradas (A e B). A dieta A é elaborada 

para atender as exigências do animal no primeiro dia e a B as exigências do último 

dia. Andretta et al. (2014) utilizaram este sistema para indivíduos e verificaram 

redução aproximada de 25% na ingestão de lisina ileal estandardizada e excreção 

de N e P. Nesse sistema a troca de dieta é realizada a cada 24 horas. Outros 

métodos de fornecimento de ração estão disponíveis, contudo ainda não foram 

avaliados nesse sistema.  

 

2.2. Métodos de fornecimento de ração 

Noirot et al. (1998) relataram que, além do fornecimento de uma dieta 

completa, existem três outros métodos de distribuição de alimentos: divisão física 

do comedouro (onde em cada espaço são fornecidas duas dietas com 

concentrações nutricionais diferentes), alimentação pela mistura proporcional de 

duas ou mais dietas (também com concentrações nutricionais diferentes) e a 

alimentação sequencial, representados pelo esquema da figura 1 abaixo. 
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Figura 1. Esquema representando os três métodos de 

distribuição de alimentos, sendo: a) Divisão física do 

comedouro; b) Mistura proporcional; e,  

c) Alimentação sequencial. 

 

O primeiro método tem relação estrita com a capacidade do animal consumir 

o alimento de forma a atender sua necessidade nutricional. No caso da energia, por 

exemplo, tem sido verificado em estudos com suínos que a ingestão voluntária está 

associada ao nível energético da dieta (QUINIOU et al., 1999). Porém, nas fases de 

crescimento e terminação os suínos podem ingerir mais que suas reais 

necessidades, o que pode ocasionar desperdício de nutrientes com impacto 

ambiental ocasionado pela excreção do excesso. Como é o caso do nitrogênio que 

ao ser excretado possui elevado potencial poluidor e ocasiona eutrofização de 

ambientes aquáticos (DOURMAD; JONDREVILLE, 2007). 

O segundo método refere-se à mistura de duas dietas com densidades 

nutricionais diferentes. Em suínos, com a utilização do AIPF, essa mistura pode ser 

feita de forma fixa ou variável, em sistemas de alimentação em grupos por fases ou 

individual diária (ANDRETTA et al., 2014). 

O método sequencial consiste em variar as dietas fornecidas durante um 

determinado período (BOUVAREL et al., 2008).  A maioria dos estudos tem avaliado 

essa estratégia nutricional para frangos de corte. Gous e Du Preez (1975) 

forneceram duas dietas diferentes quanto ao seu perfil aminoacídico, alternando-as 

em períodos de 6 ou 12 horas. No período de 6h eles observaram que as aves foram 

Tempo 

a) b) 

c) 
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capazes de ajustar o consumo para atender as suas exigências em aminoácidos, 

porém no período de 12 horas ocorreu redução na taxa de crescimento. Bouvarel 

et al. (2004) demonstraram que o desempenho de animais recebendo duas dietas 

com diferentes conteúdos de proteína e energia fornecidas sequencialmente em 

períodos de 48 horas foram similares a uma dieta completa. No geral, os resultados 

com aves com alimentação sequencial têm sido promissores. Contudo, para suínos 

houve dificuldade de encontrar estudos avaliando a alimentação sequencial. 

Portanto, existe a necessidade de estudos que avaliem a viabilidade do uso desse 

método para suínos. Além de aspectos relacionados ao desempenho do animal 

esse tipo de estudo permitirá avançar na compreensão do comportamento alimentar 

de suínos. O uso recente de equipamentos como o AIPF que permitem mensurar o 

padrão de consumo (número, intervalo entre visitas e consumo por visita ao 

comedouro) é uma excelente ferramenta para esse tipo de projeto. Nesse sentido, 

estudos com alimentação sequencial baseado em modulação nutricional da dieta 

utilizando sistemas como o AIPF poderão fornecer informações importantes para 

uma melhor avaliação da viabilidade do método e compreensão do comportamento 

alimentar de suínos. 

 

2.3. Fatores que interferem no consumo, metabolismo e a absorção de nutrientes 

 

2.3.1. Ambiente 

O comportamento alimentar de um animal foi descrito por Kyriazakis, Tolkam 

e Emmans (1999) como uma “rede de elementos integrados”, sendo reflexo do 

estado interno do animal (regulados por mecanismos fisiológicos de curto e longo 

prazos) e do constante aprendizado sobre os alimentos. Em ratos, por exemplo, a 

frequência com a qual os animais buscam o alimento é regulada por sinais de curto- 

prazo, e a quantidade consumida por mecanismos de longo prazo (DAVIES, 1977). 

Estes sinais de curto-prazo são desencadeados por metabólitos e hormônios pós-

prandiais que influenciam principalmente no intervalo para a próxima refeição 

(PROVENZA et al., 1998). Mecanismos de longo-prazo por estarem relacionados 

ao estado fisiológico do animal podem refletir, além da quantidade a ser consumida, 
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na seleção do alimento. Dentre esses citam-se o grau de maturidade (ANDRETTA 

et al., 2014), gordura corporal, prenhez e lactação (BRADFORD; GOUS, 1991;  

SHARIATMADARI; FORBES, 1992). 

Além de fatores intrínsecos ao animal, fatores extrínsecos, como 

temperatura, luminosidade e influências sociais também afetam diretamente o 

comportamento alimentar de suínos. Suínos em crescimento, mantidos em 

situações de temperatura elevada apresentam alterações metabólicas e diminuição 

do consumo (NIENABER; HAHN, 2000) com consequente redução nas 

necessidades nutricionais de energia, aminoácidos e proteína (FIALHO; CLINE, 

1991). O suíno dentro do seu ritmo circadiano tem como comportamento apresentar 

um consumo mais elevado durante os horários de luminosidade (INGRAM; LEGGE, 

1974). Feddes, Young e Deshazer (1989) verificaram o efeito de um programa de 

16 horas de luz em duas situações diferentes de temperatura e constataram que o 

consumo é maior nas horas iniciais do dia quando a temperatura foi menor.  Em um 

estudo utilizando o sistema AIPF também foi observado um padrão diurno de 

consumo, principalmente para animais mais pesados (próximo a 100 kg), com um 

maior número de visitas ao comedouro entre as 06 e 18 horas (ANDRETTA et al., 

2014).  

O ambiente social é outro fator que influencia na ingestão de alimentos nos 

suínos. Quando alojados em grupos observa-se um comportamento de liderança 

que determina a rotina de consumo pelos animais (ANDREE; HUEGLE, 2001). A 

vantagem de criar os animais em grupo é a diminuição do período de aprendizagem 

no que se refere a aspectos relacionados ao consumo (FORBES; KYRIAZAKIS, 

1995). Contudo, em condições de densidade elevada pode ocorrer competição por 

espaço no comedouro e prejudicar o desempenho de indivíduos menos dominantes.  

O comportamento alimentar do suíno dentro do seu ritmo circadiano (24 

horas do dia) conforme foi descrito tem forte influência do ambiente, com período 

de maior ou menor consumo dependendo das condições. Contudo, pouco tem sido 

estudado em relação à modulação nutricional da dieta dentro desse comportamento 

tentando avaliar possíveis interações. 
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2.3.2. O ritmo circadiano e a absorção de aminoácidos 

O movimento de rotação da Terra em torno do seu próprio eixo possibilita 

que haja luz e escuridão em ciclos de 24 horas. Os seres vivos desenvolveram a 

capacidade de predizer estes ciclos adaptando as suas atividades e metabolismo 

durante o dia ou à noite. Esta capacidade está relacionada ao relógio circadiano 

endógeno (PANDA et al., 2002). Este relógio interno está localizado em um grupo 

de neurônios da parte central do hipotálamo, conhecido como núcleo 

supraquiasmático, que controla o chamado ritmo circadiano (ROSENWASSER; 

ADLER, 1987). Em mamíferos o ritmo circadiano influencia diversos aspectos 

fisiológicos e comportamentais como dormir e acordar, fisiologia endócrina, 

atividade cardiovascular, fisiologia do trato gastrintestinal, metabolismo hepático 

etc. (REPPERT; WEAVER, 2002). 

O ritmo circadiano também está relacionado aos processos de ingestão, 

absorção e metabolismo de nutrientes. Neste contexto, o metabolismo energético e 

proteico está parcialmente envolvido no ritmo circadiano de hormônios como 

insulina, hormônios de crescimento, corticosteroides e catecolaminas (DE BOER; 

VAN DER GUGTEN, 1987; VAN CAUTER et al., 1992; KRAETZL; SCHAMS; 

BREM, 1994). 

No que se refere ao metabolismo proteico e aminoacídico a concentração de 

ureia plasmática pode ser utilizada como indicadora da eficiência de utilização 

proteica (ORESANYA et al, 2007). No período da tarde a concentração de ureia 

plasmática é maior, indicando uma maior eficiência de utilização de nitrogênio no 

período da manhã comparado ao da tarde (KOOPMANS et al., 2005). Assim, 

conhecer o comportamento circadiano é essencial para que possamos realizar 

manipulações nutricionais otimizando o aproveitamento dos nutrientes, reduzindo 

custos e a excreção de excessos ao ambiente. 

 

2.3.3. Aspectos fisiológicos e metabólicos 

Em uma abordagem digestiva e metabólica, a ação da alimentação 

sequencial em frangos induz a rápidos ajustes na síntese proteica e na lipogênese, 

principalmente quando ocorrem alterações na concentração de proteína da dieta 
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(EZZINE et al., 2012). Este efeito está relacionado à taxa de turnover proteico que 

pode variar rapidamente conforme a necessidade de se formar novas proteínas em 

diferentes partes do corpo.  

Normalmente, após a refeição, ocorre um aumento instantâneo nas 

concentrações de aminoácidos no plasma, mas esse aumento é pequeno em 

função da velocidade de digestão da proteína. Após entrarem no sangue, os 

aminoácidos são absorvidos por praticamente todas as células do corpo, onde são 

ligados entre si por ligações peptídicas para formar proteína corporal. Entretanto, 

muitas proteínas intracelulares são decompostas novamente em aminoácidos por 

enzimas digestivas lisossômicas. Esses aminoácidos são transportados novamente 

para fora da célula e provavelmente formarão novas proteínas em outras partes do 

corpo (GUYTON; HALL, 2006).  É possível que os aminoácidos provenientes desse 

metabolismo reverso sejam usados na formação de proteínas musculares.  

Quando os animais são submetidos a períodos de restrição de nutrientes, 

alguns mecanismos regulatórios normalmente entram em funcionamento para 

garantir as funções de mantença e dependendo da restrição permitem manter o 

crescimento. Fuller et al. (1987) reportaram que a suplementação de lisina em dietas 

deficientes deste aminoácido para suínos melhoram a retenção de proteína sem 

alterar a taxa de síntese proteica. Para os autores, esse aumento na retenção está 

relacionado à redução da degradação proteica provocada pela melhora da 

qualidade da proteína em função da suplementação de lisina e do melhor balanço 

de aminoácidos. Contrariamente, Roy, Lapierre e Bernier (2000) demonstraram que 

a suplementação de lisina aumenta a taxa de síntese proteica, mas sem efeitos 

sobre a quantidade de proteína retida, supondo que os mecanismos de síntese 

proteica requerem a presença de todos aminoácidos de maneira simultânea nos 

sítios de síntese. No entanto, este mecanismo é dependente da idade do animal 

(GOUS; DU PREEZ, 1975). Além disso, o trabalho de Roy et al. (2000) também 

reportaram redução na degradação proteica com a suplementação de lisina, o que 

reforça a hipótese da funcionalidade de um mecanismo inibitório da oxidação de 

aminoácidos quando estes são limitantes na dieta.  
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Outros mecanismos metabólicos adaptativos também têm sido reportados 

em frangos de corte sob restrição alimentar, intermitente ou não (NIR et al., 1996). 

Essas adaptações incluem aumento da capacidade e menor taxa de esvaziamento 

do trato gastrointestinal para melhorar o aproveitamento de nutrientes em períodos 

de privação alimentar. Entretanto, supõe-se que esse mecanismo seja regulado a 

longo prazo, de modo a alcançar o equilíbrio entre as exigências em energia e de 

nutrientes (BOUVAREL et al., 2008).  A revisão de Nir et al. (1996) cita ainda 

aumento da lipogênese hepática, síntese do glicogênio durante o ciclo de 

alimentação, redução da perda de calor, além do aumento da síntese e secreção 

de enzimas digestivas em dias de privação de alimento.  

Alguns metabólitos plasmáticos e hormônios estão direta ou indiretamente 

envolvidos nas respostas metabólicas à redução na ingestão de nutrientes. A 

albumina é a principal proteína sintetizada pelo fígado e tem funções importantes 

no transporte de hormônios e na manutenção da pressão oncótica e situações que 

causem reduzida absorção de aminoácidos que podem reduzir a produção dessa 

proteína (GUYTON; HALL, 2006). Neste contexto, o fosfato encontrado no ATP, no 

AMP e em outros compostos corporais vitais é um metabólito de grande importância 

e necessário à fosforilação de desfosforilação de proteínas que estão envolvidas na 

regulação funcional das células. Dessa forma, condições de restrição de nutrientes 

podem afetar as concentrações plasmáticas de fósforo e, por consequência, o 

metabolismo energético.  

Reduzidos níveis de proteína bruta na dieta, acompanhados de um adequado 

balanço de aminoácidos reduzem tanto a excreção urinária de nitrogênio como a 

concentração plasmática de ureia (FIGUEROA et al., 2002). A ureia excretada na 

urina é o principal produto nitrogenado do catabolismo dos aminoácidos da dieta e 

a concentração plasmática da ureia pode ser um indicativo da excreção de 

nitrogênio pela urina (ZERVAS; ZIJLSTRA, 2002). Em seu trabalho, Cai et al. (1994) 

demonstraram que alimentação à vontade apresenta uma flutuação de 8% entre o 

período de menor e de maior concentração. Por outro lado, suínos alimentados 

apenas duas vezes por dia, mesmo que ingerindo a mesma quantidade de ração 

que os animais alimentados à vontade apresentaram uma flutuação de 30%.  
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O aumento da concentração plasmática de insulina tem sido relacionado ao 

fornecimento de aminoácidos de acordo com as exigências nutricionais (FULLER et 

al., 1987; ROY et al., 2000; BARRETERO-HERNANDEZ; GALYEAN; VIZCARRA, 

2010). A insulina é necessária para síntese proteica. Organismos com deficiência 

de insulina tem reduzida síntese de proteínas. O mecanismo pelo qual isso ocorre 

é desconhecido, no entanto, sabe-se que a insulina acelera o transporte de 

aminoácidos circulantes no plasma para dentro das células, o que pode ser um 

mecanismo de estímulo para a síntese proteica (GUYTON; HALL, 2006). 

Adicionalmente, o aumento na concentração de glicose estimula a liberação de 

insulina para facilitar a captação, utilização e armazenamento de glicose nas 

células, de modo que exigência energética para a síntese proteica pode ser 

reduzida, exercendo uma espécie de efeito poupador de energia.  Em sistemas de 

alimentação intermitente para frangos de corte, postula-se que reintrodução de 

ingestão voluntária aumenta os níveis de insulina (NIR et al., 1996).  

No entanto, tem sido demonstrado que a insulina, juntamente com o 

hormônio do crescimento, está relacionada com o controle homeostático do 

metabolismo durante a restrição alimentar (BARRETERO-HERNANDEZ et al., 

2010), o que permite a regulação da condição estável de crescimento do animal.  

Além da insulina, o hormônio do crescimento (GH) também exerce função 

sobre a deposição proteica. Os mecanismos do GH aumentam o transporte de 

aminoácidos através das membranas celulares e aceleram os processos de 

transcrição e de tradução para síntese de proteínas. Além disso, o GH é conhecido 

por ter importante papel na regulação do metabolismo, na composição corporal e 

no gasto energético. Contrariamente ao que se tem postulado sobre insulina, a 

restrição alimentar aumenta as concentrações plasmáticas de GH (ROY et al., 

2000). Postulou-se que o aumento da concentração de GH durante a restrição 

alimentar permite a mobilização de gordura para fornecer a energia adicional 

necessária para manter a homeostase (MCNEEL et al., 2000). 

Nesse tópico ficou evidenciado alguns indicativos de que o suíno em 

condição de restrição nutricional, principalmente de aminoácidos, é capaz de 

acionar mecanismos adaptativos em nível de metabolismo para atender a mantença 
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e até mesmo o crescimento. Contudo, são suposições baseadas em alguns estudos 

avaliando respostas metabólicas pós-prandiais ou em períodos longos de restrição 

(acima de 24 horas). Com isto, surgem algumas perguntas relacionadas ao tema a 

ser estudado:  

- Fornecer dietas com variação de AAs a cada 12 h potencializa a reposta de 

suínos ao mesmo tempo que reduz o consumo de AAs?  

- Se sim, em qual momento do dia deve-se fornecer uma dieta menos 

concentrada seguida de outra mais concentrada: nas primeiras ou nas últimas 12 

horas do dia? 

Neste sentido, a alimentação sequencial é uma ferramenta importante que 

pode ser utilizada para avaliar a resposta do animal submetido a manipulações 

nutricionais intercaladas permitindo dessa forma estudar as hipóteses formuladas. 
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CAPÍTULO 2 -  ALIMENTAÇÃO SEQUENCIAL COM VARIAÇÃO NO NÍVEL DE 

AMINOÁCIDOS NA DIETA A CADA DOZE HORAS PARA SUÍNOS EM 

CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO 

 

Este capítulo é apresentando de acordo com a normas de Journal of Animal 
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RESUMO: O estudo foi realizado para avaliar o efeito da alimentação sequencial (Seq) com 

variação no nível de aminoácidos a cada 12 h comparados ao sistema convencional (uma 

única dieta) no desempenho, composição corporal e carcaças de suínos em crescimento e 

terminação. Foram utilizados 60 suínos machos castrados com 30 ± 2,8 kg de peso vivo (PV) 

inicial.  Os animais foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com 

4 tratamentos, sendo dois planos de Seq: 110-70: dieta com 110% das recomendações de 

aminoácidos (AAs) fornecida das 0000 até 1159 h e outra com 70% AAs ofertada das 1200 

ás 2359 h; e 70-110: dieta com 70% AAs fornecida das 0000 até 1159 h e outra com 110% 

AAs ofertada das 1200 ás 2359 h, e dois planos convencionais: 100: dieta com 100% AAs e 

70: dieta com 70% AAs. Nos dois tratamentos convencionais a mesma dieta foi fornecida 

aos animais ao longo do dia. O animal foi considerado a unidade experimental. Os suínos 

foram alojados em um único grupo, com água e ração ad libitum. Para atender o nível de 

AAs em cada tratamento foi realizado diariamente e dentro de cada período misturas 

proporcionais de duas dietas, A (alta densidade nutricional) e B (baixa densidade nutricional), 

utilizando alimentadores automáticos AIPF (Automatic and Intelligent Precision Feeder). 

Nos dias 0, 35 e 63 foram realizadas mensurações de desempenho e composição corporal e 

ao final do experimento (dia 84) os animais foram abatidos em frigorífico. Não houve 

interação (P > 0,05) entre tratamento e fase experimental para as variáveis de desempenho. 

Os animais dos tratamentos 100, 110-70 e 70-110 apresentaram eficiência alimentar 5% 

superior (P < 0,05) comparados ao grupo 70. Não houve interação (P > 0,05) para tratamento 

e fase experimental para as variáveis de composição corporal. O conteúdo e o ganho diário 

de massa magra dos animais dos planos de Seq foram semelhantes (P > 0,05) ao grupo 100. 

Contudo, no ganho diário de massa gorda os animais do tratamento 110-70 depositaram 8,3% 

mais massa gorda (P < 0,05) comparado ao grupo 70-110. Para o consumo diário de lisina 
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nas fases 2 (60 a 90 kg PV) e 3 (90 a 112 kg PV) e no período experimental total (30 a 112 

kg PV) os animais dos planos de Seq consumiram em média 10% menos lisina (P < 0,0001) 

comparado ao grupo 100. Não foram detectadas diferenças significativas (P > 0,05) para as 

variáveis de carcaça. O plano Seq (ciclo 12 h) com baixa e alta concentração de AAs é um 

método efetivo em reduzir o consumo de AAs em 10% sem alterar o desempenho e 

composição corporal de suínos. Dessa forma esse método fornece oportunidades 

interessantes a serem exploradas em um contexto de aplicação prática na produção de suínos. 

 

Palavras-chave: AIPF, programas de alimentação, lisina
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INTRODUÇÃO 

 

Os programas de alimentação por fases são normalmente utilizados para suínos em 

crescimento e terminação. Nestes programas uma única dieta é utilizada durante um longo 

período desconsiderando-se dessa forma a dinâmica da exigência nutricional diária dos animais. 

Neste sentido, programas de alimentação diária têm sido propostos com resultados positivos em 

termos de redução na ingestão de nutrientes e mantendo o mesmo desempenho comparado ao 

de fases (Pomar et al., 2014). Contudo, recentemente tem sido sinalizado em laboratórios de 

medicina humana que o suíno apresenta respostas metabólicas distintas durante o dia quando 

submetido a diferentes manipulações nutricionais (Xie et al., 2015). O avanço na compreensão 

da resposta animal em intervalos menores que 24 horas pode fornecer subsídios importantes 

para tentar reduzir o custo com alimentação e minimizar ainda mais o impacto ambiental na 

produção de suínos. 

Alterações no manejo nutricional induzem o animal a rápidos ajustes metabólicos na 

síntese proteica e na lipogênese (Ezzine et al., 2012). Em condição de restrição nutricional, 

principalmente de aminoácidos, os suínos podem acionar mecanismos metabólicos necessários 

para manter suas necessidades de mantença e até de crescimento (Conde-Aguilera et al., 2010). 

Outro aspecto interessante é que o suíno possui ritmo circadiano de alimentação apresentando 

um consumo mais elevado durante os horários de luminosidade (Andretta et al., 2014). Além 

disso, em frangos foi observado que os genes relacionados ao metabolismo proteico são 

sensíveis ao período do dia, com alta capacidade metabólica para compensar mudanças no 

suprimento de AAs durante períodos cíclicos de fornecimento de nutrientes (Tesseraud et al., 
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2009). Nesse contexto, programas de alimentação sequencial podem ser uma ferramenta 

interessante por permitir que dietas com composições nutricionais distintas sejam fornecidas ao 

longo de um ciclo (Bouvarel et al., 2008). A alimentação sequencial melhora a eficiência de 

utilização de proteínas em mamíferos. Em ratos, ao fornecer uma dieta concentrada intercalada 

com dietas de menores densidades nutricionais ao longo do dia a síntese proteica muscular foi 

mais elevada (Arnal et al., 2002). Outro aspecto interessante é que o jejum ocasionado pelo 

hábito de baixo consumo a noite pode melhorar a absorção de aminoácidos pelos animais nas 

primeiras horas da manhã (Ferraris e Carey, 2000).  Associar programas de alimentação 

sequencial ao hábito de consumo do suíno às suas respostas metabólicas pode ser uma estratégia 

nutricional interessante para tentar reduzir a ingestão de nutrientes sem alterar o desempenho.  

Existem vários estudos que avaliaram a alimentação sequencial para frangos, contudo 

para suínos os trabalhos são escassos. Além disso, os trabalhos existentes são relativos a área da 

nutrição humana que utilizaram o suíno como modelo animal. Nestes estudos os animais foram 

criados de forma individual em gaiolas metabólicas e com alimentação controlada. Portanto, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da alimentação sequencial com variação no nível 

de aminoácidos a cada 12 h no desempenho, composição corporal e carcaças de suínos em 

crescimento e terminação criados em grupo com alimentação à vontade. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo está de acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal, 

adotado pelo Colégio Brasileiro de Experimentação (COBEA) e foi aprovado pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 

(FCAV/UNESP), Jaboticabal, SP (Nº 22961/15). 

 

Animais, alojamento e delineamento experimental 

 

O estudo foi conduzido na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho na 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (UNESP/FCAV) em Jaboticabal, SP, Brasil. 

Foram utilizados 60 suínos machos castrados com 30 ± 2,8 kg de peso corporal (PC) inicial, 

com perfil genético de alto potencial de desempenho (Agroceres PIC, Patos de Minas, Brasil).  

Os suínos foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado, com 4 

tratamentos, sendo dois programas Seq: 110-70: dieta com 110% das recomendações (NRC, 

2012) de AAs fornecida das 0000  até 1159 h e outra com 70% AAs ofertada das 1200 ás 2359 

h; e 70-110: dieta com 70% AAs fornecida das 0000 até 1159 h e outra com 110% AAs ofertada 

das 1200 ás 2359 h, e dois convencionais: 100: dieta com 100% AAs e 70: dieta com 70% AAs. 

Nos dois tratamentos convencionais a mesma dieta foi fornecida ao longo do dia. O animal foi 

considerado a unidade experimental. 

A adaptação dos animais ao local experimental e equipamentos foi realizada durante 32 

dias. O galpão experimental possui área de 95 m2. As temperaturas no interior do galpão foram 

monitoradas diariamente (coleta a cada hora), utilizando um HOBO Pro Datalogger (Onset 
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Computer Corporation, Bourne, MA, USA) colocados próximos à altura dos suínos. Durante o 

período experimental a temperatura foi controlada utilizando sistema de pressão negativa 

visando atender o mais próximo do conforto térmico dos animais para cada fase. 

 A água foi fornecida por bebedouros tipo chupeta modelo beat ball e a alimentação por 

4 alimentadores Automatic and Intelligent Precision Feeder (AIPF; University of Lleida, 

Lleida, Spain). A função dos alimentadores foi previamente descrita por Pomar et al. (2011) e 

Andretta et al. (2014). Os AIPF possuem quatro compartimentos localizados na parte superior 

onde as dietas são armazenadas. Todos animais receberam um brinco transponder na orelha 

direita que ao inserirem a cabeça no AIPF automaticamente eram identificados pelo sistema. O 

animal acionava com o focinho um dispositivo no AIPF liberando uma determinada quantidade 

(porção) de ração. Esta porção liberada foi aumentada progressivamente durante o experimento 

variando de 15 a 36 g. Uma nova porção somente era liberada após um tempo de 15 segundos. 

Em cada porção, o AIPF fornecia proporções especificas de dietas (A e B) de forma a atender o 

nível de AAs de acordo com o tratamento experimental. A densidade da dieta foi mensurada 

semanalmente e a calibração do AIPF foi realizada convertendo o volume de dieta pelo peso da 

dieta. Esse sistema de alimentação permite manter ao mesmo tempo todos animais em um único 

lote, sem necessidade de separar por baias. 

 

Dietas Experimentais 

 

Durante a adaptação (14 aos 29 kg de peso vivo) os animais receberam uma dieta que 

atendesse as exigências nutricionais conforme recomendado pelo NRC (2012). As exigências 

nutricionais para formulação das dietas foram estimadas utilizando o modelo proposto pelo 
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NRC (2012). Foram formuladas duas dietas (nomeadas A e B) com diferentes concentrações de 

AAs digestível ileal estandardizada (Tabela 1). A dieta A foi formulada com alta concentração 

de AAs (satisfazendo a exigência do suíno mais exigente no início do experimento). A dieta B 

foi formulada com menor concentração de AAs (satisfazendo a exigência do suíno menos 

exigente no final do experimento). Conhecendo-se a curva de exigência, foi utilizada a equação 

do método proposto por Montminy et al. (2005), cujo as entradas foram a exigência e 

concentração das dietas, e assim obtiveram-se as proporções utilizadas de cada dieta para 

alcançar o nível desejado do dia (100, 110 ou 70%) As exigências dos minerais Ca e P foram 

mantidas conforme recomendação do NRC (2012) e a relação entre estes de 2:1. Durante a 

formulação das dietas A e B foi considerada como principal fonte dos AA o milho e farelo de 

soja, suplementando-se alguns AA essenciais (L-Lisina HCL, DL-Metionina, L- Treonina, L-

Triptofano e L-Valina) para manter a relação ideal dos AA (NRC, 2012).  Os valores dos AA 

digestíveis para o milho e farelo de soja foram determinados com base nos resultados da análise 

por HPLC (obtendo-se o conteúdo total de AA em cada ingrediente) em seguida utilizado os 

coeficientes de digestibilidade ileal estandardizada proposta por Sauvant et al. (2004). A energia 

líquida em cada ingrediente foi estimada utilizando a equação proposta por Sauvant et al. (2004). 

As dietas foram peletizadas a 2,5 mm.  

Os animais foram alimentados seguindo um programa de alimentação diário por grupo. 

Nesse programa a proporção das dietas A e B a ser fornecida em cada acesso dos suínos aos 

AIPF foi ajustada diariamente de forma a atender a recomendação nutricional para cada dia e 

dentro de cada tratamento.  
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Condução do Experimento 

 

O período total de experimento foi de 84 dias divididos em 3 fases. A fase 1 

compreendeu 36 d (0 ao dia 35d), a fase 2 foram 28 d (36 a 63 d) e a fase 3 foram 20 d (64 a 84 

d). Os suínos foram pesados na chegada e semanalmente durante o período de adaptação. Nos 

dias 0, 35 e 63  foram feitas as pesagens e também a espessura de toucinho e profundidade de 

lombo foram mensuradas utilizando uma ecocâmera (Aloka SSD-500, Aloka Co. Ltd, 

Wallingford, Oxfordshire, England) e probe (3.5 MHz, Aloka Co. Ltd, Wallingford, 

Oxfordshire, England) colocada entre a 10ª e 14ª costela torácica a seis centímetros da linha 

média. As imagens foram gravadas e analisadas na sequência (Software Image Pro Plus 4.0, 

Piracicaba, São Paulo). 

A composição corporal em massa magra, gordura e minerais foi analisada no dia 0, 35 

e 63, utilizando um equipamento de absortometria de raios-X de dupla energia (DEXA) Hologic 

Discovery Instrument (Hologic Inc., Bedford, MA). Os suínos permaneceram em jejum de 8 

horas antes da avaliação. Para que os animais permanecessem imóveis durante o escaneamento, 

foi feita a aplicação intramuscular de um tranquilizante (acepromazina), após aproximadamente 

15 minutos injetou-se um sedativo (cloridrato de xilazina) em associação com um anestésico 

geral (cloridrato de cetamina).  Cerca de 5 minutos após a aplicação dos anestésicos o 

procedimento de leitura no DEXA foi realizado colocando os suínos em decúbito ventral (tempo 

médio para leitura de 7 min.).  
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Abate e avaliação das carcaças 

 

Ao final do experimento todos os suínos foram abatidos em abatedouro comercial 

inspecionado pelo SIF (Serviço de Inspeção Federal). Antes do embarque, os animais passaram 

por jejum sólido de doze horas e foram pesados. No abatedouro, localizado a 160 km de 

Jaboticabal, foram submetidos a um período de descanso de seis horas antes do abate, tendo 

acesso somente a água. Os suínos foram insensibilizados por meio de eletronarcose e 

submetidos aos procedimentos comerciais padrão de abate. Após a retirada das vísceras, as 

carcaças foram seccionadas no sentido longitudinal (corte feito ao longo da coluna vertebral) e 

pesadas para obter o peso de carcaça quente. As meias carcaças foram colocadas em câmara fria 

a 2°C, por 24 horas (ABCS, 1973). O percentual de rendimento de carcaça quente foi obtido 

pela relação entre o peso da carcaça quente e o peso vivo antes do abate. 

Na meia-carcaça esquerda de cada animal foi realizado uma secção no ponto P2 

localizado entre a última vértebra torácica e primeira lombar, no sentido perpendicular à linha 

dorso-lombar, para coletar as medidas de espessura de toucinho, profundidade de lombo e área 

do músculo Longissimus dorsi (área de olho de lombo, AOL). As medições da espessura de 

toucinho e profundidade de lombo foram feitas com um paquímetro (precisão de 0,05 mm) 

orientado a partir do ponto P2. A espessura de toucinho foi tomada formando-se um ângulo de 

90º entre uma das extremidades de abertura do paquímetro com a superfície da pele e estendendo 

a outra extremidade até a interface da gordura com o músculo. Em seguida e na mesma direção, 

a profundidade de lombo foi medida no espaço entre o limite da espessura de toucinho e a 

extremidade oposta do músculo Longissimus dorsi. Posteriormente a região do ponto P2 foi 

copiada na forma de desenho em papel vegetal colocado sobre a carcaça conforme orientação 
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da (ABCS, 1973). A partir deste desenho, a AOL foi determinada com o auxílio do software 

Image-Pro Plus®. O percentual de carne na carcaça resfriada (PCCR) foi obtido por meio da 

equação, proposta por (Guidoni, 2000): 

PCCR (%) = 65,92 – (0,685ET) + (0,094PL) – (0,026PCQ); onde ET representa o 

valor de espessura de toucinho, PL é o valor de profundidade de lombo, ambos expressos 

em mm e obtidos na carcaça resfriada e PCQ é o peso de carcaça quente. 

 

Cálculo e Análises Estatísticas 

 

O consumo diário de ração (CDR) foi registrado pelos comedouros AIPF diariamente. 

O ganho diário de peso (GDP) foi calculado pela diferença entre o peso vivo (PV) no início e 

ao final de cada fase. O consumo de Lis foi obtido pela multiplicação do CDR do suíno pela 

concentração do nutriente na dieta no respectivo intervalo de tempo dentro de cada tratamento 

(alimentação convencional: 24 h e alimentação sequencial: 12 h). Os valores de massa magra e 

massa gorda foram obtidos com o uso do programa do equipamento DEXA. O ganho diário de 

massa magra e gorda foram calculados pela diferença da massa magra ou gorda no início e ao 

final de cada período e dividido pelo número de dias do período.  

Os dados de desempenho, composição corporal e carcaça passaram por uma checagem 

de normalidade dos erros utilizando o teste de Shapiro-Wilks e a homocedasticidade foi avaliada 

com o uso do procedimento Box Cox. As variáveis de desempenho, composição corporal, 

consumo de ração e lisina por período e as variáveis de carcaça foram submetidas à análise de 

variância pelo procedimento PROC MIXED (SAS System for Windows 9.3, SAS Inst. Inc., 

Cary, NC, USA). Contudo, as variáveis de desempenho e composição corporal foram avaliadas 
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por medidas repetidas no tempo, incluindo tratamento e fase como fatores de efeitos fixos e 

resíduos das parcelas como efeito aleatório. Quando significativo as médias foram submetidas 

ao teste LSD considerada diferença significativa quando o valor de P < 0,05 e tendência quando 

0,05 < P ≤ 0,10. Os resultados foram expressos em médias ajustadas, sendo o suíno a unidade 

experimental. 

 

RESULTADOS 

 

Os suínos consumiram ração e ganharam peso de acordo com o esperado para a 

linhagem. Nenhum problema de saúde foi detectado durante o experimento, mantendo-se os 15 

animais por tratamento durante todo o período experimental. O sistema automático de 

alimentação foi capaz de atender a demanda de ração dos animais durante o experimento. Não 

houve diferença significativa (P > 0,05) entre os tratamentos no início do experimento para PV, 

espessura de toucinho, profundidade de lombo e composição corporal. Em relação aos ajustes 

diários das proporções das dietas, as médias de inclusão da dieta de maior densidade (dieta A) 

para fase 1 foram de 86, 74 e 37% para as dietas 110, 100 e 70% de AAS, respectivamente. Para 

as fases subsequentes as médias de inclusão de dieta A foram de 61, 51 e 21%, para a fase 2 e 

47, 38 e 12% para a fase 3 para as dietas 110, 100 e 70% de AAS, respectivamente. O efeito da 

fase alimentar foi significativo (P < 0,05) para todas as variáveis analisadas.  O tratamento 70 

mostrou-se efetivo quanto ao seu papel de controle negativo, visto que foi o que apresentou 

menor consumo diário de lisina (P < 0,001), menor EA (P = 0,05) e tendência (P ≤ 0,10) para 

menor ganho de massa magra comparado aos animais do grupo 100. O consumo e o ganho 
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foram levementes superior e inferior respectivamente, contudo não houve diferença significativa 

(P>0,05) comparado ao grupo 100 

 

Consumo de ração  

 

Os animais alimentados com os tratamentos 100, 110-70, 70-110 apresentaram consumo 

de ração similares (P > 0,05) nas diferentes fases alimentares e no período total do experimento 

(Tabela 2). Entretanto, os planos Seq influenciaram o consumo de lisina. Houve interação entre 

tratamento e fase alimentar (P < 0,0001) no consumo de lisina. Na primeira fase alimentar (30 

a 60 kg de PV), com exceção do tratamento 70, não houve diferença entre os demais tratamentos, 

embora os grupos do Seq receberam, em média, 7% menos lisina que o grupo do plano 

convencional (100). Contudo, na segunda (60 a 90 kg PV) e terceira fase (90 a 112 kg PV) os 

animais dos planos Seq (110-70 e 70-110) apresentaram um consumo de lisina 

aproximadamente 11,3 e 7,8% inferior (P < 0,05) comparado ao convencional (100), 

respectivamente. O mesmo foi observado para o todo período experimental, no qual o consumo 

de lisina dos animais dos planos Seq 110-70 e 70-110 foram, respectivamente, 7,4 e 10,5% 

inferiores (P < 0,05) comparado ao plano convencional (100).  

No consumo de ração não houve interação entre tratamento e período (Tabela 3). 

Contudo, houve diferença de consumo de ração entre os períodos. No primeiro período (0000 

ás 1159 h os animais consumiram 11,3% mais ração comparado ao segundo período (1200 ás 

2359 h). Como esperado houve interação (P < 0,05) tratamento com período para consumo de 

lisina (Tabela 3).  
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Ganho de peso e composição corporal 

 

 Da mesma forma que o consumo de ração, os planos Seq não influenciaram o ganho de 

peso e a eficiência alimentar (P < 0,05) durante o experimento (Tabela 2). O peso vivo final foi 

levemente superior para o grupo 110-70, contudo não houve diferença (P > 0,05) comparado 

aos demais tratamentos nas fases e no período total do experimento. Para as variáveis de 

composição corporal não houve interação entre tratamento e fase experimental (P > 0,05). 

Contudo, algumas diferenças interessantes foram verificadas dos 30 a 93 kg de PV. O ganho de 

massa gorda mensurada a partir da leitura em DXA foi 8,3% superior (P < 0,05) para os animais 

do grupo 110-70 comparado ao grupo 70-110. Contudo, os animais do tratamento 110-70 não 

apresentaram diferenças (P < 0,05) do grupo 100 para essa variável. A composição (kg) e o 

ganho em massa magra (kg/d) nos animais dos planos Seq foram semelhantes (P > 0,05) ao 

grupo 100, mesmo recebendo um menor aporte de aminoácidos. A espessura de toucinho e a 

profundidade de lombo não foram influenciadas (P > 0,05) pelos tratamentos. A Área de 

Gordura (cm²) foi levemente superior para o grupo 110-70, contudo não houve diferença (P = 

0,11) quando comparado aos demais tratamentos (Tabela 4).  

 

DISCUSSÃO 

 

Os animais possuem um relógio interno central localizado no núcleo supraquiasmático 

que controla o ritmo circadiano. Esse ritmo controla vários processos comportamentais, 
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fisiológicos, celulares e moleculares (Reppert e Weaver, 2002). Dessa forma, está envolvido no 

controle da homeostase energética através da regulação da expressão e/ou atividades 

enzimáticas envolvidas no metabolismo de vários componentes (colesterol, aminoácidos, 

lipídeos, glicogênio e glicose). Adicionalmente, a secreção de vários hormônios envolvidos no 

metabolismo, como a insulina, glucagon, leptina e grelina exibem uma oscilação circadiana 

(Froy, 2007). Associada as diferenças de metabolismo, a digestão e absorção de nutrientes 

podem também mudar de acordo com os períodos do dia (Pan e Hussain, 2009). O ritmo 

circadiano pode ser influenciado por fatores como luz, alimento e estresse. Em relação ao 

alimento, os efeitos benéficos ou deletérios no ritmo podem estar relacionados a sequência de 

ingestão e composição da dieta ao longo do dia (Arble et al, 2009). Todos estes aspectos 

demonstram uma necessidade de mudança de paradigma na forma de alimentação de suínos 

pois indicam que a exigência nutricional dos animais é um processo dinâmico durante as 24 

horas do dia.  Dentro de um contexto da busca incessante por uma nutrição mais precisa, isso 

indica a necessidade de avançar em estudos com alimentação sequencial. Os resultados do 

presente estudo, por exemplo demonstram que através de um plano Seq com modificação do 

nível de AAs a cada 12 horas é possível reduzir em aproximadamente 10% o fornecimento de 

AA mantendo o mesmo desempenho comparado ao sistema convencional.  

Entre os planos avaliados, o Seq 70-110 comparado ao 110-70 permitiu uma melhor 

resposta dos animais em termos de composição corporal no que se refere a gordura corporal. 

Além disso, apresentou uma resposta similar no ganho de massa gorda e magra comparada ao 

plano convencional (100). Estas respostas observadas podem estar relacionadas às diferenças 

de metabolismo energético e proteico durante as 24 horas do dia. Alguns componentes como a 

insulina e o cortisol permitem fazer inferências em relação ao metabolismo energético por serem 
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hormônios envolvidos em processos anabólicos e catabólicos, respectivamente. Em suínos 

foram verificados altos níveis de cortisol após a primeira refeição da manhã comparado ao 

período da tarde (Koopmans et al., 2005). Adicionalmente, o metabolismo energético pode ser 

monitorado também por níveis plasmáticos de lactato (Newsholm e Leech, 1983) advindo do 

processo de glicólise para geração de energia. Maiores concentrações de lactato têm sido 

observadas no período da manhã (Koopmans et al., 2005). Desta forma, o catabolismo de 

nutrientes, principalmente de carboidratos, é mais evidente no período matutino. Isto pode 

explicar o maior ganho de massa gorda dos animais do Seq 110-70 comparado ao 70-110. Os 

animais deste tratamento receberam no período da manhã uma dieta com a maior parte da 

energia advinda da proteína e menor dos carboidratos. Dessa forma, tiveram um menor aporte 

de energia no período o qual o catabolismo é mais intenso. Ao contrário do segundo período 

(1200 ás 2359 h) no qual a maior parte da energia foi advinha dos carboidratos. Dessa forma, o 

excesso desta energia possivelmente foi depositado na forma de gordura durante o período 

noturno no qual os processos anabólicos são mais intensos. Em um estudo similar também 

avaliando o fornecimento de dois planos Seq (alta e baixa PB) foram observados resultados 

diferentes em relação a ganho de peso (Xie et al., 2015). Os animais do grupo alta-baixa PB 

apresentaram um melhor ganho comparado ao grupo com baixa-alta PB. Contudo neste estudo, 

os animais foram alojados individualmente com fornecimento de alimento em dois horários 

específicos (800 e 1600 h). Esta condição difere de uma condição de produção onde os animais 

são alojados em grupo com alimentação à vontade apresentando respostas distintas que animais 

alojados individualmente (Nielsen et al., 1995).   

O metabolismo de proteína tem relação direta com à concentração de ureia plasmática. 

Quanto maior a concentração menor é a eficiência de utilização de N para deposição proteica 
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(Newsholm e Leech, 1983). Os suínos apresentam uma menor concentração de ureia plasmática 

pós-prandial no período da manhã comparado ao período da tarde (Koopmans et al., 2005). Esta 

resposta indica diferenças quanto ao metabolismo proteico ao longo das 24 horas do dia com 

uma melhor eficiência pelo período da manhã.  Adicionalmente, estudos observaram que a 

disponibilidade de AA no plasma aumenta significativamente 12 horas após o fornecimento de 

uma dieta com alta concentração proteica no período da tarde (Nishioka et al., 2013; Xie et al., 

2015). Neste sentido, no Seq 70-110 o maior aporte de AA (110% AA fornecido entre 1200 h e 

2359 h) coincidiu com o período do dia em que há uma maior eficiência de utilização para 

deposição de proteína. Isto pode explicar a semelhança em termos de conteúdo e ganho de massa 

magra, mesmo com um menor aporte de AA (-10%), comparado ao tratamento 100. Resultados 

semelhantes foram observados em frangos submetidos a programas sequenciais de 12 horas 

(Sirri e Meluzzi, 2012). Quanto ao metabolismo proteico foi observado também que frangos 

submetidos ao Seq apresentaram uma elevada capacidade em se adaptar às variações de dietas 

de alta e baixa proteína em um curto espaço de tempo (Bouvarel et al., 2008). Isto pode auxiliar 

a esclarecer a semelhança na deposição e conteúdo de massa magra do tratamento 110-70 com 

o grupo 100. Além da adaptação a curto prazo, a de longo prazo pode ser mais evidente em 

dietas com restrição nutricional. Embora tenha sido observado efeito negativo na EA e no ganho 

de massa magra no tratamento com redução de 30% de AA esperava-se também uma redução 

de ganho de peso e aumento na massa gorda. Alguns autores (Emmans, 1981; Black et al., 1986) 

sugerem que suínos são capazes de aumentar o consumo para atender à exigência do nutriente 

mais limitante na dieta. Contudo, nos animais alimentados com a dieta com redução de AAs 

(tratamento 70) não foi observado aumento no consumo. Isto pode estar relacionado habilidade 

de ajustar o consumo ser limitada muitas vezes pela capacidade física do trato digestivo (Black 
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et al., 1986; Pomar e Matte, 1995; Whittemore et al., 2001). Dessa forma, uma das possíveis 

explicações pode estar relacionada a capacidade dos animais em ser mais eficientes na utilização 

dos nutrientes quando em restrição em um contexto de longo prazo (Bouvarel et al., 2008). 

Contudo, de qualquer forma a deposição de carne magra e a EA foi influenciada de forma 

negativa nos animais alimentados com dietas com 30% de restrição de AA. 

A concentração de AA nas dietas é um fator que afeta o comportamento alimentar dos 

animais durante as 24 horas do dia (Edmonds e Baker, 1987; Henry et al., 1992).  Neste contexto, 

foi verificado que a ingestão de ração aumenta em resposta ao aumento de lisina na dieta até o 

ponto de equilíbrio ideal de AAs, enquanto que o excesso de fornecimento de lisina diminui o 

consumo (Whittemore e Kyryazakis, 2008). Contudo, isto não ocorreu no presente estudo já que 

o CDR foi mesmo entre os tratamentos ou período do dia nos quais os animais receberam uma 

maior ou menor concentração de AAs. Isto indica que para os níveis de AAs utilizados e o 

programa de alimentação sequencial adotado não influenciou no padrão de consumo dos 

animais durante as 24 horas do dia. 

O presente estudo permitiu verificar a capacidade dos suínos em se adaptar às variações 

nas concentrações de AAs das dietas ao longo das 24 h do dia. Uma dieta com menor densidade 

de AAs nas primeiras 12 h permite uma menor deposição de gordura corporal. A viabilidade da 

alimentação sequencial está diretamente relacionada ao ritmo circadiano dos animais. Nesse 

sentido, as manipulações de AAs devem ir de encontro às respostas metabólicas reguladas pelo 

ritmo circadiano permitindo desta forma modular o crescimento com menor consumo e excreção 

de nutrientes. Contudo, pesquisas futuras são necessárias para avaliar a alimentação sequencial 

em outras concentrações de AAs e em diferentes intervalos de tempo. 
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Tabela 1. Ingredientes e composição calculada das dietas experimentais. 

¹Complexo mineral-Vitamínico: Vitamina A (min) 2.153.333 UI; Vitamina B1 (min) 260 mg; vitamina B12(min) 5.000 mg; 

vitamina B2 (min) 1.003 mg; Vitamina B6 (min) 350 mg; Vitamina D3 (min) 300.000 UI; Vitamina E (min) 6.666 UI; Vitamina 

K3 (min) 500 mg; Biotina (min) 5 mg; Colina (min) 28,67 g; Niacina (min) 7.500 mg; Ácido pantotenico (min) 3.290 mg; 

Cobalto (min) 83 mg; Cobre (min) 33,33 mg; Ferro (min) 30 g; Iodo (min) 88 mg; Manganês (min) 14,5 g; Selênio (min) 53 

mg; Zinco (min) 28,5 g; Bacillus subtilis 50x109 UFC. 
2Aminoácidos digestíveis 

 

 

 

 

 

Ingredientes, % 
Dietas 

A B 

Milho 70,12 87,10 

Farelo de soja 25,70 9,30 

Fosfato bicálcico 1,61 0,70 

Calcário 0,85 0,48 

Dextrina 0,50 0,50 

Premix Min-vit.1 0,04 0,04 

Sal  0,17 0,17 

L-Lisina HCL 0,51 - 

DL-Metionina 0,20 - 

L-Treonina 0,15  - 

L-Triptofano 0,03  - 

L-Valina 0,06  - 

Cloreto de Colina 0,06 0,07 

Caulim  - 1,64 

Composição Calculada 

Proteína bruta, % 18,04 10,71 

EM, Mcal/kg 3,33 3,30 

EL, Mcal/kg 2,51 2,59 

Fósforo disponível, % 0,40 0,20 

Cálcio, % 0,80 0,40 

Sódio, % 0,09 0,09 

Lisina², % 1,20 0,40 

Metionina, % 0,45 0,18 

Treonina, % 0,71 0,34 

Triptofano, % 0,21 0,10 

Valina, % 0,78 0,45 

Isoleucina, % 0,66 0,38 

AAS, % 0,70 0,37 
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Tabela 2. Desempenho e composição corporal de suínos alimentados com o programa convencional de 

alimentação (100), sistemas de alimentação sequencial (110-70 e 70-110) e programa convencional de 

alimentação com redução em 30% nas exigências de lisina digestível (70). 

Itens 
Tratamentos1 

EPM2 P-valor3 
100 110-70 70-110 70 

Condição Inicial (0 d)      
PV, kg 30,54 30,66 30,25 30,47 0,94 0,98 

ET, cm 0,93 0,98 0,95 0,91 0,03 0,35 

PL, cm 3,31 3,55 3,31 3,36 0,09 0,15 

Massa magra, kg 26,06 26,18 25,88 25,99 0,18 0,64 

Massa gorda, kg 4,17 4,18 4,16 4,15 0,06 0,98 

Fase 1 (0-35 d) 

CDR, g/dia 1,75 1,82 1,77 1,81 0,07 0,88 

GDP, g/dia 0,88 0,88 0,87 0,82 0,03 0,73 

EA 0,50 0,48 0,49 0,46 0,01 0,35 

Consumo de Lisina, g/dia 17,82a 16,67a 16,53a 13,20b 0,57 <0,0001 

PC, kg 60,46 60,48 60,25 58,54 1,43 0,74 

ET, cm 1,29 1,38 1,37 1,31 0,06 0,42 

PL, cm 4,30 4,36 4,29 4,17 0,12 0,72 

Massa magra, kg 48,68 48,45 48,10 47,00 0,91 0,57 

Massa gorda, kg 10,64 11,10 10,64 10,52 0,41 0,75 

Ganho massa magra, kg/d 0,63 0,63 0,63 0,59 0,02 0,36 

Ganho massa gorda, kg/d 0,18 0,20 0,18 0,19 0,01 0,58 

Fase 2 (36-63 d)  

CDR, g/dia 3,08 3,14 2,94 3,05 0,09 0,36 

GDP, g/dia 1,14 1,16 1,09 1,04 0,04 0,23 

EA 0,37 0,37 0,37 0,35 0,37 0,21 

Consumo de Lisina, g/dia 25,32a 22,83b 22,07b 17,55c 0,76 <0,0001 

PV, kg 92,74 93,51 91,36 89,83 1,43 0,13 

ET, cm 1,84 2,00 1,84 1,81 0,06 0,42 

PL, cm 5,83 5,98 5,84 5,70 0,12 0,46 

Massa magra, kg 73,79 73,32 72,98 70,59 0,91 0,50 

Massa gorda, kg 18,28 19,24 17,71 18,21 0,40 0,29 

Ganho massa magra, kg/d 0,90 0,89 0,89 0,84 0,02 0,25 

Ganho massa gorda, kg/d 0,27 0,29 0,25 0,28 0,01 0,11 

Fase 3 (64-84 d)       
CDR, g/dia 2,89 2,98 2,94 2,99 0,08 0,83 

GDP, g/dia 0,99 0,96 1,02 0,85 0,04 0,75 

EA 0,34 0,33 0,35 0,31 0,33 0,95 

Consumo de Lisina, g/dia 21,00a 19,86b 18,84b 15,11c 0,76 <0,0001 

PV, kg 112,68 114,15 112,19 108,88 1,43 0,13 

Período Total (0-84 d)       
CDR, kg/dia 2,47 2,54 2,45 2,51 2,40 0,68 

GDP, kg/dia 0,99 1,02 0,99 0,96 0,02 0,38 

EA 0,40a 0,40a 0,40a 0,38b 0,01 0,05 

Consumo de Lisina, g/dia 21,38a 19,79b 19,14b 15,28c 0,45 <0,0001 

Massa magra, kg4, kg 61,24a 60,89a 60,54ab 58,79b 1,20 0,04 

Massa gorda, kg 14,46 15,17 14,17 14,37 0,36 0,25 

Ganho massa magra, kg/d 0,77a 0,76a 0,76a 0,71b 0,02 0,08 

Ganho massa gorda, kg/d 0,23ab 0,24a 0,22b 0,23ab 0,01 0,04 
1Na mesma linha médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si (P ≤ 0,10) pelo teste LSD. 
2 Erro padrão da média 
3 O efeito de fases alimentares foi significante (P < 0.0001) para todas as variáveis. A interação tratamento × fase alimentar foi significativo 

para Consumo de Lisina (P < 0.0001). 
4 Compreendem as fases experimentais 1 e 2. 
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Tabela 3. Consumo de ração e de lisina de acordo com o período do dia  

1Na mesma linha médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si (P ≤ 0,10) pelo teste LSD. 
2 Erro padrão da média 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0000 – 1159 h   1200 – 2359 h   P-valores1 

 100 110-70 70-110 70  100 110-70 70-110 70  Tr Pr Tr*Pr 

CDR (kg/dia) 

1,32  

(0,07)2 

1,39  

(0,07) 

1,29 

(0,06) 

1,28 

(0,06)  

1,15 

(0,07) 

1,15 

(0,07) 

1,15 

(0,06) 

1,24 

(0,06)  0,855 0,002 0,460 

Consumo 

Lisina (g/dia) 

11,08ab 

(0,59) 

12,10a 

(0,45) 

8,10cd 

(0,45) 

7,48d 

(0,37)   

9,63bc 

(0,59) 

7,02d 

(0,45) 

10,43ab 

(0,45) 

7,37d 

(0,37)   <0,01 0,002 <0,0001 
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Tabela 4. Parâmetros de carcaça de suínos submetidos ao programa convencional de 

alimentação (100), sistemas de alimentação sequencial (110-70 e 70-110) e programa 

convencional de alimentação com redução em 30% nas exigências de lisina digestível (70). 

Itens 
Tratamentos 

EPM1 P-valor 
100 110-70 70-110 70 

PV ao abate (kg) 112,67 114,55 112,20 108,87 1,81 0,18 

Peso Carcaça Quente (kg) 88,05 89,52 86,32 85,10 1,50 0,20 

Comprimento Carcaça (kg) 628,13 651,87 676,15 502,35 104,46 0,65 

ET (mm) 11,19 11,69 11,00 10,53 11,10 0,38 

PL (mm) 64,68 66,30 64,32 62,37 1,54 0,39 

Rendimento Carcaça (%) 78,17 77,48 77,34 78,19 0,42 0,34 

Rendimento Carne (%) 59,97 59,90 60,05 60,08 0,29 0,97 

Área de Lombo (cm²) 52,04 51,57 50,36 50,84 1,30 0,80 

Área de Gordura (cm²) 16,30 18,43 16,72 16,49 0,66 0,11 

PCCR (%) 62,03 61,86 62,18 62,40 0,34 0,73 
1 Erro padrão da média 

 

 

 

 


