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1. Introdução

O enfoque atual dado à cadeia de carnes implica que a carne oferecida nos

supermercados, açougues e casas de carne são o resultado daquilo que foi criado

nos sistemas de produção animal e transformados/beneficiados nos frigoríficos.

Portanto, as práticas zootécnicas e as tecnologias de transformação dentro da

indústria frigorifica e de abate guardam estreita correlação, sendo que a soma de

todos os procedimentos dentro e fora da porteira e, se executados com boas

práticas de produção e de fabricação, assegura a qualidade final da carne. A

qualidade pode ser definida de acordo com os interesses do produtor, da indústria

de abate, do varejista, do consumidor e finalmente da sociedade, elos importantes

da cadeia de carnes. Ao produtor é importante a sua manutenção na atividade, a

maior eficiência econômica, a qual relaciona-se por sua vez, a altas taxas de ganho

de peso e com o menor consumo de alimentos. Soma-se a isso, prêmios que podem

ser recebidos pela menor mortalidade dos animais e ao recebimento por produção

de carcaças com menor porcentagem de gordura.

A maioria dos sistemas produtivos de suínos e de aves de corte comerciais,

em curso no Brasil, levam em consideração as necessidades de mercado,

caracterizado pela necessidade de carne com menos gordura, baixo preço e

nutritiva. As melhorias de performance que ocorreram na produção animal das

ultimas duas décadas contribuíram para que isso fosse alcançado. Se forem

comparados os sistemas produtivos do passado vê-se claramente que houve

melhoria na qualidade da carne ocasionada pelo melhoramento genético, que

introduziu novas linhagens com menos gordura nas carcaças animais. Nos anos 80

a porcentagem de carne na carcaça de suínos oscilava em torno de 46% de carne,

passando atualmente para 56%. Esse valor está próximo do que é encontrado na

Dinamarca, considerada o modelo de produção suína e cujos valores situam-se em
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torno de 61% de carne na carcaça. Em aves as linhagens tem também sido

selecionadas para maior taxa de crescimento e eficiência alimentar, o que conduz

para redução de gordura nas carcaças. Do ponto de vista de higiene e saúde publica

da carne, vários avanços foram feitos como por exemplo, a diminuição da incidência

de cisticercose suína e eliminação de endo e ecto parasitas de aves e suínos

criados em confinamento. As rações fornecidas e formuladas para atender as

exigências, garantem a saúde dos rebanhos e ganhos superiores a 1000 g/dia para

suínos em fase de terminação e a conseguir frangos de corte com pesos médios

superiores a 2,5 kg em 42 dias. Porém, nos últimos anos tem havido sensível

mudança nos paradigmas que dirigem o foco da produção animal, havendo maior

necessidade de assegurar também a qualidade e a inocuidade da carne.

2. Nutrição dos animais

No atual sistema de produção de suínos e de aves, a alimentação à vontade é

a mais utilizada, pois busca-se o rápido crescimento animal. Entretanto, com o

advento da classificação de carcaças de suínos é possível manejar a alimentação de

modo a obter melhores carcaças, com redução de gordura e dos custos de

alimentação utilizando-se o arraçoamento controlado ou restritivo. Em geral os

suínos em crescimento e terminação, consumindo ração à vontade, compensam a

quantidade de acordo com o nível de energia da dieta. Uma vez que as exigências

nutricionais dos animais foram determinadas com alimentação à vontade, quando se

realiza a prática da restrição alimentar deve-se observar a relação de aminoácidos

(AA) com energia, para que não ocorram perdas na deposição de músculos. Vários

trabalhos demonstram a relação do consumo de energia com as características de

carcaça de suínos, sabendo-se que há necessidade de diminuir o consumo de

energia e adequar o consumo de lisina ao de energia, possibilitando carcaças de

melhor qualidade (Pekas, 1993; Quinou et al., 1995; Fuller et al., 1995; Quinou et al.,

1996).

O uso da proteína ideal (Chung e Baker,1992; Baker e Han,1994) possibilita

que não ocorram excessos e desbalanceamentos de AA, desta forma melhorando a

eficiência de utilização e minimizando a necessidade metabólica de conversão

destes nutrientes em gorduras, que são depositadas na carcaça, melhorando desta
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forma o metabolismo dos animais e em conseqüência a composição das carcaças.

Como foi visto por Noblet (2001) em suínos, a eficiência de utilização da energia

liquida proveniente da gordura é maior do que a da proteína porque há menor

produção de calor com dietas com maior proporção de óleo. A relação lisina e

energia digestíveis é importante para o correto crescimento muscular, sendo

conhecido o efeito interativo entre esses fatores e a deposição protéica na carcaça

(Bellaver et al. 1999). Com o desenvolvimento genético observa-se uma maior

exigência de lisina nas linhagens modernas, produtoras de maior quantidade de

carne. Também observa-se que as alterações nas relações entre lisina, treonina,

triptofano e AA sulfurosos, modifica a taxa de deposição de lipídios e proteína na

carcaça de suínos, na dependência do sexo. A relação de lisina com energia

digestível da dieta também tem um efeito pronunciado sobre a composição da

carcaça. Vários trabalhos tem se preocupado com esse assunto buscando através

do ajuste da relação entre os AA e diminuição dos excessos de proteína das dietas,

reduzir a espessura de toucinho e aumentar a velocidade de ganho de tecido

muscular (Hahn e Baker, 1995; Goerl et al. 1995; Unruh et al. 1996; Friesen et al.

1995; Van Lunen e Cole, 1996).

3. Os microingredientes melhoradores de desempenho

O Compendio ...(1998) tendo como base o trabalho de Rosen (1996), procura

descrever os microingredientes existentes para a fabricação de rações em

categorias e grupos. Os termos promotor de crescimento ou aditivo são também

usados e, algumas vezes, são associados na mídia com a conotação de prejudiciais

à segurança alimentar. A falta de clara definição das categorias de microingredientes

pode ser minimizada com a proposta classificatória oferecida por Adams (1999), que

divide os alimentos em nutrientes e nutracêuticos. Entre os nutrientes estão os

carbohidratos, gorduras, proteínas, minerais, vitaminas e água. Os nutracêuticos são

componentes de alimentos, os quais exercem um efeito benéfico sobre a saúde, em

vez de contribuição direta na nutrição. Os nutracêuticos importantes são os

antioxidantes, antimicrobianos, peptidios, enzimas, oligosacarídios, emulsificantes,

flavorizantes e colorantes. Outra classificação é a que considera que na formula de
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ração comercial existem dois grupos de ingredientes, a) os macroingredientes,

representados pelos cereais, ingredientes protéicos, subprodutos da industria,

gorduras, fontes de oligo-minerais, pré-misturas vitamínicas e de microlelementos e

b) os microingredientes. O termo micro (10-6) é compatível com as quantidades que

são usadas na formulação (mg/kg ou ppm). Os microingredientes podem ser

descritos nas categorias funcionais abaixo, como apresentado por Rosen (1996).

Nutrientes - Existem vários nutrientes (e.g. vitaminas A, B, C, D, E elementos

traço, açucares, sais de ácidos orgânicos), cuja nomenclatura é muito clara sobre

suas funções de nutrientes e outras adicionais definidas no grupo a que pertencem.

Vitaminas, próvitaminas, substâncias quimicamente definidas e aminoácidos

sintéticos, também usados em pequenas quantidades.

Pró-nutrientes - São definidos como um microingrediente de uso em rações

animais, que usados em pequena quantidade melhoram o valor intrínseco da

mistura de nutrientes da dieta. Essas substâncias trabalham em benefício dos

nutrientes. O termo está em oposto e de acordo com a terminologia existente de

antinutrientes, os quais pioram o performance do animal. Por analogia, os pró-

nutrientes melhoram o performance animal. Como um adjetivo, pró-nutriente serve

para especificar uma função e natureza conjunta, e.g., um pró-nutriente enzimático

ou pró-nutriente antibiótico.

Coadjuvantes de elaboração - São substâncias ou preparações que tenham

efeito demonstrável nas características dos alimentos. São conhecidos também com

microingredientes tecnológicos e melhoram as propriedades de armazenamento,

organolépticas e mistura dos alimentos. Os coadjuvantes de elaboração permitirem

o uso de mecânica, umidade temperatura e energia no condicionamento do

processo de fabricação de rações. Entre os exemplos estão os aromas, aglutinantes

para peletização, antioxidantes, preservativos, emulsificantes e secantes para fluidez

de misturas elaboradas.

Profiláticos - Nessa categoria constam apenas os anticoccidianos e

antihistomonas, os quais também podem ser incluídos nas rações medicadas com o

propósito terapêutico.
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3.1. Antibióticos

Os antibióticos são compostos produzidos por bactérias e fungos que inibem

o crescimento de outros microorganismos. Quimioterápicos são produtos

quimicamente sintetizados para inibir o crescimento de certos microorganismos.

Esses produtos dentro de uma classificação maior de antibicrobianos, podem ser

antibacterianos, antiprotozoários e anticoccídicos, inibindo ou tendo ação letal nas

bactérias, protozoários e coccídia, respectivamente. A origem do conhecimento do

efeito dos antibacterianos sobre o performance data de 1940, quando do uso de

resíduos de fermentação para produção de tetraciclinas, foi usado em aves para

suplementar vitamina B12. Logo verificou-se que o efeito não era da vitamina, mas

do resíduo de tetraciclina existente no alimento (Stokestad and Jukes, 1949 e 1950,

citados por Commission...1997).

Eles podem ser utilizados sozinhos ou em conjunto com quimioterápicos para

promover o crescimento e/ou a eficiência alimentar ou prevenir/controlar as doenças

que afetam os animais. Em geral, aceita-se que a ação benéfica desses compostos

resulta da alteração seletiva da população microbiana no intestino. Embora não se

conheça exatamente os mecanismos de ação desses compostos, existem sugestões

de que atuam por:

Efeito metabólico. Esse efeito metabólico implica que o agente antibacteriano

melhora o desempenho dos animais através de efeito direto sobre o metabolismo do

animal. Esse modo de ação parece não ser apropriado para aqueles agentes

antibacterianos que não são absorvidos e que permanecem na luz do trato intestinal,

a não ser que a ação ocorra sobre as células do epitélio intestinal afetando a

absorção de nutrientes.

Efeito nutricional. Certas bactérias que habitam o intestino sintetizam

vitaminas e aminoácidos essenciais para o hospedeiro, enquanto outras competem

com os animais por nutrientes. Alterações na população microbiana intestinal

podem promover maior disponibilidade de nutrientes para o hospedeiro. Por outro

lado, tem sido observado que agentes antimicrobianos podem reduzir a espessura

do epitélio intestinal favorecendo a absorção de nutrientes. Em adição, a massa

intestinal de animais alimentados com dietas com agentes antimicrobianos pode ser
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reduzida o que implica na necessidade de menor quantidade de nutrientes e de

energia para manutenção desses tecidos corporais.

Efeito sobre o controle de doenças. Agentes antibacterianos inibem o

crescimento de bactérias intestinais que se aderem e produzem toxinas junto ao

enterócito, causando diarréias, doenças do edema e subclínicas. A estimulação

crônica do sistema imunológico para responder a doenças podem promover redução

no consumo de ração e demandam nutrientes que poderiam ser direcionados para

síntese de proteína. O controle dessas doenças subclínicas permite que os animais

expressem ao máximo o seu potencial genético para crescimento e deposição de

carne.

Há uma grande possibilidade de combinações de antibióticos e

quimioterápicos aprovados pelo FDA dos EUA, as quais podem ser usadas em

dietas de suínos conforme indicado no Feed Additive Compendium 3, sendo esse

publicado anualmente. É de responsabilidade do FDA determinar se o produto é

seguro, efetivo, propriamente identificado e se os produtos derivados de animais

tratados é seguro para consumo. Uma perspectiva de resultados sobre o uso dos

antimicrobianos é dada no trabalho de Cromwell (1999).

A resposta e o nível de uso de um antimicrobiano especifico depende de

alguns fatores, como: a) estágio de crescimento, sendo menor a medida que o

animal cresce; b) prevalência de doenças dentro do rebanho; c) tipo de aditivo e d)

do ambiente em que se encontra o rebanho, apresentando menores efeitos quando

o ambiente for bom.

3.2. Antioxidantes

São substâncias que visam evitar a auto-oxidação dos alimentos,

preservando o alimento, retardando a sua deterioração, rancificação e perda de

coloração devido a oxidação. A oxidação de óleos e gorduras provoca odor e

paladar desagradáveis e torna os alimentos menos nutritivos. Além de gorduras, os

pigmentos e vitaminas ficam sujeitos a oxidação quando em contato com o ar.
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Os fatores umidade e calor são responsáveis pela aceleração da oxidação

durante o processamento, o qual pode ser minimizado pela adição de antioxidantes.

Segundo Rutz e Lima (1994), a ação dos antioxidantes pode ser explicada por um

ou mais dos seguintes mecanismos:

• Doação de H pelo antioxidante;

• Doação de elétrons pelo antioxidante;

• Incorporação do lipídeo ao antioxidante;

• Formação de um complexo entre o lipídeo e o antioxidante.

Os dois primeiros mecanismos (doação de H e elétrons) são os principais

mecanismos de ação dos antioxidantes. É importante salientar que alguns

compostos (ácidos cítrico, tartárico e fosfórico) apresentam efeito sinérgico com

antioxidantes, prevenindo a oxidação de óleos e gorduras. Portanto, é possível fazer

uma mistura de antioxidantes e compostos sinérgicos a fim de reduzir oxidação.

Especificamente a formação de radicais livres, geralmente catalisada por íons

metálicos, não pode ser evitada pelos antioxidantes, mas a incorporação de um

agente quelante dá condições para tal, pois esse se complexa com os íons

metálicos.

Antioxidantes devem ser adicionados aos alimentos e às rações o mais rápido

possível para inibir o início da oxidação. Estes microingredientes não podem reverter

o processo de oxidação, uma vez ocorrido. Entretanto, os antioxidantes podem

retardar o processo oxidativo de maiores conseqüências.

A doação de H é um possível mecanismo de ação que os antioxidantes

utilizam e esta ação é exercida por antioxidantes naturais e artificiais. A vitamina E e

o ácido ascórbico são exemplos de antioxidantes naturais, enquanto que BHT, BHA

e Etoxiquim são exemplos de antioxidantes sintéticos. O butil-hidroxi-tolueno (BHT),

etoxiquin e o butil-hidroxi-anisol (BHA) são utilizados na concentração de 100 a 150

g/t com a finalidade de antioxidante, podendo associarem-se e mostrarem

sinergismo ao acido cítrico.
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3.3. Aromatizantes/palatabilizantes

O aroma é em muitos casos indicador de qualidade do alimento, sendo

sensorialmente possível detectar o aroma de alimentos naturais frescos, ou quando

mofados, rancificados ou em putrefação. Os aromatizantes artificiais ou naturais,

conferem o aroma ao produto destinado à alimentação, melhorando sua aceitação e,

consequentemente, estimulando o seu consumo pelo animal. Provocam as

atividades de secreção das glândulas, favorecendo o aproveitamento do alimento

pelo organismo. Já o palatabilizante, tem a função de melhorar o paladar dos

produtos, estimulando o seu consumo. Alguns produtos podem ter ambas as

funções (aromatizante e palatabilizante). São vários aromatizantes existentes no

mercado e é necessário avaliar as indicações de uso fornecidas pelo fabricante.

3.4. Anticoccidianos

São produtos que adicionados aos alimentos tem a finalidade de prevenir a

coccidiose, podendo serem ionóforos, químicos e suas associações. Os ionóforos

provocam o desequilíbrio osmótico das Eimérias, com maior perda de energia na

bomba de Na-K, ocorrendo sua vacuolização. Atuam geralmente na fase inicial de

vida das Eimérias podendo ser coccidiostáticos e/ou coccidicidas. Os produtos

químicos atuam em diferentes pontos do metabolismo das Eimérias em distintas

fases do ciclo de vida das Eimérias podendo ser coccidiostáticos e/ou coccidicidas.

Entre os produtos usados no controle da coccidiose estão: lasalocida,

maduramicina, monensina, nicarbazina, narasina, salinomicina, semduramicina,

diclazuril, robenidina, amprolium e etopabato. Todos esses produtos devem ser

consultados quanto a indicação de uso, sinergismos, antagonismos e precauções e

cuidados quando do uso.

3.5. Emulsificadores, estabilizadores, espessantes e gelatinizante

Emulsificadores são muito usados na alimentação humana para manter fases

distintas em sistemas coloidais. Muitos alimentos são variáveis do ponto de vista de
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homogeneidade de mistura e portanto são necessárias moléculas que permitam a

facilidade e estabilização de misturas e também são importantes na digestão e

absorção de nutrientes. Alguns exemplos de emulsificantes são os oligosacaridios,

celulose, gomas, pectinas, caseína, gelatina, esteres de ácidos graxos, mono e di-

gliceridios e lecitina.

3.6. Corantes e Pigmentantes

São substâncias que conferem ou intensificam a cor dos produtos destinados

à alimentação animal. Podem ser naturais, artificiais e inorgânicos. Os pigmentos

carotenóides, antocianina e polifenóis das frutas e vegetais são moléculas

importantes e que também em alguns casos tem atividade antioxidante também. Os

corantes e pigmentantes são pouco utilizados no preparo de rações. Os corantes

naturais são o açafrão, acido carmínico, carmim, índigo, páprika, urucum, caramelo.

Existem corantes artificiais e minerais corantes, os quais não tem maior interesse

para rações de animais de produção.

3.7. Conservantes e(ou) Antifúngicos

Conservantes são substâncias que inibem ou controlam o crescimento

bacteriano em produtos destinados a alimentação. Os antifúngicos previnem ou

eliminam a presença de fungos em matérias primas e rações destinadas a

alimentação animal, evitando o aparecimento de micotoxinas, assim como perdas de

valor nutritivo. Alguns antifúngicos são o acido propiônico e seus sais, formaldeído,

diacetato de sódio, acido sórbico e violeta de genciana. Há que se verificar e ajustar-

se à legislação sobre o uso de alguns desses produtos na ração.

3.8. Vitaminas, Pró-vitaminas, Microminerais, Nucleotídios

Nesses grupos a função exercida pelos minerais ou vitaminas tem efeito

puramente nutricional, sendo incluídos como microingredientes de formulação dentro

de prémisturas de vitaminas e minerais. Porém, algumas vitaminas podem ser
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classificadas noutros grupos como por exemplo as vitaminas E e C, que também

atuam como antioxidantes.

Pouca pesquisa tem sido conduzida com minerais traços para aves,

comparado com outros aspectos da nutrição, apenas 1,5% do esforço da pesquisa

com minerais traços. Quando não há deficiência ou excesso óbvios em uma dieta,

então é de apenas 0,5% o custo dos micro minerais na dieta. Recentemente o

interesse passou a existir, pois as margens de segurança dos minerais na dieta,

levam a excessos nos dejetos e complicações ambientais. O balanço de N e de P foi

amplamente estudado e seu limite estabelecido nas dietas dos animais, visando a

diminuição desses minerais no dejetos; porém, parece obvio que os limites de outros

nutrientes na dieta também deverão ser estabelecidos e em particular os

microminerais e elementos traços. Lesson (2003), conduziu estudo com proteinatos

metálicos visando substituir as dietas de aves com sais inorgânicos por quelatos

minerálicos. Houve 30% de redução da necessidade de minerais com quelatos e

diminuição na excreção de minerais nos dejetos. Resultado semelhante com suínos

e reportado por Fremaut (2003).

O cobre é exigido em pequenas concentrações como nutriente (6 a 11 ppm),

mas como promotor de crescimento nas fases iniciais e de crescimento dos leitões é

indicado como melhorador do performance na concentração de 125 ppm ( Bellaver

et al. (1982); porém, de acordo com a tendência de produção que considera os

aspectos ambientais, esse valor deve ser revisto. Já o zinco é exigido em torno de

60 ppm como nutriente, porém tem sido usado em doses maiores como preventivo

das diarréia pós desmame por um período de 15 dias na dose de 2400 ppm de Zn

na ração (Mores et al. 1998). Da mesma forma, regulações ambientais devem

tornar-se restritivas para esse nível de utilização.

3.8.1. Cromo

Produtos que promovem melhorias na qualidade das carcaças tem sido

lançados no mercado com o objetivo de melhorar a relação carne magra:gordura

nas carcaças. O cromo sob forma de complexos orgânicos vem sendo testado com

relação a sua efetividade na melhoria da carcaça.
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Entre os vários experimentos conduzidos, destaca-se os de Renteria e

Cuarón (1998), testando 558 suínos em crescimento e terminação com 200 ppb de

picolinato de Cr, sendo que não encontraram efeitos no performance. Porém, as

carcaças dos animais apresentaram diminuição da espessura de toucinho de 3,14

para 2,95 cm. O Cr aumentou o colesterol e melhorou a função da insulina. A área

de olho de lombo (AOL) aumentou de 28,6 para 31,4 cm2. Um achado importante foi

que houve interação do Cr suplementar com o peso de abate (P<0,03), sendo que o

efeito do Cr foi evidente somente nos pesos altos de abate. Esses dados são

suportados por Lien et al. (2001) e Xi Gang et al. (2001). Os últimos autores

mostraram acentuada melhoria na porcentagem de carne magra (7,58%) e área de

olho de lombo (15,55 %) e diminuição de espessura de toucinho (10,90%). A analise

do hormônio lipase sensitivo, revelou-se 79, 58 % mais ativo (p < 0,05) e as

atividades da isocitrato desidrogenase e da malato desidrogenase decresceram

(P<0,05) 15,06% e 54,53% respectivamente, no grupo tratado com Cr. A

controvérsia se estabelece quando o trabalho de Mooney e Cromwell (1999), indicou

em dois experimentos que 200 ppm de picolinato de Cr não modifica a composição

das carcaças de suínos de 21 aos 104 kg de peso.

Uma das explicações para efeitos diferenciados é o que foi indicado por

Lemme et al. (2000) sugerindo que o a disponibilidade de energia na dieta é um dos

fatores na eficácia do Cr em reduzir a gordura das carcaças. Também o que foi

proposto por Renteria e Cuarón (1998) deve ser levado em consideração, que é a

interação do Cr com o peso de abate. Animais mais pesados e com maior deposição

de gordura tem chances de serem beneficiados com níveis elevados de Cr

suplementar. Em adição a isso, deve-se observar que a categoria de animais usados

por esses autores, é de alta deposição de gordura na carcaça (espessura de

toucinho de 3, 14cm), o que também estimula o efeito do Cr como melhorador de

carcaça.

3.8.2. Betaína

Os consumidores conscientes do que representa a alimentação para a saúde,

tem motivado os nutricionistas, a buscarem estratégias de alimentação animal que



12

possam atender a demanda. A betaína e a carnitina são duas substâncias que

fazem parte dessas estratégias que tem sido estudadas para verificar o efeito no

crescimento, inferindo-se a possibilidade de aumentar a porcentagem de carne e

diminuir a gordura na carcaça. As pesquisas com esses agentes tem sido bastante

intensas e devem continuar para elucidar o mecanismo de atuação dos produtos.

A betaína é um composto metabólico, produto da oxidação da colina e que

serve como doador de metilas no ciclo da adenosil-metionina a cisteína. Desta forma

ela funciona como um poupador de metionina e/ou colina nos processos

metabólicos. Vários estudos estão sendo conduzidos no sentido de avaliar o uso de

betaína em suínos em crescimento e terminação e seus efeitos sobre a qualidade de

carcaça.

Mathews et al. (1995) alimentou suínos com peso corporal entre 55 e 109 kg

com dietas à base de milho e farelo de soja suplementadas com 0,125% de betaína,

contendo 0,85% de lisina e 126 mg/kg de colina. A adição de betaína as dietas não

alterou o desempenho dos animais nem as características da carcaça, no entanto

provocou um pequeno aumento na porcentagem de carne magra. Mais tarde em

outro trabalho Matthews et al. (2001) encontraram que a betaína, usada em doses

crescentes até 0,5% na dieta de suínos em terminação com abate aos 115 kg, reduz

significativamente o consumo de alimentos, mas não no ganho de peso, havendo

melhoria significativa de alguns aspectos de qualidade da carcaça com o uso de

0,250% de betaína.

Wang e Xu (1999), concluíram que a suplementação de 1500 ppm de betaína

para castrados e leitoas abatidos aos 65 kg, aumentou o ganho de peso em 10,3% e

15,6%, respectivamente. Também houve melhorias nas características de carcaça

com redução da espessura de toucinho de 18% e 11% para castrados e fêmeas. A

análise do sôro sangüíneo indicou que a betaína aumentou os níveis de

somatotropina e insulina, bem como foram aumentados os níveis de carnitina no

fígado e músculo em castrados, mas não em fêmeas.

Os efeitos de suplementação de betaína, sexo e genótipo em animais de

terminação de 83 a 110 kg, foram avaliados por Cera e Schinckel (1995), que não

observaram efeito da suplementação de betaína (0,125%) sobre as características

de carcaça, sendo esses achados suportados também por Webel et al. (1995). Por
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sua vez, Lawrence et al. (1995), usaram um arranjo fatorial 2 x 2 para avaliar o efeito

de níveis de lisina (0,85 ou 0,70%) e suplementação de betaína (0 ou 1 g/kg) dos 60

aos 110 kg de peso corporal. Os autores observaram interação entre betaína e sexo

para a medida de espessura de toucinho. Com a adição de betaína ocorreu um

decréscimo da espessura de toucinho de machos castrados, não sendo observado

em fêmeas. O efeito interativo dos nutrientes da dieta parece ter efeito, sendo que

Haydon et al. (1995) avaliaram os fatores betaína, sexo, densidade de energia e

relação lisina:energia da dieta. Os resultados sugerem que as respostas da adição

de betaína as dietas sobre as características de carcaça são influenciadas pela

densidade de energia e relação lisina:energia da dieta. A adição de betaína

melhorou as características de carcaça de animais consumindo dietas contendo alto

teor de energia (3500 x 3300 kcal/kg). Isso é suportado também por Matthews et al.

(1998), que indicaram efeitos da betaína na dependência de proteína e energia da

dieta.

3.8.3. Carnitina

A carnitina é um co-fator, derivado do metabolismo da lisina e serve para o

transporte dos ácidos graxos de cadeia longa na membrana mitocondrial. A

molécula de cadeia longa Acil-CoA, liga-se a carnitina para compor a Acil-carnitina,

sendo que a deficiência de carnitina pode prejudicar a beta-oxidação dos ácidos

graxos de cadeia longa.

A L-carnitina tem sido usada em concentrações de 50 a 1000 ppm em dietas

de leitões ao desmame, encontrando-se melhoria nas taxas de ganho de peso,

eficiência alimentar e redução de lipídios na carcaça (Owen et al. 1996). Essas

diferenças tem por base melhorias na digestibilidade dos nutrientes (Cho et al.

1999a e Cho et al. 1999b), sendo que o maior nível energético melhorou a eficiência,

mas não o ganho de peso com a carnitina (Piva et al. 1999). Esse efeito não é muito

claro em animais de terminação mas foi proposto por Bonomi (1995), que a

suplementação de 300 ppm de DL-carnitina para suínos abatidos com 160 kg,

permite aumentos de ganho de peso (10,5%), eficiência alimentar (12,8%),
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rendimento de carcaça (7,2%) e aumento geral dos músculos e maciez carcaça,

devendo-se isso ao efeito favorável da carnitina no metabolismo lipídico.

3.8.4. Nucleotídeos

São moléculas de estrutura variada composta de uma base nitrogenada

(purina ou pirimidina) ligada a uma pentose na qual no mínimo um grupo fosfatado é

ligado, produzindo os grupamentos de nucleosideos (adenosina, guanosina, inosina,

citidina, uridina e timina). Alimentos contendo elementos celulares são fontes

potenciais de nucleotídeos, os quais tem importante funções fisiológicas,

gastrointestinal e imunológica no corpo. O mecasnismo de ação em animais jovens

é desconhecido. A sintese via de novo é energéticamente cara, comparada com o

mecanismo de recuperação. Durante periodos de rápido crescimento, desafio de

doenças, estresse, a suplementação dietética de nucleotídeos pode ser benéfica

devido ao papel dos nucleotídeos desenvolver e potencializar a imunidade, manter a

saúde intestinal e na preservação de energia ( Mateo e Stein, 2004).

3.9. Promotores de crescimento

Nessa categoria agrupam-se compostos usados como microingredientes na

ração e que tem a propriedade de promover o crescimento atuando por:

a- modificar diretamente o processo metabólico do hospedeiro;

b- reduzir a disponibilidade de nutrientes que são metabolizados durante a

fase de crescimento de microrganismos prejudiciais ao metabolismo ( síntese de

vitaminas, microminerais, aminoácidos);

c- aumentar a capacidade de absorção de nutrientes do trato GI;

d- funcionar como quelantes intracelulares de microminerais essenciais para

o metabolismo de microrganismos patogênicos;

e- agir como antimicrobianos de largo espectro com pronunciada ação

contra bactérias, fungos e alguns protozoários.

f- modificação do ecossistema microbiano ruminal para aumento da

produção e eficiência.
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São compostos sintéticos orgânicos, compostos químicos ou elementos

inorgânicos simples administrados em pequenas quantidades com a finalidade de

melhorar a taxa de crescimento e/ou a conversão alimentar. No grupo dos

promotores podem existir substâncias cujo o efeito seja de pró-nutriente como

antimicrobianos e quimioterápicos ou ainda de repartidores de energia como o

hormônio de crescimento e os beta-agonistas, os quais tem atividade especifica no

metabolismo da proteína e da gordura, todos descritos em outros grupos dentro

dessa classificação. Alguns desses microingredientes promotores de crescimento

e/ou de eficiência alimentar podem ser empregados em doses mais altas na

prevenção de doenças e dessa forma, passam a ser considerados terapêuticos.

Em todos os casos, quando alternativas aos antimicrobianos promotores de

crescimento forem buscadas, sugere-se e recomenda-se que sejam testadas

segundo um modelo que permita o desafio da substância em teste frente a

antimicrobiano ou coccidiostático conhecido, bem como a um controle negativo (

Bellaver et al. 2002). Uma boa abordagem, em revisão feita por Rosen (2002),

corrobora com a necessidade de avaliar melhor os substitutos dos antimicrobianos,

sugerindo um procedimento com essa finalidade.

3.10. Aglutinantes

Os aglutinantes são substâncias naturais ou artificiais que auxiliam e

aumentam a capacidade de peletização dos ingredientes, melhorando a qualidade

do pelete, aumentando a durabilidade e permitindo a adição de óleos e gorduras em

produtos prensados. Lignosulfonato, proteína isolada e condensado uréia-

formaldeido são alguns dos aglutinantes.

3.11. Adsorventes

Os adsorventes são substâncias que não são absorvidas no trato gastro-

intestinal e tem a capacidade de ligar-se a micotoxinas de modo a transportá-las

sem absorção para fora do TGI e, consequentemente impedindo a intoxicação por
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micotoxinas. Os aluminosilicatos, bentonita e mananoligosacaridios são

considerados adsorventes.

A imunosupressão que ocorre com animais ingerindo níveis de micotoxinas

abaixo da toxidade foi demonstrada por Richard et al. 1978, citado por Oswald

(2003). A indução da imunomodulação por micotoxinas são importantes por

contribuírem para os sintomas de micotoxicose nos animais, predispondo às

doenças infecciosas e reduzir a produtividade. Na perspectiva de saúde pública,

indiretamente o aumento de doenças nos animais conduz a necessidade de

tratamentos, aumentando assim a possibilidade de transmissão de doenças e

resíduos de drogas nos alimentos de origem animal. A imunosupressão pode

manifestar-se pela diminuição da atividade dos linfócitos, suprimindo a produção de

anticorpos e danificando a função dos macrófagos e neutrófilos. Isso faz com que

haja uma diminuição das resistências do animal às infeções e perda de eficiência na

produção de anticorpos vacinais.

3.12. Acidificantes

Acidificantes são ácidos orgânicos ou inorgânicos adicionados à dieta,

visando redução do pH do trato digestivo com objetivo de facilitar a digestão e

controlar a flora microbiana. A quantidade de acidificante a ser adicionada à ração

depende do seu pH e de sua capacidade tamponante.

Dos diversos ácidos orgânicos utilizados na alimentação de suínos o ácido

fumárico e o ácido cítrico são os mais utilizados, enquanto o ácido fosfórico é o

ácido inorgânico mais comum. Existem várias citações de melhoria no ganho de

peso e eficiência alimentar com suínos. O modo exato de ação dessas ácidos não é

exatamente conhecido mas há consenso nos seguintes aspectos:

a. A acidificação da dieta pode reduzir o pH estomacal e aumentar a ação da

pepsina na digestão de peptídeos;

b. Com a redução do pH estomacal há redução na taxa de esvaziamento do

estômago, aumentando a digestão de peptídeos;

c. Essa redução de pH no estômago pode reduzir a proliferação de

patógenos;
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d. Os ácidos orgânicos e inorgânicos podem aumentar a conservação dos

ingredientes e rações. Os ácidos cítrico e fumárico são acidificantes que podem ser

empregados nas rações pré-iniciais. Entretanto, o efeito do acidificante na dieta

sobre o desempenho dos suínos, depende da idade dos animais, da composição da

dieta e da presença ou ausência de antimicrobianos. As quantidades de acidificantes

empregadas dependem da capacidade em reduzir o pH.

Animais adultos ajustam o pH gástrico por intermédio da secreção de HCl

pelas células parietais, entretanto, em leitões recém-desmamados a situação é

diferente, pois esses animais apresentam pH gástrico mais elevado e mais variável

em relação aos animais adultos; portanto, presume-se que a insuficiência digestiva e

as desordens intestinais de leitões desmamados podem estar, parcialmente,

relacionadas com a condição de não manterem o pH gástrico baixo, pelos efeitos

sobre a ativação da pepsina, pela proliferação de coliformes e pela taxa de

esvaziamento estomacal (Rostagno e Pupa, 1998). A utilização de dieta ácida

baseia-se na ineficiência dos leitões em manter o pH gástrico apropriado nesse

período e isto, conseqüentemente, diminui o aproveitamento do alimento fornecido.

Vários pesquisadores observaram que a acidificação da dieta inicial melhora o

desempenho dos leitões recém-desmamados.

Os ácidos orgânicos de cadeia curta (AOCC) surgem com possibilidades de

reduzir a carga bacteriana no trato digestivo e melhorarem o desempenho dos

animais. No caso dos AOCC há um efeito antibacteriano especifico à semelhança

dos antibióticos, principalmente para AOCC, sendo particularmente efetivos contra

E. coli, Salmonella e Campylobacter. Entretanto, na avicultura, os efeitos dos AOCC

tem sido variáveis devido às características físico-químicas dos AOCC e à

capacidade tampão dos ingredientes, a qual influi no pH do trato gastro intestinal e

por conseguinte na heterogeneidade da microbiota intestinal (Dibner e Buttin, 2002 e

Ricke, 2003). No Brasil a preocupação com o uso de alternativas de aditivos

alimentares é crescente e, nos sistemas de produção de aves tem havido resultados

preliminares que encorajam a substituição dos tradicionais antibióticos por

acidificantes (Bellaver et al. no prelo).
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3.13. Enzimas

As enzimas digestivas promovem a hidrólise dos componentes dos alimentos

tornando os nutrientes mais disponíveis para a absorção. São produzidas a partir de

um substrato dependente. Contudo, em algumas circunstâncias (idade, saúde,

fisiologia da espécie animal) as enzimas são produzidas em quantidades

insuficientes ou mesmo nem são produzidas, dificultando a digestão dos alimentos.

Assim, a utilização de enzimas exógenas nas rações pode se constituir em

ferramenta eficiente para melhorar a eficiência de utilização dos alimentos pelos

animais.

Dietas de milho e soja inicialmente foram consideradas como não ideais para

suplementação enzimática, mas no decorrer dos ultimos anos verificou-se que

especialmente para o soja há interesse na suplementação enzimática. No caso da

soja in natura, sabe-se que a mesma não é consumida devido a presença de fatores

antinutricionais em sua composição. Esses fatores são os inibidores de proteases

que diminuem a digestibilidade, as hemaglutininas e antígenos que provocam

reações alérgicas e destroem células da mucosa intestinal em leitões, as

lipoxigenases que são responsáveis pela rancificação do óleo e os polisacarídios

não amídicos solúveis e insolúveis que diminuem a energia metabolizável para

frangos de corte. Também é conhecido que todos esses fatores são destruidos ou

minimizados pela ação do processamento pelo calor. Ocorre que em frangos a

presença de polisacaridios não amidicos reduz a utilização da energia dietética e a

melhoria parcial da digestão ocorre com a suplementação exógena de enzimas

especificas (Dale, 2000; Vieira 2003; Fernandes e Malaguido, 2004). Em adição a

suplementação de fitase pode melhorar a utilização do fósforo fítico.

Foi revisado também por Ferket (2004) que tem sido demonstrado que o uso

de enzimas altera a população da microflora intestinal e do ceco (Choct et al., 1996;

Hock et al., 1997; Bedford, 2000) e reduz a mortalidade (Rosen, 2001). Tais

benefícios são devidos a uma digestão mais rápida e melhor do amido, proteína e

gordura no intestino delgado, limitando assim o substrato para a flora patogênica

eventualmente existente.
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Fitase – Tem sido largamente estudada em dietas de suínos e aves. Nos

vegetais cerca de 2/3 do P encontra-se ligado aos fitatos e em geral, seria suficiente

para atender as funções essenciais dos suínos, não fosse sua baixa disponibilidade,

variando de 15 a 50% dependendo do vegetal. Isso ocorre devido ao fósforo estar

presente na forma de fitato, o qual é praticamente indigestível, sendo eliminado nas

fezes. Assim, há necessidade de se suplementar P através de fontes inorgânicas

para atender as exigências para máximo desempenho. Obviamente, se os suínos

são alimentados com quantidades de fósforo acima do requerido, o excesso é

eliminado através dos dejetos, agravando-se o problema de contaminação

ambiental. A fitase usada na quantidade de 466 FTU/kg de dieta proporcionou uma

redução nas excreções de N, P e Ca em dietas de suinos (Ludke et al. 2000). O

efeito da fitase sobre a melhoria da digestibilidade da matéria seca, proteina e

energia foi estudado recentemente por Ludke et al. (1999) e Fialho et al. (2000).

Por isso a adição de fitases exógenas às dietas servem para disponibilizar o P

orgânico presente nos vegetais. Fitases são enzimas que possuem a propriedade de

romper a ligação do fósforo orgânico ligado aos sais de acido fítico, tornando-o

disponível biologicamente nas formas de inositol e ortofosfato. Mede-se a atividade

das fitases (FTU) pela quantidade de micromoles de P inorgânico liberado pelo fitato

de sódio, em um minuto, na temperatura de 37 oC e em pH de 5,5 ( 1 FTU = 1 µmol

P inorgânico).

Complexos enzimáticos – Preparações comerciais envolvendo enzimas como

amilase, xilanase, proteases, alfagalactosidase, pectinases, celulases, lipases, tem

sido usadas com sucesso na melhoria do desempenho de aves ( Figueiredo et al.

1998 e Garcia et al., 2000). Beta-glucanas e pentosanas solúveis (xilose +

arabinose), são observadas em diversos cereais e possuem a capacidade de formar

géis, em contato com a água, dando origem a soluções viscosas que retardam a

absorção de nutrientes. É postulado que as pentosanas formam ligações complexas

com a fração albúmen da proteína. Também as pentosanas aumentam o volume da

dieta em função de sua capacidade de reter água no trato gastrointestinal

provocando uma depressão no consumo de alimentos. A β-Glucanase é uma enzima

que atua sobre o polisacarídio β-glucana presente em cereal, liberando maior

quantidade de açucares disponiveis. Uma unidade de β-Glucanase (BGU) é definida
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como a quantidade de enzima que em solução de 0,5% de β-glucano a 40 oC e pH

de 3,5, libera 0,278 µmol de açucares redutores por minuto, medido como glicose. A

endoxilanase é uma enzima que atua sobre as pentosanas presentes nos cereais,

degradando-as em açucares de maior disponibilidade aos animais. Uma unidade de

endoxilanase (EXU) é definida como a quantidade de enzima que uma solução de

xilano a 1%, a 40 oC e pH de 3,5, libera 1 µmol de açúcar redutor medido como

xilose.Pectinase, amilases e proteases, são enzimas que agindo sobre pectina,

amidos e proteinas, presentes nos produtos destinados a alimentação animal

liberam respectivamente os sacarídios, aminoácidos e peptidios para melhor

absorção animal.

3.14. Probióticos e pré-bióticos

Os probióticos são misturas de bactérias e/ou leveduras vivas que são

fornecidas através das dietas com o objetivo de estabelecer uma microflora

desejada para competir com bactérias deletérias no intestino. Existem vários

probióticos comerciais disponíveis para inclusão nas dietas de suínos contendo

microorganismos pertencentes aos gêneros Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus e

Saccharomyces. A ação desses microrganismos parece ser através de inibição

competitiva, principalmente de E. coli e salmonelas, ou alteração do pH intestinal,

através da formação de lactato, favorecendo o desenvolvimento daqueles

microrganismos que favorecem o hospedeiro, promovendo aumento de ganho de

peso e melhora da eficiência alimentar. Embora o uso de probióticos venha

acontecendo há décadas na suinocultura, os resultados científicos são muito

variáveis. Algumas das razões para o aparecimento ou não de efeitos positivos do

uso desses microingredientes podem ser: baixa viabilidade de certas culturas

utilizadas, doses empregadas, diferenças entre cepas, interação dos

microorganismos com nutrientes e outros microingredientes presentes na dieta e

falta de continuidade nas pesquisas com um determinado probiótico. Esporos e

células vivas de Bacilllus toyoi e subtilis, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces

cerevisae e Streptococcus faecium tem sido como probióticos e empregados em

concentrações indicadas por fabricantes. Há algumas evidencias de efeitos
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benéficos na promoção do crescimento com o uso de probióticos. Porém, efeitos de

idade do desmame, efeitos ambientais e a concentração e qualidade do probiótico

podem afetar o resultado. A maneira de atuação não é completamente entendida,

mas inferências incluem: a) influencia na atividade metabólica intestinal (produção

de ácidos, bactericinas, vitamina B12), b) promoção de competição exclusiva com

bactérias patogênicas e c) estimulação do sistema imune.

Os prebióticos são açúcares complexos que adicionados às rações como

aditivos, agem alimentando e estimulando o crescimento de diversas bactérias

intestinais não patogênicas. Os oligossacarídeos mananos fosforilados são uma

fonte de carboidratos completos para as dietas, utilizados para ajudar a manutenção

da eficiência digestiva, a integridade do epitélio intestinal e a modulação do sistema

imunológico e que podem atuar como prebiótico. A ação é exercida pela redução da

capacidade de fixação de algumas bactérias patogênicas na mucosa intestinal, além

de estimular o sistema imune (Santos et al. 2002). A ação prebiótica acontece

quando afeta vantajosamente o hospedeiro, estimulando seletivamente o

crescimento e/ou atividade de espécies bacterianas naturalmente presentes ou

introduzidas no cólon, para propiciarem melhoria na saúde do animal. De acordo

com Menten (2001), os patógenos utilizam fímbrias para adesão à mucosa intestinal,

que ocorre através dos receptores constituídos de mananos. Assim sendo, os MOS

adicionados à dieta podem aderir às fímbrias bacterianas, bloqueando adesão das

bactérias à superfície intestinal. Muitos oligossacarídeos, quando administrados aos

animais, alcançam o cólon sem sofrerem degradação, fornecendo um substrato

particularmente disponível para bactérias benéficas. Hooge (2003), lista três modos

de ação para o mananoligosacaridios: a) adsorsão de bactérias patogênicas

contendo fímbria (mecanismo receptor análogo ao do epitélio da parede intestinal),

b) melhoria da saúde da parede intestinal (integridade e altura dos vilos) e c)

estimulo à modulação imunogênica (atua como um antígeno não patogênico tendo

um efeito adjuvante). O uso de alta concentração (0,4%) na dieta de frangos reduz a

contagem da população de Salmonela no ceco e as infeções das aves desfiadas

com Salmonelas, sem alterar a população de bactérias comensais (Spring et al,

2000). Uma serie de 25 experimentos revisados por Hooge (2003), recomenda que o

uso economico de MOS para melhorias do ganho de peso, eficiencia alimentar e
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mortalidade são de 0,2% para o período de 0 a 7 dias; 0,1% de 7 a 21 dias, e 0,05%

de 21 a 42 dias.

Dietas suplementadas com mananoligossacarídeos ou combinação de

mananoligossacarídeos com acidificante e probiótico propiciam ganho de peso,

conversão alimentar e altura de vilosidades ao nível de duodeno semelhantes a

dietas suplementadas com colistina e avilamicina para leitões de 21 a 49 dias de

idade em condições de desafio sanitário (Corassa et al. no prelo).

3.15. Extratos Herbais, Própolis e Omega 3

Extratos de plantas tem sido recentemente apontados como benéficos à

saúde por estimularem o apetite (mentol da menta), agirem como antioxidantes

(cinamaldeido da canela) ou por supressão do crescimento microbiano (carvacrol do

orégano). Para que esses princípios farmacológicos tenham efeito em produtos

comerciais, esses precisam ter suas concentrações aumentadas. Também como os

antibióticos, o seu uso prolongado pode levar a resistência ao principio químico

(Ferket, 2004).

O óleo de linhaça contém aproximadamente 50% de acido alfa-linolêncio e

seu uso dietético está relacionado com a melhoria de imunidade em humanos,

sendo bem conhecido que o alto nível de omega-3 aumenta a quantidade de

prostaglandinas, as quais tem atividade antinflamatória (Bjerve et al., 1989). A

própolis é uma resina usada pelas abelhas para sua sobrevivência e tem uma lista

considerável de dados e revisões sobre sua atividade biológica, sendo considerada

antimicrobiano (Keskin et al., 2001; Santos et al., 2002), antifúngico (Ota et al.,

2001), antiviral (Ito et al., 2001), antioxidante (Isla et al., 2001) and hepatoprotetor

(Banskota et al., 2001b). Efeitos positivos de própolis no ganho de peso e melhoria

na utilização de minerais  foi observado (Haro et al., 2000).

Os extratos de Alternanthera brasiliana e de própolis foram testados por

Biavatti et al. (2003), como substitutos alternativos de antibióticos promotores de

crescimento. Embora outros estudos sejam necessários, os autores verificaram que

houve efeito positivo no performance em dado período de vida dos frangos.
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Destacaram ainda que a concentração dos extratos é importante para a

suplementação ter efeito.

3.16. Repartidores de energia

A classificação de Rosen (1996) não identifica o grupo dos repartidores de

energia, porém esses, são compostos sintéticos de análogos hormonais (beta-

agonista), ou o próprio hormônio recombinante do crescimento suíno (pST). Ambos

podem ser considerados como repartidores de energia porque modificam as taxas

de deposição de gordura e proteína do corpo animal. A Ractopamina é um composto

granulado que pode ser usado na ração e o pST deve ser injetado em doses diária

por um período de 28 dias pré-abate. Esse último não tem registro para uso no

Brasil.

3.16.1. Beta-agonistas

Grande parte do trabalho executado com agentes repartidores de energia foi

feita nos anos 80 e 90 nos EUA. O principal objetivo daqueles experimentos era

testar a eficácia de analogos hormonais no crescimento e produtividade dos animais.

Os suínos caracterizam-se por serem os animais que melhor respondem aos beta-

agonistas e ao serem submetidos a esses compostos apresentam melhora

significativa do ganho de peso, conversão alimentar e características de carcaça.

Segundo Sthaly (1990) a magnitude da resposta é função da dose aplicada e

do tipo de beta-agonista utilizado. O conteúdo de proteína aumenta de 4 a 8%, a

área de olho de lombo aumenta de 9 a 15% e a gordura total da carcaça é reduzida

de 10 a 17% (Mitchael, et al., 1994). Os padrões de deposição de tecido protéico e

adiposo são alterados de forma seletiva; especificamente é alterada a deposição de

músculos na carcaça, mas não a deposição de pele e ossos. Similarmente a

deposição de tecidos adiposos subcutâneo, abdominal e intramuscular são

reduzidos. Bellaver et al. (2002) trabalhando com Ractopamina, verificaram que o

efeito da droga se manifesta no desempenho e deposição de tecidos na carcaça,

melhorando a qualidade geral dos parâmetros avaliados ao abate.



24

3.16.2. Somatotropina

Um resumo de 20 experimentos foi feito por Holden (1994) mostrou que os

benefícios do pST foram: aumentar 15,2 % o ganho de peso, melhorar 21,1% a

eficiência alimentar, reduzir 24,8% a espessura de toucinho, aumentar 18,5% a área

de olho de lombo e proporcionar 9,8% mais músculo na carcaça. O efeito é

distribuído independente de sexo ou genética animal. Metabolicamente a ação

melhoradora das carcaças, via pST, se dá por redução da lipogênese oriunda da

redução de enzimas lipogênicas e aumento da síntese protéica, havendo um

decréscimo no consumo voluntário de alimentos (Sthaly, 1990). O conceito que

envolve o uso da somatotropina em suínos diz que uma elevação dos níveis

sangüíneos de somatotropina melhora o ganho de peso, a eficiência alimentar e a

massa muscular, enquanto reduz a camada de tecido adiposo. Os trabalhos com

pST no Brasil são escassos, mas devido a importância do item foi feito um estudo

com administração de 5 mg/dia por animal (Bellaver et al. 2001), que mostrou efeitos

positivos do pST na produção e diminuição da gordura da carcaça dos animais.

4. Normas para uso de microingredientes

É indispensável que as indicações técnicas de todos os microingredientes de

formulação sejam rigorosamente seguidas por todos aqueles que decidem sobre o

uso nas rações ou, que trabalhem na venda direta de produtos nas propriedades

onde se realiza a produção animal. Entretanto, isso não é suficiente sendo

necessário que se melhore o programa de fiscalização e controle de resíduos nos

produtos finais. Não fica garantido que a proibição elimina o uso, uma vez que há

deficiência na fiscalização de venda e de uso de drogas veterinárias e de

promotores de crescimento. Também há dificuldades pela estrutura oficial

insuficiente para aplicação de técnicas laboratoriais no país, conforme descrito no

relatório de visita da equipe veterinária da Europa no Brasil (Commission

Europenne, 1999).

O programa nacional de resíduos, conduzido pelo Serviço de Inspeção de

Segurança Alimentar (FSIS) do USDA (2003) tem por base um sistema composto
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por três formas de acompanhamento de resíduos que são: a) monitoramento, b)

testagem dirigida e c) testes exploratórios. O monitoramento envolve a amostragem

de população de uma espécie ou categoria animal no período de um ano em base

nacional. O sistema de testes obrigatórios (fiscalização) consiste na análise e

controle de amostras individuais indicadas pelo programa de monitoramento, ou de

lotes com história prévia de violações ou com sinais clínicos no rebanho, ou ainda

por decisão regional ou por observações pessoais. O programa de testes

exploratórios tem a finalidade de pesquisar sobre o aparecimento de resíduos de

quaisquer substâncias, mas não tem objetivo de regular ou indicar outros sistemas.

Em geral aplica-se à amostras que passaram pelo serviço de inspeção do USDA.

Em 2000, foram analisadas 368 mil amostras de carnes, das quais 208 mil para

resíduos de antibióticos em laboratórios do FSIS/USDA.

Com inicio na Suécia em 1986 e depois expandindo o conceito pela União

Européia, o assunto sobre aditivos promotores de crescimento tem sido bastante

discutido e polêmico. Em 1997, a comissão de aditivos antimicrobianos para rações

reuniu em seu relatório (Commission,...1997), as normas de uso de aditivos. Os

aditivos antimicrobianos são permitidos pelo conselho diretivo através da norma

70/524/EEC. Porém, na perspectiva Européia, todos os antibióticos e

quimioterápicos usados como promotores de crescimento, serão banidos em

01/2006, principalmente devido a suspeita de serem causadores de resistência

bacteriana.

O Brasil define as normas de inspeção e fiscalização de produtos destinados

à alimentação animal através da lei 6.198 de 26-12-74 e seu subsequente decreto

76.986 de 06-01-76. Afora isso, a instrução normativa (IN) 10 27/4/2001, proíbe da

importação ao uso de substancias anabolizantes  para fins de crescimento e ganho

de peso de bovinos de abate; a Portaria 193, de 12-5-98, que dispõe de instruções

de registro e trata da vedação ao uso de cloranfenicol, tetraciclinas, penicilina e

sulfonamidas sistêmicas; a Portaria 31, de 29/01//2002, que proíbe produtos à base

de arseniacais e antimoniais para uso em rações visando a melhoria ou promoção

do crescimento; a Portaria 38, de 08/05/2002, que proíbe o uso, fabricação e

importação de cloranfenicol e nitrofuranos na pecuária nacional, revogada pela IN 9

de 27/6/2003, que proíbe o uso veterinário e suscetível dessas substâncias; a IN 17



26

de 18/6/2004, que proíbe a administração por qualquer meio na alimentação e

produção de aves de substâncias hormonais e de beta-agonistas; a IN 11 de

24/11/2004, que proibiu o uso de Olaquindox como aditivo promotor de crescimento

em animais produtores de alimentos. Em adição existe o oficio circular 19/98 de

16/11/ que suspende o uso de Avoparcina.

5. Considerações e conclusões

A qualidade da carne é dependente da aplicação de tecnologias originadas no

melhoramento genético, na nutrição, na ambiência e na saúde animal. Esses

conceitos, devem estar em sintonia com a pressão dos consumidores e o

direcionamento do mercado para qualidade da carne. Entretanto, a demanda sobre

o setor de carnes deve ser balanceada com o desafio do aumento de produção para

satisfazer os mercados interno e externo e ao mesmo tempo, reduzir o custo de

produção, como forma de se manter competitivo no mercado.

Os componentes dietéticos tem um claro efeito sobre o sistema imunológico

(SI) animal. Uma nutrição desequilibrada, pobre, contaminada, reduz a proteção

oferecida pelo SI contra os efeitos ambientais. A excessiva estimulação do SI, leva a

uma redução da taxa de crescimento dos animais. O desafio da moderna nutrição

animal é desenvolver dietas que mantenham o SI eficiente e que não seja ativado

desnecessariamente e que não perca a propriedade de tolerância imunológica.

Nessa nutrição há interesse em identificar e desenvolver agentes anti-estresse que

possam proteger o organismo animal contra doenças e mantê-lo em bem estar, sem

risco à saúde humana.

No caso dos microingredientes de fabricação de rações, o uso responsável e

prudente passa pela aplicação na prática da legislação vigente, nos prazos de

retirada do produto das rações, na identificação laboratorial de resíduos nos

produtos animais (carne, leite e ovos) e determinação da concentração do resíduo

encontrado. Sabe-se que alguns dos microingredientes alimentares são eficientes

na melhoria do performance animal, na redução de poluentes ambientais e

aumentam o lucro da produção animal. Isso, deve ser ponderado com os possíveis

aspectos negativos do uso não prudente. Os antimicrobianos são particularmente
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importantes e efetivos quando a sanidade do rebanho está abaixo do normal, mas

por outro lado, devem também ser buscadas ajustes nos sistemas produtivos pela

melhoria na ambiência e no conforto dos animais. Devem ser usados somente

microingredientes aprovados, nos níveis recomendados e para espécies ou fases

indicadas pela pesquisa. Ainda devem ser controlados a mistura, as indicações de

uso e, particularmente aplicar o período de retirada do microingrediente conforme

indicado no rótulo de registro do produto.
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