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Resumo: A estimativa do calor produzido pelos animais, tanto para sua manutenção como para a digestão 

e absorção dos nutrientes da ração, é importante para otimizar os índices zootécnicos de um sistema 

produtivo. A produção de calor pode ser influenciada por diversos fatores, tais como, as características 

dos animais, condições ambientais, e a composição dos alimentos. No tocante à nutrição, a simples 

manipulação nas dietas dos suínos podem produzir diferentes quantidades de calor, alterando o seu calor 

metabólico e melhorando a conversão alimentar. Dessa forma, objetivou-se com essa revisão discorrer 

sobre a importância e forma de determinação de produção de calor. 
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HEAT PRODUCTION IN SWINE AND THEIR WAYS OF DETERMINATION 

 

Abstract: The estimation of the heat produced by the animals, both for their maintenance and for the 
digestion and absorption of the feed nutrients, is important to optimize the zootechnical indexes of a 

productive system. Heat production can be influenced by several factors, such as the characteristics of the 

animals, environmental conditions, and the composition of the food. With regard to nutrition, simple 

manipulation in the diets of pigs can produce different amounts of heat, altering their metabolic heat and 

improving feed conversion. Thus, the purpose of this review was to discuss the importance and form of 

determination of heat production. 

Keywords: calorimetry, food efficiency, energy, caloric increase 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O setor suinícola é uma atividade em plena expansão com evidente crescimento na eficiência 

produtiva, em que os animais apresentam maior velocidade do crescimento, qualidade da carcaça e 

eficiência alimentar com aumento da porcentagem de proteína e redução da gordura na carcaça.  

A eficiência alimentar consiste na habilidade do animal transformar a energia contida nos alimentos 

em produto (por exemplo, carne). Sua otimização pode ser alcançada à medida que a disponibilidade de 

nutrientes nos alimentos e as exigências dos suínos, nos diferentes estádios de desenvolvimento, para cada 

nutriente, forem conhecidas (Mascarenhas et al., 2002). Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento 

de programas nutricionais que permitem que animal expresse o máximo do seu potencial em situações 

distintas (Sakomura et al., 2014).  

São muitos fatores que afetam os requerimentos de energia para os suínos. Os ajustes devem ser 

feitos levando em conta todas as variáveis ambientais e individuais dos animais e também os aspectos 
alimentares, uma vez que o tipo de alimentação pode influir também no aproveitamento energético.  

Nem toda energia consumida pelos animais é transformada em produto animal, pois alguma energia 

é gasta na produção de calor metabólico (termogênese), com metabolismo basal, atividade física, deposição 

de tecido corporal, entre outros, que pode variar conforme o estágio de desenvolvimento dos animais, sexo, 

genética, ativação do sistema imune em condições de desafio sanitário, manutenção da temperatura 
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corporal, nível de atividade física e processamento da dieta pelo animal, onde os nutrientes possuem 

diferenças na forma de produzir calor durante a digestão.  

Diante disso, estre trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, cujo objetivo é discorrer sobre à 

produção de calor inerente à nutrição em suínos e suas formas de mensuração.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Relação Energia x Produção de calor  

Todas as atividades metabólicas que ocorrem em um organismo geram uma quantidade de calor 
endógeno, ou seja, os animais produzem calor para realizar trabalho, como por exemplo, os processos 

metabólicos para manutenção, crescimento, produção, atividade física, entre outros. 

O mecanismo orgânico que produz calor é a termogênese. Assim, do ponto de vista fisiológico, a 

produção de calor nos animais é dividida em duas categorias: termogênese metabólica e termogênese 

facultativa.  

A termogênese metabólica é o somatório de todo calor produzido decorrente do metabolismo basal, 

ou seja, atividades como circulação, respiração, etc. (Bianco, 2000), de modo que, esta é resultante do efeito 

térmico da alimentação (ingestão, digestão e absorção dos nutrientes), e da utilização da energia para o 

crescimento, prenhez, lactação (Himms-Hagan, 1989).  

Já a termogênese facultativa é todo calor produzido além do metabólico, que pode ser resultante de 

outros processos, tais como contração muscular durante atividades diárias e tremor muscular associado à 
exposição ao frio (Rothwell et al., 1982). A termogênese induzida pelo exercício e tremor são mediadas 

por eferentes do sistema somatomotor ao músculo esquelético e estão sob controle voluntário e 

involuntário, respectivamente (Himms-Hagan, 1989).  

Em geral, todos os processos de termogênese implicam em aumento do gasto energético (Cassola, 

2012). A produção de calor está ligada às necessidades energéticas dos animais, pois, a energia expressa a 

capacidade do organismo em desempenhar o trabalho, isto é, o organismo precisa de energia para realizar 

suas atividades metabólicas, sendo que, as taxas de metabolismo corporal variam para diferentes 

finalidades, sofrendo influência do tamanho corporal, fase do animal (crescimento, produção, reprodução), 

da categoria sexual e genética, que afetam principalmente o ganho tecidual (eficiência na transformação do 

alimento consumido em carne), status sanitário e ambiência, que afetam a manutenção metabólica 

(Sakomura et al., 2014), do nível de atividade física realizada (movimentação) e processos de digestão e 

metabolismo de diferentes nutrientes (Fialho et al., 2001). 
 A energia se envolve em todos os processos produtivos dos animais. É obtida por meio da interação 

de todos os nutrientes dos alimentos (Faria & Santos, 2005) e está diretamente correlacionada à produção 

de calor metabólico, ou seja, quanto mais energia o animal demandar para uma determinada atividade, 

maior será a quantidade de calor produzido.  

Os constituintes orgânicos de um alimento (carboidratos, lipídios e proteínas), além de desempenhar 

suas funções nutricionais, representam a energia química a ser utilizada pelo animal. Essa energia química 

se transforma em energia mecânica (atividade muscular) ou calorífera (regulação da temperatura corporal), 

ou ainda, passa de uma forma para outra (síntese de gordura a partir de carboidratos).  

Para a geração de energia, as moléculas maiores dos alimentos são reduzidas a unidades menores: 

monossacarídeos, aminoácidos e ácidos graxos, que são convertidos em glicose. Em seguida ocorre a 

glicólise, que se baseia em um conjunto de reações que transforma glicose em piruvato. Nesse processo há 
ganho energético de duas moléculas de ATP na formação de duas moléculas de piruvato, a partir de uma 

molécula de glicose. Após esse processo, dá-se início ao último estágio, conhecido por "Ciclo de Krebs" 

ou "Ciclo do Ácido Cítrico" e fosforilação oxidativa, que consiste na oxidação completa dos piruvatos, 

provenientes da glicólise, gerando ATP (trifosfato de adenosina), CO2 e H2O.  

O ATP é uma molécula que armazena energia proveniente, principalmente, da alimentação. Ele 

capta a energia liberada nas reações que liberam energia, armazena em ligações moleculares e transferem 

esta para processos que necessitam de energia.  

Portanto, a liberação da energia dos alimentos, para que seja utilizada pelos animais, ocorre por meio 

da queima dos nutrientes por processo de combustão. Todas as formas de energia podem ser convertidas 

em calor, pois representam a quantidade de calor gerada pela oxidação do alimento, assim, as unidades 
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energéticas usadas para medir as trocas de energia do organismo são expressas em calorias. Desse modo, 

todo nutriente, seja carboidrato, gordura ou proteína, é convertido em energia na forma de caloria, e é 

mensurado em quilocalorias (kcal), sendo que, uma caloria equivale à quantidade de calor necessária para 

aumentar a temperatura de um grama de água pura, sob pressão normal, de 14,5°C para 15,5°C.  

A oxidação de 1 mol de glicose a 6 moles de água e seis moles de dióxido de carbono (C6H12O6 + 

6O2→ 6H2O + 6CO2) liberam 673 kcal. Portanto, conhecendo a quantidade de calor gerada pelas demais 

moléculas orgânicas é possível calcular a quantidade de calor que um animal produziu a partir da quantidade 

dos nutrientes que foram catabolizados a CO2, H2O e ureia (Kleiber, 1972).  

Todavia, nem toda energia consumida no alimento é utilizada na produção animal, parte dela é 
perdida, pois, seu aproveitamento só ocorre com as frações orgânicas digestíveis. Assim, a eficiência de 

utilização da energia para produção consiste em como a energia contida nos alimentos é retida na forma de 

produto animal (Resende et al., 2006).  

A energia liberada da queima total dos alimentos é denominada energia bruta, pois não existe 

nenhuma indicação se o animal pode aproveitá-la, e o quanto pode ser aproveitada (Faria, 2010). Já a 

energia digestível aparente representa a energia do alimento que é absorvida após o processo de digestão 

dos animais. É determinada pela diferença entre a energia bruta do alimento consumido e a energia bruta 

das fezes (Sakomura & Rostagno, 2007). Essa energia é considerada “aparente” por não representar a que 

foi realmente absorvida, porque há perda de energia nas fezes oriunda de substâncias endógenas, 

descamações do epitélio do trato digestivo, muco intestinal, enzimas não utilizadas, bactérias, etc. Portanto, 

determina-se a energia digestível verdadeira considerando as perdas energéticas de produção endógena. 
Entretanto, a energia metabolizável é a medida mais utilizada para mensuração da energia disponível 

para produção. Representa uma porcentagem variável da energia digestível, pois considera a energia 

perdida na urina, uma vez que esta depende grandemente da excreção de nitrogênio (Noblet et al., 1993), e 

o organismo desprende considerável energia para produzir ureia que é o principal constituinte nitrogenado 

da urina dos mamíferos (Dukes, 1998). Na maioria das situações, a relação entre a energia metabolizável e 

a energia digestível de dietas completas para suínos é de aproximadamente 96% (Noblet et al., 1993). 

Observa-se que, a energia retida não é utilizada com 100% de eficiência para crescimento, produção 

e reprodução, pois há gasto energético durante os processos digestivos e metabolismo dos nutrientes (Fialho 

et al., 2001), sendo que, toda perda de energia na forma de calor inerente a metabolização dos alimentos é 

denominada incremento calórico (Sakomura & Rostagno, 2007).  

O incremento calórico depende da taxa de consumo e da composição e processamento da ração 

fornecida para os animais.  
As diferenças nas ingestões de alimento provocam reflexos na produção de calor pelo animal devido 

ao seu incremento pela maior combustão da dieta com o aumento no consumo de alimento (Blaxter, 1989). 

Assim, a redução de consumo alimentar diminui os substratos metabólicos ou combustíveis disponíveis 

para o metabolismo, reduzindo dessa forma a produção de calor (Laganá, 2008). 

Em relação à composição do alimento, tem-se verificado que existe considerável variação nas 

quantidades de calor gerada entre os constituintes orgânicos, ou seja, os nutrientes diferem na forma de 

produzir calor como incremento calórico, o que interfere na quantidade de energia disponível para o animal 

(Wiseman, 1991).  

A variação da produção de calor pode estar relacionada ao processamento da dieta pelo animal, 

como o trabalho realizado para mastigação do alimento, movimento do aparelho digestivo, calor de 

fermentação e transformação dos nutrientes (Lawrence & Fowler, 1997). Esses fatores afetam a 
digestibilidade, pois menores taxas metabólicas para digestão gera menor produção de calor, o que 

determina necessidade de energia mais baixa para manutenção. Assim, quanto menores as exigências 

energéticas para manutenção, melhor será o ganho de peso do animal em razão de maiores quantidades de 

energia disponíveis para o ganho (Skinner-Noble & Teeter, 2003).  

Desta maneira, por meio da subtração do incremento calórico pela energia metabolizável obtêm-se 

a energia líquida. Portanto, o conteúdo de energia líquida como uma percentagem do conteúdo de energia 

metabolizável, corresponde à eficiência de utilização da energia metabolizável para energia líquida (relação 

EM:EL) (Noblet et al., 1994). De acordo com Noblet (2001), a eficiência de utilização da energia 

metabolizável em suínos é de aproximadamente 82% para o amido, 90% para a gordura, 58% para a 

proteína e 58% para a fibra dietética.  
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A energia líquida é a forma mais correta para expressar a energia útil dos alimentos, pois, esta é 

efetivamente disponível para produção do animal (Guimarães et al., 2012). Segue duas vias no organismo, 

onde parte da energia é empregada para manutenção e a outra parte é dirigida para crescimento, produção 

ou trabalho muscular, sendo que, só armazena no organismo ou dele se elimina na forma de energia 

química, sendo assim chamada de energia retida na forma de produto animal (músculo, gordura) (Resende 

et al., 2006) ou fixada pelo organismo.  

Diante disso, para determinar as exigências de energia dos animais, é necessário mensurar a 

produção de calor destes para manutenção, representado pela quantidade de energia do alimento que não 

resultará em ganho, nem em perda de energia corporal, equivalendo à produção de calor do animal em 
jejum, e realizar ensaios de alimentação para medir os componentes do balanço energético (Sakomura & 

Rostagno, 2007). Portanto, em animais alimentados, a produção de calor é derivada do metabolismo basal, 

incremento calórico e calor produzido por suas atividades. Não havendo consumo de alimentos, o 

incremento calórico é igual a zero e os componentes da produção de calor são o metabolismo basal e o 

calor produzido pelas atividades voluntárias do animal (Lofgreen & Garret,1968).  

 

 Determinação da produção de calor nos animais  

           A produção de calor pode ser mensurada por calorimetria direta e indireta, ou ainda pela utilização 

de outros métodos indiretos, como o método de abate comparativo (Sakomura & Rostagno, 2007).  

Assim, para calcular a produção de calor para manutenção, os animais são avaliados em jejum, 

situação em que a produção de calor é proveniente da catabolização dos tecidos, principalmente os oriundos 
dos depósitos de gordura. Para tanto, os animais devem ser mantidos em ambiente termoneutro, e com um 

mínimo de atividade física (Chwalibog, 1991), visto que, em animais alimentados, a produção de calor é 

proveniente do metabolismo basal, incremento calórico e do calor produzido pelas atividades do animal.  

Para se mensurar a produção de calor por calorimetria direta, pode ser usado o calorímetro adiabático 

(sistema isolado de quaisquer trocas de calor com o meio externo) ou de gradiente (troca de calor do interior 

para a periferia).  

Segundo Sakomura & Rostagno (2007), no calorímetro adiabático, o animal é confinado no interior 

de uma câmara construída de tal modo que ocorra um mínimo de perda de calor através de suas paredes. A 

parede externa é aquecida a uma mesma temperatura da parede interna, evitando-se a perda de calor do 

interior para o exterior. O calor despendido pelo animal é removido pela água corrente que circula por meio 

de uma série de tubos colocados no teto da câmara. O volume de água circulante e as mudanças na 

temperatura da água permitem calcular a perda de calor. Esse calor, mais o calor latente de vaporização de 
água condensada sobre o aparelho ou transportada na corrente de ar fornece as perdas totais de calor.  

Em contrapartida, no calorímetro de gradiente térmico, os mesmos autores descrevem-no como um 

método que permite que o calor passe através das paredes do calorímetro, assim, se a espessura e a 

condutividade térmica das paredes são uniformes, pode-se dizer que a quantidade de calor perdida pelo 

calorímetro é proporcional ao gradiente térmico do calorímetro.  

O método de calorimetria indireta é baseado no princípio de que a produção de calor metabólico é 

resultado da oxidação de compostos orgânicos (Sakomura & Rostagno, 2007). Usa-se o volume de ar 

expirado, a porcentagem de oxigênio consumido, a porcentagem de gás carbônico produzido e a quantidade 

de nitrogênio proteico eliminado na urina no mesmo período de tempo (Ferrell, 1988).  

Neste método, o cálculo da produção de calor é realizado por meio de mensurações de trocas gasosas 

e produção de calor em uma câmara respirométrica de sistema aberto. O ar atmosférico entra na câmara em 
um fluxo constante por minuto e é misturado ao ar expirado pelos animais, sendo coletadas amostras para 

a determinação das concentrações de O2 e CO2. O consumo desses gases podem ser calculados baseados 

no volume e na composição do ar que entra, comparado com o ar que sai (Chwalibog, 2004).  

Pela técnica do abate comparativo, determina-se a exigência de energia líquida para manutenção 

ajustando equações de logaritmo da produção de calor em função do consumo de energia metabolizável, 

por dia e por unidade de peso metabólico (kg0,75), extrapolando-se a equação para o nível zero de consumo 

de energia metabolizável (Fontes et al., 2005). Durante o ensaio experimental, a energia retida é calculada 

pela diferença entre a composição energética corporal final e inicial (Sakomura & Rostagno, 2007). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Questões que abordam os fatores relacionados à produção de calor é um passo determinante na 

produção, pois implicam na otimização da energia fornecida aos suínos, uma vez que, a produção animal 

está diretamente ligada à eficiência de utilização da energia. Assim, seguir as recomendações de 

formulações de rações levando em consideração a produção de calor animal, é um grande avanço para o 

aumento da produtividade em granjas. 
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