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RESUMO

Este trabalho foi realizado no Sítio da Gameleira na cidade de Lagoa
Dourada – MG, com o objetivo de analisar a produtividade e bem-estar de
matrizes suínas em dois sistemas de ambiência diferentes. A análise foi
realizada com o intuito de comparar dois tipos de galpões, entre os anos de 2010
até 2015, sendo um galpão convencional e o outro de pressão negativa, nos
quais foram avaliados parâmetros produtivos como taxa de parição/ano,
repetição de cio, natimortos, mumificados, no leitões nascidos vivos, no leitões
mortos ao nascer, no partos/porca/ano, mortes até o desmame, no desmamados,
abortos, intervalo desmame/cobertura (dias), intervalo desmame/prenhez (dias),
no leitões desmamados/fêmea/ano, peso leitões ao nascimento e peso leitões ao
desmame. Houve diferença estatística significativa para no leitões natimortos,
leitões mumificados, no leitões nascidos vivos, número de desmamados e
número de leitões desmamados/fêmea/ano. O sistema de pressão negativa foi
o que proporcionou melhores condições de conforto e produtividade aos animais.
Desta maneira, fica comprovado o quão importante é um ambiente térmico ideal
para o suíno, proporcionando assim, a possibilidade do mesmo expressar seu
potencial genético.

Palavras chave: ambiência, produção, suínos

vii

ABSTRACT

This work was carried out at Gameleira Site in the city of Lagoa Dourada MG, Brazil, with the aim of analyzing the productivity and welfare of swine
matrices in two different environments. The analysis was carried out with the aim
of comparing two different types of sheds, from 2010 to 2015, with one
conventional shed and the other with negative pressure, in which productive
parameters such as rate of calving / year, repetition of estrus (Day), weaning /
weaning interval (days), weaning / mummification intervals (days), weaning /
coverage intervals (days), weaning / Weaned piglets / female / year, weight
piglets at birth and weight piglets at weaning. There was a significant statistical
difference for the paeameters stillborn piglets, mummified piglets, live-born
piglets, number of weaned pigs and number of weaned piglets / female / year.
The negative pressure system was the one that provided better conditions
of comfort and productivity to the animals. In this way, it is proved how important
is an ideal thermal environment for the pig, thus providing the possibility of
expressing its genetic potential.

Keywords: ambience, production, pork
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1. INTRODUÇÃO
A suinocultura vem ampliando um mercado cada vez mais especializado,
devido à grande demanda de carne suína. Por ser uma das carnes mais
consumida e produzida mundialmente, tem um papel importante no
desenvolvimento acelerado da população mundial (ROPPA, 2000).
O consumo da carne suína cresce a cada ano no Brasil e sua produção
aumenta cerca de 6% ao ano, sendo o consumo de 10,0 kg/hab/ano. Para
atender a necessidade de proteína animal de alta qualidade a população
mundial, a suinocultura é o principal ramo a ser considerada (EVOLUÇÃO,
2001).
Uma das preocupações no estudo da bioclimatologia animal é a
abrangência do efeito de fatores climáticos sobre o conforto térmico do animal.
Os diferentes tipos de clima, em determinadas estações do ano, influencia de
forma desfavorável as condições de conforto animal, podendo interferir no
desempenho dos suínos. O ambiente térmico possui interação na troca de calor
entre o ambiente e animal. O ambiente térmico reúne efeitos da temperatura de
bulbo seco do ar (tbs), radiação solar, umidade relativa (UR), velocidade do ar
(v), temperatura efetiva (tef) e precipitação, podendo gerar efeitos sobre os
animais através de indicadores de comportamento e respostas fisiológicas
(BAÊTA e SOUZA, 1997).
A produção e a reprodução de suínos é diretamente afetada pelo ambiente.
O estresse calórico é um dos limitantes na produção brasileira, por isso a
adaptação dos animais às influências das temperaturas deve ser observada e
modificada pelos produtores. A camada de tecido adiposo, o metabolismo
elevado e o sistema termorregulador pouco desenvolvido fazem com que os
suínos sejam sensíveis a altas temperaturas (LEE; PHILLIPS, 1948).
Para regular a temperatura corporal constante em ambientes com
diferentes climas, o organismo necessita perder calor ou aumentar sua taxa de
produção, ingerindo mais alimento e queimando tecido adiposo em caso de
baixas temperaturas. (SOUZA, 2002). Um bom controle de sanidade, nutrição,
manejo e fatores ambientais faz com que os animais expressem seu potencial
genético possibilitando um bom resultado na produção animal, devido ao meio
11

em que vivem e, por isso, deve-se escolher corretamente um ambiente favorável
ao animal, sendo esta, a base para o sucesso do empreendimento. (CURTIS,
1983).
Dada a importância do ambiente térmico na expressão máxima do animal o
objetivo deste trabalho foi avaliar indicadores de bem-estar de porcas em
diferentes sistemas de ambiência.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. PANORAMA DA SUINOCULTURA
O ano de 2016 foi marcado por instabilidades político-econômicas e uma
importante queda na produção de milho que impactaram negativamente a
suinocultura brasileira. O ano de 2017, entretanto, começa com perspectivas
mais animadoras com a recuperação do consumo de carnes no Brasil e a queda
das cotações de grãos. Outros desafios ainda persistem como, por exemplo, a
concorrência com a carne bovina. De acordo com o diagnóstico do diretor da
Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), o mercado neste ano de
2017 para suínos será definido a partir do preço do suíno vivo e dos custos de
produção.
O país necessita manter ou aumentar o volume de carne suína exportado
em 2016, o que irá ajudar para reduzir a disponibilidade interna e aumentar o
preço pago ao produtor. A China, um dos grandes importadores da carne suína
brasileira, registrou aumento superior a 15% nas importações do produto no ano
passado e deve continuar estabilizado. O mercado doméstico é responsável por
consumir entre 80 a 85% da produção nacional e possui grande potencial para
aumentar a demanda e comercialização de suínos (ABCS, 2017).
À partir da década de 1960, as criações extensivas começaram a se
intensificar e ter como objetivo principal o alojamento de grande número de
animais em espaço reduzido, contudo, houve um aumento na produção de
alimentos de origem animal para consumo humano (PUTTEN, 1989).
A suinocultura brasileira é limitada pela instabilidade econômica do setor.
Vários fatores se relacionam com este quadro, como: milhões de empregos em
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todo o país, geração de atividades em propriedades, fixação do homem no
campo, movimentação de uma grande cadeia agropecuária e transformação de
subprodutos (SILVA et al., 1998).
No ano de 2015, houve 2.100.301 matrizes instaladas no Brasil, sendo que
84,8% da produção foi destinada ao mercado interno e 15,2% para exportações.
A produção brasileira de carne suína atingiu 3.643 mil toneladas no ano de 2015.
Os estados que tiveram maior índice de abate em 2015 foram Santa Catarina
com 27,40% e Paraná com 21,47%. O estado que menos obteve foi Roraima
com 0,002%. O consumo per capita de carne suína em 2015 atingiu 15,1kg por
habitante. As exportações brasileiras em 2015 atingiram 555 mil toneladas,
sendo que os produtos mais exportados foram os cortes, com 82,96% e em
seguida, miúdos com 9,63%. Dentre os 12 meses do ano, o mês de julho foi o
que atingiu maior porcentagem (59,76%) de exportação de cortes do suíno. No
mercado mundial, a China lidera a produção de carne suína com um total de
56.375 mil toneladas. Na importação, o Japão comanda com 1.270 mil toneladas
e na exportação, a Europa lidera com 2.350 mil toneladas (ABPA, 2016).
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2.2. INDICADORES DE BEM- ESTAR ANIMAL
Os estudos sobre o bem-estar animal começaram a se desenvolver na
década de 1970, com o objetivo de relacionar e entender a convivência entre o
animal e o homem e de que forma esses animais eram criados (FRASER, 2000).
Os princípios sobre bem-estar animal começaram a ser estudados em 1965
com a criação do comitê Brambeel formado por pesquisadores do Reino Unido.
Para avaliar o bem-estar animal o comitê desenvolveu o conceito das Cinco
Liberdades.


Animais livres de sede, fome e má-nutrição;



Animais livres de desconforto;



Animais livres de dor, injúria e doença;



Animais livres para expressar seu comportamento normal;



Animais livres de medo e estresse (LUDTKE, 2010).

O bem-estar animal pode ser avaliado pelos seguintes Indicadores:
comportamentais, fisiológicos, sanitários e produtivos podem ser utilizados na
avaliação do bem-estar animal (CANDIANI et al., 2008).

2.2.1. Indicadores comportamentais
Através da avaliação do comportamento do animal, é possível identificar a
relação em que o indivíduo se encontra e o seu ambiente (BROOM, 1991). Vícios
de sucção da cauda e mordeduras, são comportamentos agressivos que causam
lesões nos animais (POLETTO, 2010).
Interações agonísticas é um termo que define a hierarquia social em baia
coletiva (ANDERSEN et al., 2000). Esses comportamentos podem ter relação
com problemas no manejo e instalações inadequadas (SOBESTIANSKY e
ZANELLA, 2007).
De acordo com Jensen (2009), as estereotipias são uma forma particular
de comportamento anormal. São movimentos repetitivos que podem ocorrer
várias vezes no dia do animal. As estereotipias mais comuns em suínos são:
mastigação falsa e em partes da instalação e o ato de enrolar a língua
(ZANELLA, 1995; POLETTO, 2010).
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Já o comportamento apático acontece quando o ambiente não é
estimulante ao animal, indicando que o indivíduo tem dificuldade em lidar com o
ambiente (BROOM, 1991). A superlotação e mistura de lotes fazem com que os
animais agridam uns aos outros (RADOSTITS et al., 2002).
A mudança de ambiente causa estresse durante o desmame, aumenta a
frequência de vocalizações e interações agonísticas. A mistura dos lotes é um
fator estressante e altera o comportamento normal (SOUZA, 2007).

2.2.2. Indicadores fisiológicos
Dentro dos indicadores fisiológicos, destacam-se: concentração de
cortisol, frequência cardíaca e frequência respiratória.

a) Concentração de cortisol

O cortisol é um glicocorticóide do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenocortical
(HPA) que está presente na manutenção da pressão sanguínea, na regulação
da absorção de cálcio, na secreção de pepsina, na gliconeogênese e possui
função imunológica e anti-inflamatória, sendo que suas variações dependem da
concentração de agentes estressores e de desafios ambientais (DALLA COSTA
et al., 2006; KOEPPEN e STANTON, 2009).

b) Frequência Cardíaca

A pulsação dos suínos varia de 60 a 120 bpm (batimentos por minuto).
Valores superiores a 20.000 ppm de CO2 provocam aumento dos
batimentos cardíacos, sonolência e dor de cabeça (PERDOMO et al., 2001).
A causa do aumento na frequência cardíaca é atribuído a atividades físicas
excessivas, ao aumento da temperatura corporal e nas reações de defesa
(GUYTON e HALL, 2006). No transporte de animais, há um aumento da
frequência cardíaca. Dalla Costa et al. (2006), perceberam que a frequência
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cardíaca de 196 fêmeas adultas aumentaram em 104,9 bpm no transporte e
diminuiram (91,04 bpm) no descanso.

c) Frequência Respiratória

A termorregulação dos suínos ocorre mais eficientemente através das vias
respiratórias. Em estudo realizado por Tavares et al. (2000), houve um aumento
na frequência respiratória nos animais que estavam a uma temperatura de 32ºC.
A temperatura corporal normal de suínos deve oscilar entre 37,8 e 38,5ºC
(ROZEBOOM et al., 2000).
A frequência respiratória está ligada a variações intrínsecas e extrínsecas.
As intrínsecas são caracterizadas pelas respostas aos exercícios físicos,
excitação, medo, estado fisiológico e produção de leite (BACCARI JR., 2001).
Fatores extrínsecos são atribuídos ao ambiente, como condições climáticas,
ligados a temperatura e umidade do ar, estação do ano, velocidade dos ventos,
radiação solar, hora do dia, densidade e sombreamento (PEREIRA, 2005). Nos
suínos, a frequência respiratória normal, varia entre 15 a 25 movimentos por
minuto (YAN & YAMAMOTO, 2000). Em situação de estresse térmico, há um
aumento da frequência respiratória para acentuar a perda de calor por
evaporação, propondo compensar a perda mínima que ocorre por sudorese
(ORLANDO, 2000).
Os suínos podem perder de 60 a 70% do calor corporal total por
resfriamento evaporativo pelo aumento dos movimentos respiratórios e passa a
ser o único processo disponível de perda de calor quando a temperatura
ambiente excede a temperatura medida na pele do suíno (ROBINSON, 2004).
De acordo com Hannas (1999), diante da zona de conforto, as fêmeas
gestantes possuem 15 a 20 respirações por minuto. Nunes (2012) concluiu que
matrizes suínas tiveram uma maior frequência respiratória ao meio dia do que
no período da tarde. O período da manhã não houve diferença dos demais, por
ser um período de maior atividade dos animais. Portanto, não se pode afirmar
que uma alta frequência respiratória condiz com estresse por calor, mas sim por
ocorrer aumento na dissipação de calor para o animal manter a homeotermia
(BERBIGIER, 1989).
16

2.2.3. Indicadores de sanidade
Os indicadores de sanidade são: estresse e susceptibilidade à doenças. O
reagrupamento de lotes são condições que deixam os animais em estresse,
podendo diminuir o sistema imunológico do animal (MANTEUFFEL, 2002). Um
animal com estresse pode atingir a resposta celular e humoral, contudo,
aumentando a susceptibilidade à doença (BROOM, 1991). As interações entre o
sistema imunológico e glicocorticóides não são totalmente entendidas
(MANTEUFFEL, 2002).
O estresse em fêmeas no terço final da gestação levou redução da
imunoglobulina nos leitões lactentes no 1o e 3o dias de idade, aumentando
significativamente a morbidade e mortalidade (TUCHSCHERER et al., 2002).
Com o aumento do nível de cortisol, houve uma queda no sistema imunológico
de fêmeas suínas em celas de gestação (ZANELLA, 1995). O tempo de
isolamento social experimental (leitões de 3 a 11 dias) induziu ao aumento da
concentração de cortisol e consequente diminuição da proliferação de linfócitos
(KANITZ et al., 2004).

2.3.4. Parâmetros de produção
Os indicadores de produção e reprodução de uma suinocultura podem ser
avaliados através dos seguintes parâmetros: taxa de parição/ano, repetição de
cio, natimortos, mumificados, no leitões nascidos vivos, no leitões mortos ao
nascer, no partos/porca/ano, mortes até o desmame, no desmamados, abortos,
intervalo desmame/cobertura (dias), intervalo desmame/prenhez (dias), n o
leitões desmamados/fêmea/ano, peso leitões ao nascimento e peso leitões ao
desmame.

2.3 Conforto térmico e mecanismos de termorregulação dos suínos
Na zona de conforto térmico, os animais conseguem manter sua
temperatura corporal e por isso, não passaram por mudanças fisiológicos ou
comportamentais. Em temperaturas abaixo de 12ºC, ocorre produção de calor
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e, de acordo com Silva (2008), é onde são usadas as reservas corporais do
animal para produção de calor com grande gasto energético. Temperaturas
acima de 27ºC, o animal lança mão de seus mecanismos fisiológicos de
dissipação do calor corpóreo excedente, como respiração ofegante e procura de
locais úmidos e ventilados.
Segundo Black et al. (1993), a temperatura recomendada para alojamento
de matrizes suínas varia de 12 a 22ºC, e a melhor faixa de umidade relativa do
ar, de acordo com Moura (1999), pode variar entre 50 a 70%. A temperatura de
termoneutralidade da matriz suína lactante, segundo Black et al. (1993) e Kemp
e Verstegen (1987), está situada entre 16 e 22ºC e de matrizes gestantes entre
18 a 21ºC.
Uma alta temperatura pode diminuir a concentração de hormônios
tireoidianos, fazendo com que reduza a atividade metabólica do fígado, rins e
intestinos que são os responsáveis pela produção de calor corporal (KOONG et
al., 1983). O estresse por calor interfere negativamente no consumo de ração,
na conversão alimentar, no ganho de peso, no peso de órgãos, na utilização de
proteína e de energia e deposições diárias de proteína e de gordura na carcaça,
frequência respiratória e as temperaturas retais e de superfície dos suínos em
fase de crescimento (KIEFER et al., 2007). De acordo com Souza et al. (2010),
os animais quando ficam submetidos a radiação solar e temperatura ambiental
alta, iniciam um desconforto fisiológico e começam a perder a homeotermia,
prejudicando assim o desempenho produtivo. O estresse térmico é determinado
quando o animal não consegue dissipar todo o seu calor para manter a
homeotermia (WEST, 1999). De acordo com Lee & Phillips (1948), os suínos
possuem altas temperaturas, portanto são conhecidos por serem sensíveis por
terem um metabolismo alto e por terem capa de tecido adiposo.
Para conservar a termoneutralidade, os animais usam mecanismos
fisiológicos e comportamentais. Para combater o frio, os animais se abrigam de
correntes de vento e se aglomeram, sendo indicativo de mecanismos
comportamentais e para os fisiológicos, há um aumento na ingestão de alimento
(RODRIGUES et al., 2000).
A via respiratória é um dos mecanismos que atua na manutenção da
termorregulação, sendo que o aumento da respiração é destinado ao estresse
térmico. A zona de conforto térmico para suínos é condicionada aos fatores peso,
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alimentação, genética, estado fisiológico, idade e tamanho, temperatura,
umidade relativa, velocidade do ar, tipo de piso e etc (HANNAS et al., 1999).
Os limites da zona de conforto são denominados de temperatura crítica
inferior (TCI) e temperatura crítica superior (TCS) (LEALE; NÃÃS, 1992).

2.4. Ambiência x Reprodução
Para Müller (1982), os efeitos da temperatura ambiental sobre a vida
reprodutiva dos suínos são mais destacados do que seu efeito sobre o ganho de
peso, podendo afetar a reprodução em várias fases do ciclo reprodutivo. Esta
etapa inclui o período desde o desenvolvimento da puberdade até a primeira
concepção, tais como atraso no início do período reprodutivo ou condição
corporal deficiente no início da vida reprodutiva.
Foram observados uma redução na taxa de ovulação, aumento da
mortalidade embrionária, diminuição da implantação de embriões no início da
gestação, diminuição do comportamento sexual, produção deficiente ou anormal
de espermatozóides e produção de leitegadas fracas ou inviáveis.
Temperaturas altas fazem aumentar frequência de ciclos estrais
prolongados, ocorrendo uma queda na porcentagem de partos e redução do
número de animais por leitegada (DERIVAUX, 1989). Segundo Varley (1991),
uma elevada concentração de cortisol em dias próximos da ovulação, podem
causar mudanças hormonais, consequentemente reduzindo os níveis de LH.
Segundo Curtis (1981), altas temperaturas durante a implantação dos
embriões (13 dias após a cobertura) pode diminuir sobrevivência embrionária em
até 30 a 40%. Peltoniemi et al. (1999), sugeriram que a morte embrionária
precoce e as perdas de toda leitegada são causas de reduzida taxa de parto,
sendo observadas com maior frequência no verão e no outono. Desta forma,
uma alta temperatura pode acarretar dificuldades no nascimento e aumento no
número de natimortos (RAZDAN et al., 2001).
Schneider (2006) observou que houve infertilidade estacional em uma
granja do sul do Brasil, em que, a partir do final do verão, a taxa de parição e
média de leitões nascidos totais começaram a diminuir, mostrando que a queda
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na produção e na produtividade foi intensa até quatro meses depois do período
de calor.
O ambiente social reflete de forma direta na idade à puberdade,
comportamento de estro, libido, manutenção de prenhez, ciclo estral,
embrionária, além de aspectos de comportamento ligado ao consumo de
alimento e habilidade materna, podendo influenciar no peso ao desmame
(CONNOR & ORZECHOWSKI, 2006).
De acordo com as pesquisas, as temperaturas ambientais altas podem
diminuir o desempenho de porcas e leitegadas (MARTINS e COSTA, 2008).
Podem refletir também sobre os parâmetros reprodutivos das fêmeas, como
retardo no aparecimento e repetições do estro, perdas embrionárias e fetais,
maior incidência de natimortos e de leitões de baixo peso ao nascer (SILVA et
al., 2008).
Na maioria das granjas de suínos, as matrizes ainda são alojadas em
gaiolas durante as fases de gestação e lactação, uma vez que os movimentos
das matrizes estão altamente restritos e seu comportamento natural de preparar
o ninho para o parto está eliminado, podendo (VOSOUGH AHMADI et al., 2011),
aumentar as lesões de pele em razão do contato contínuo com superfícies
ásperas e podendo provocar estresse nos animais próximo ao parto,
caracterizado pelo aumento dos batimentos cardíacos e dos níveis de cortisol
(KEMPE e SOEDE, 2012).
Uma parição bem sucedida inclui componentes de comportamento
materno, duração do parto, mortalidade de leitões e consumo de colostro
(PELTONIEMI e OLIVERO, 2011).
A alimentação é tida como o principal fator no manejo reprodutivo de
fêmeas de alta prolificidade e que as novas estratégias como adicionar mais fibra
a dietas de porcas em gestação e especialmente no período anterior ao parto
previne constipação, aumenta o consumo de água da porca próximo à parição e
aumenta o consumo de leite e o desempenho dos leitões.
Se houver altas temperaturas nos primeiros 30 dias de gestação, pode
causar mortalidade embrionária e reduzir as taxas de parto e diminuir o tamanho
da leitegada (VAN DER LENDE, 2000). Nas porcas em gestação, a perda de
calor acontece por convecção, radiação, condução e evaporação da água de sua
pele (SILVA, 2010).
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Fatores como a idade do macho, a frequência de colheitas, a temperatura
ambiental, a nutrição, estado sanitário e a raça podem influenciar na quantidade
e qualidade de sêmen produzido pelo cachaço (MARTINEZ e WALLGREN,
2000). Fatores ambientais exercem efeitos sobre o bem estar e interferem na
produção e reprodução, sendo limitador para fins econômicos (PEREIRA, 2005).
O estresse ativa o hipotálamo e secreta o hormônio liberador de corticotrofina
pelo próprio hipotálamo (EINARSSON et al., 2008), fazendo com que iniba a
função reprodutiva através do hormônio luteinizante que tem papel importante
na função reprodutiva (TAVARES et al., 2000a). O suíno é um animal que produz
maior volume de sêmen por ejaculado dentre as espécies domésticas, oscilando
entre 150 a 500 ml, podendo ser afetada pela estação do ano, idade do animal,
intervalo entre coletas, raça e nutrição (CAVALCANTI, 1998).
De acordo com Chemineau et al. (1991), altas temperaturas do testículo
pode influenciar na produção espermática, interferindo na queda da libido e na
baixa qualidade do sêmen. A baixa qualidade do sêmen faz com que a fertilidade
caia, consequentemente diminuindo o crescimento e porcentagem dos
espermatozóides (JAINUDEEN e HAFEZ, 1995). Uma baixa ingestão de
alimentos dos animais devido ao estresse calórico e o calor vindo diretamente
sobre o testículo podem ser fatores que diminuem a qualidade do ejaculados
(RINALDO et al., 2000). Altas temperaturas sobre a espermatogênese e
consequentemente baixas doses de ejaculados causam danos econômicos ao
produtor (FRENEAU et al., 2012).

2.5. Modificações ambientais
Modificações ambientais podem ajudar ou prejudicar o desempenho dos
animais, facilitando ou inibindo processos produtivos e reprodutivos. (LEVA,
1998). Essas modificações são divididas em primárias e secundárias. As
primárias protegem o suíno em dias extremamente quente e extremamente frio,
favorecendo o aumento ou reduzindo sua perda de calor corporal. Através do
sombreamento, há uma queda na radiação solar sobre o animal, podendo chegar
até 30% de irradiação. A arborização natural é a melhor técnica que se pode ter
por diminuir a insolação do dia. Existem vários tipos de coberturas, mas o
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material que possui cobertura de qualidade e que possui alta refletividade solar,
acaba se destacando na eficiência. As vegetações são modificações naturais
que se chamam quebra ventos, que ajudam a diminuir os ventos fortes sobre os
animais (BAÊTA, 1997).
As modificações secundárias usam a iluminação (fotoperíodo) podendo
influenciar o desempenho em algumas espécies. Em suínos, no entanto não há
influência do fotoperíodo envolvido na reprodução (BAÊTA, 1997). Para impedir
o estresse térmico, principalmente de coberturas, existe a modificação do
resfriamento do próprio ambiente interferindo no animal. Essas técnicas são
usadas através dos ventiladores (BAÊTA, 1997), ajudam na regulação da
temperatura, por melhorarem as condições de conforto das porcas, pois
favorecem a troca de calor por convecção (NÄÄS, 2000).
A combinação de dados como temperatura, radiação, umidade relativa do
ar e densidade animal definem o microclima gerado dentro de uma instalação. A
radiação solar incidente e o calor gerado pelos animais constituem as principais
fontes de calor nas edificações. Os sistemas de controle naturais usam o manejo,
tipo de telhado, características das instalações como aberturas laterais, manejo
de cortinas e sombreamento. Nos métodos artificiais ditos mecanizados, estão o
uso de ventiladores, nebulizadores, refrigeração da água de beber, caixas
d’água, isolamento térmico de canos entre outras. A maximização do
condicionamento natural pode ser realizada pela baixa insolação nas superfícies
externas, controle da velocidade do vento, eliminação da radiação solar direta e
forros ventilados (BRIDI, 2006).
No conforto térmico, uma ótima velocidade de ar está definida na literatura
entre 0,3 e 0,7 m.s ⁻¹ para atividade moderada (PRIANTO E DEPECKER, 2003).
Para leitões a velocidade recomendada é de 0,1 a 0,2 m.s ⁻¹ e para os adultos
de 0,1 a 0,3 m.s ⁻¹ (BENEDI, 1986).

2.5.1. Modificações Ambientais Primárias

a) Localização
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O local a ser escolhido para a instalação deve possuir uma topografia plana
ou levemente ondulada e deve haver um afastamento entre as instalações, para
não prejudicar a ventilação natural (CARVALHO, 2014.).

b) Beiral

É a projeção do telhado para fora do alinhamento da parede externa, sendo
as mais comuns de 0,50, 0,60 e 0,80 m, possuindo larguras que variam de 0,4 a
1,0 m. O beiral tem o objetivo de proteger as paredes da insolação e de chuva,
proporcionando maior conforto ao animal. Podem ser feitas de laje ou em telhas
(LEITE, 2013). O tamanho do beiral influencia indiretamente a ventilação do
galpão. Quanto maior o beiral, maior será a ventilação interna em conjunto com
a inclinação do telhado e largura do galpão (FERREIRA, 2005).

c) Oitões

São as paredes laterais que recebem o sol frontalmente de nascente e
poente. Devem ser protegidas pintando-se as paredes com cores claras,
sombreando-as com vegetação ou beirais, ou adotando paredes de grande
capacidade calorífica (BRIDI, 2006).

d) Telhados
Para Sevegnani et al. (1994), o melhor material para cobertura é a telha de
barro do tipo francesa, com e sem ferro, e em seguida cimento-amianto pintado
de branco e alumínio. Para confirmar este dado, um estudo comparou vários
materiais de cobertura através de índices de conforto térmico. Sevegnani; Ghelfi
Filho; Da Silva (1994), apontam que “a telha de barro continuou sendo a mais
eficiente e a telha de fibra transparente a de menor eficiência térmica e as demais
apresentaram um comportamento intermediário”. Hassab & Timmons (1989)
concluíram que metais ferrosos absorvem mais a entrada de radiação solar.
Rodrigues e Nääs (1999), perceberam que certos materiais nas instalações
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interferem melhorias das condições internas de conforto térmico, como a pintura
de cor branca, que pode ser aplicado às coberturas, melhorando o desempenho
térmico. A pintura branca nas telhas de cimento-amianto pode provocar a
reflexão de cerca de 70 a 88% dos raios solares, dependendo da natureza da
tinta (KOENISBERGER et al., 1977). O material da cobertura deve possuir alta
refletividade solar na parte superior da superfície (cor branca) e na parte inferior
deve possuir baixa refletividade (cor negra) (FERREIRA, 2005).

e) Quebra-ventos
São dispositivos naturais ou artificiais, que tem o objetivo de diminuir ventos
fortes sobre os animais e as construções. A maioria são naturais, constituídos
de renques de vegetação (BAÊTA, 1997). A sombra diante de uma instalação
age como proteção, podendo ser uma barreira contra radiação térmica (SILVA,
2000). Uma simples sombra de árvores pode favorecer e ser significativa para o
desempenho dos animais, diminuindo a radiação solar (BLACKSHAW &
BLACKSHAW, 1994). O perfil da velocidade do vento, a porosidade da barreira
e a altura afetam a eficácia de um quebra-vento (Mc NAUGHTON, 1988). A
distância do quebra-vento depende da altura da barreira, sendo que quanto
maior a altura da barreira, maior a distância protegida. Uma alta porosidade do
quebra-vento tem a vantagem de permitir o fluxo de ar, e tendo a desvantagem
de atenuar pouco a velocidade do vento (VOLPE, 2001). As árvores são o tipo
ideal para gerar sombra, mas possuem recomendações no plantio, como: devem
obter crescimento rápido, serem adaptadas as regiões, podendo ter ou não
folhas caducas, evitando espécies que possuem grande desenvolvimento
radicular e espécies que dão frutos (podendo chamar atenção de outros animais
e danificando a instalação). É melhor ter quebra-ventos com certa porosidade do
que sólido. Porosidade de 15 a 40% possuem bons resultados e as espécies
mais utilizadas são: o pinheiro e eucalipto (FERREIRA, 2005).

f) Cortinas
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Deve-se instalar cortinas nas laterais do galpão, para controlar a ventilação
natural dentro do galpão e para proteger os animais da incidência direta de raios
solares (DIAS et al., 2011). As cortinas devem ser afixadas de forma que tenha
ventilação diferenciada, tanto para as condições de calor como de frio. A melhor
opção é usar duas cortinas laterais que sejam fixadas â meia altura do galpão,
de forma que a cortina inferior se abra de baixo para cima e que a cortina de
acima se abra de cima para baixo. Desta maneira, as duas cortinas poderão
estar abertas em dias quentes, e para dias com vento forte somente a cortina
superior pode ficar aberta e para dias frios, a cortina superior seria parcialmente
aberta com o intuito de renovar o ar (FERREIRA, 2005).

g) Orientação das instalações

Os galpões devem sem construídos no sentido leste-oeste pois, nas horas
mais quentes do dia, a sombra irá incidir embaixo da cobertura. É importante a
escolha dos materiais de construção pois, através deles, há um retardo ou
aumento térmico. Mesmo construindo a instalação no sentido leste-oeste, ainda
vai ocorrer radiação solar no interior por algumas horas do dia na região no norte,
e uma alternativa é aumentar o tamanho do beiral (CARVALHO, 2014).

h) Ventilação natural

A ventilação em uma instalação é responsável pela remoção da dispersão
de gases, umidade e dispersão de calor. Portanto deve-se favorecer a ventilação
natural (BENEDI, 1986). O pé-direito tem influência direta sobre a quantidade de
radiação solar que atingi o interior do galpão, sobre a ventilação natural e sobre
o formato da instalação. Quanto mais largo o galpão, maior deve ser a altura do
pé direito. Para aproveitar a ventilação natural, o galpão deve ser construído num
eixo longitudinal e obter cerca vivas combinando com árvores (FERREIRA,
2005). Para suínos recomenda-se uma velocidade de 1,5 m/s ao nível da entrada
de ar (ESCOBET, 2009).
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i) Arborização e sombreamento

As árvores além de proporcionarem sombra, absorvem 90 % da radiação
solar (RIBEIRO, 1986). O sombreamento ajuda muito a diminuir a incidência de
raios solares diretamente nos animais. Uma forma de ter sombras no local, é
iniciar o plantio de árvores nos arredores do galpão, evitando espécies frutíferas.
Logo, a temperatura ao redor do galpão irá diminuir, assim como dentro do
galpão (DIAS et al., 2011).

j) Inclinação do telhado
Durante o projeto de instalação deve ser definido a inclinação do telhado
com o intuito de decidir qual telha usar, evitando grandes dimensões para não
cumular água de chuva em excesso. Deve haver uma inclinação mínima para
impedir retorno da água e uma inclinação máxima para impedir que a telha
“escorregue” sobre a madeira. A inclinação ideal para telhas de amianto em
porcentagem seria de 20% (LEITE, 2013).

k) Altura da Cobertura

Um dimensionamento correto na instalação gera melhor desempenho nos
animais. Um estudo feito demonstrou que o aumento do pé-direito do galpão de
2,40 para 3,60 m diminuiu a temperatura do teto de 35 para 33°C. Este resultado
comprova a importância da renovação do ar. A largura do galpão não se deve
ultrapassar 8 metros e o pé-direito não deve ser inferior a 3 metros para gerar
boa ventilação e resfriamento natural no galpão. Em regiões mais frias, o galpão
pode ser mais largo, não ultrapassando a 12 m com pé de direito de 3,2 m
(FERREIRA, 2005).
A instalação do sistema de criação de suínos confinados é caracterizada
por estar sobre piso ou cama e sob cobertura. Este abrigo tem o objetivo de
oferecer conforto aos animais. Em algumas situações pode ocorrer incidência de
raios solares sobre a pele dos animais, causados falta de proteção contra o sol,
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por problemas de instalações e pé direito muito alto (SOBESTIANSKY et al.,
2003).

l) Piso

Segundo Oliveira (1999), os suínos passam em média 60 a 80% do tempo
deitado ou sentado sobre o piso. Por isso o material que é construído tem
importância e interfere na temperatura dos animais. Com altas temperaturas o
melhor piso é o ripado, podendo ser também uma cama de palha que aumenta
a temperatura em 6°C.

m) Lanternin
É uma abertura para saída do ar na cumeeira do telhado. É fundamental
em galpões de largura iguais ou superiores a 8 m. Têm função de permitir a saída
de ar quente (BRIDI, 2006).

n) Forros

O forro normalmente possui dupla função, podendo nivelar o teto e
oferecer suporte às instalações, e também propiciar correção térmica, uma vez
que os telhados têm em geral pequena espessura. Os materiais mais usados
são a madeira, PVC, isopor e lã de vidro (LEITE, 2013). O forro atua como
segunda barreira física no qual permite a formação de uma camada de ar móvel
em conjunto com a cobertura, favorecendo o isolamento e reduzindo a
transferência de calor no telhado para os animais. Se o forro for ventilado com a
presença do lanternim, sua eficiência será alta, diminuindo 90% de transferência
de calor para os animais, sendo uma opção viável para regiões quentes
(FERREIRA, 2005).

2.5.2. Modificações Ambientais Secundárias
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a) Ventilação forçada (artificial ou mecânica)

A importância da ventilação se deve a intensidade com que afeta as perdas
de calor, dissipando o calor de radiação, convecção e condução, sendo essencial
para o conforto térmico do animal. Ajuda na renovação de ar e na
desconcentração de vapores, poeira, fumaça e gases poluentes (PANDORFI et
al., 2005). A ventilação contribui com a qualidade do ar por dentro das
instalações e uma ventilação insuficiente é responsável por aumentar os níveis
de poluentes aéreos como a amônia (NH3) e o dióxido de carbono (CO2) (TAKAI
et al., 1998). A ventilação forçada é sempre utilizada quando os meios naturais
não conseguem proporcionar um ar renovado ou quando não conseguem
diminuir a temperatura do local (SILVA, 2008). É produzida por dispositivos
especiais, como ventiladores, exaustores e outros que adequam diferenças de
pressão criadas mecanicamente. Suas vantagens envolvem o tratamento do ar
(secagem, filtragem, umidificação) e melhor distribuição, podendo ser exaustora
(sistema de ventilação de pressão negativa) ou diluidora (sistema de ventilação
de pressão positiva) (LEITE, 2013).

i.

Sistema de ventilação de pressão positiva

Neste sistema os ventiladores forçam o ar externo para dentro da
construção, de forma que aumente a pressão do ar, o que por sua vez
movimenta o ar interno para fora. O ar da ventilação é misturado com ar viciado
do ambiente ocasionando uma “ação diluidora”. A ventilação pode ser lateral ou
do tipo túnel (LEITE, 2013).
O sistema de ventilação lateral tem objetivo em posicionar os ventiladores
na linha do comprimento do galpão em uma de suas laterais, para fazer com que
o fluxo de ar venha do lado de fora e atravesse todo o galpão no sentido da
largura. Este sistema utiliza cortinas abertas por todo o tempo, de modo que
facilite o manejo (ZANOLLA et al., 1999). No sistema de ventilação lateral, não
há um volume de ar de controle, o que prejudica a manutenção da temperatura
sobre os valores que se deseja. Neste sistema, a distância percorrida do ar pela
ação dos nebulizadores é bem menor do que no sistema de ventilação tipo túnel
(CURTIS, 1983).
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ii.

Sistema de ventilação de pressão negativa

Neste tipo de sistema, o ar é removido por exaustores, criando um vácuo
na construção, fazendo com que o ar externo seja succionado para o interior da
edificação (LEITE, 2013).
O sistema de ventilação em modo túnel é empregado na ventilação por
pressão negativa ou positiva, com cortinas fechadas na lateral e aberturas nas
suas duas extremidades para que ocorra a inclusão do ar externo ao galpão.
Ventiladores podem ficar nas extremidades, succionando o ar de dentro para
fora, gerando o sistema de ventilação negativa. Nestes dois sistemas, a massa
de ar ventilado percorre todos os pontos do galpão uniformemente até a saída
pelas extremidades. (TINÔCO e RESENDE, 1997; ZANOLLA et al., 1999).

b) Resfriamento evaporativo adiabático

O resfriamento evaporativo reduz a temperatura por vaporização da água
causando um aumento na umidade relativa. O sistema de resfriamento com
água, umedece a pele dos animais facilitando as trocas de calor por evaporação
(BECKER et. al., 1997).
A lâmina d’água é uma alternativa de dissipação de calor por evaporação,
fazendo com que o suíno mantenha contato direto com a água (RADMANN,
2015).
A eficiência deste método será maior a partir do momento que a umidade
do ar for menor. Existem 2 tipos de resfriamento evaporativo adiabático, sendo
eles: nebulização e material poroso umedecido (esponjas) (LEITE, 2013).

i.

Nebulização

Os nebulizadores são eficientes para o resfriamento do ar (BECKER et. al.,
1997). O sistema forma gotículas extremamente pequenas que aumentam a
superfície de contato de uma gota d’água exposta ao ar, assegurando uma
evaporação mais rápida. A associação da nebulização com o movimento de ar
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ocasionada pelo sistema de ventilação forçada acelera a evaporação, podendo
molhar a cama do animal e evitando que a pulverização aconteça somente em
um local. Um nebulizador bem calibrado com água limpa é apto a dividir uma
gota d’água em 611 gotículas (PERDOMO, 1995).
Os nebulizadores são ligados e desligados automaticamente. A duração do
acionando do sistema depende da taxa de água e das condições climáticas do
acionamento. O fluxo de ar deve ser na forma de ar fresco e seco vindo do
exterior da edificação (CURTIS, 1983).
A nebulização tem função em reduzir a temperatura interna da instalação,
portanto, em climas de altas umidades relativas (80–90%), o controle da
nebulização deve ser usado com maior frequência nas horas mais quentes do
dia, o que geralmente coincide com as umidades relativas mais baixas (NÄÄS,
2000).
O sistema de nebulização associada à ventilação forçada é o mais usado,
podendo proporcionar melhor sensação térmica. O uso de nebulizadores pode
ser favorável nas horas de maior estresse térmico normalmente acompanhado
de menor umidade relativa do ar. Quando a temperatura ultrapassar a do limite
de conforto, deve ser usado este sistema e continuar em funcionamento
enquanto a umidade relativa do ar for menor à máxima tolerada (75 a 80%).
Dentre os diferentes sistemas de resfriamento, os nebulizadores são os mais
eficientes para o resfriamento do ar, podendo reduzir a temperatura por
vaporização da água causando um aumento na umidade relativa.

c) Irrigação por aspersão

No método de irrigação por aspersão, a água é aspergida sobre os suínos,
como se fosse uma chuva, ao fracionamento do jato de água em gotas que se
espalham no ar, a sua passagem sob pressão através de pequenos orifícios ou
bocais (BERNADO et al, 2005).
Este método mostra uma grande variedade e tipos de equipamentos, até
os mais simples como canos perfurados, até os mais complicados como os
sistemas mecanizados de funcionamento totalmente automático (BISCARO,
2007).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no Sítio da Gameleira, localizado na cidade de
Lagoa Dourada, na região do Campo das Vertentes, Minas Gerais, a 1034
metros de altitude, Latitude 20°53'44.8" Sul e Longitude 44°03'55.3" Oeste
(Figura 1).

FIGURA 3.1 Vista aérea do Sítio da Gameleira
Fonte: Google Earth

Foi realizado o acompanhamento de parâmetros produtivos e de bem-estar
de fêmeas suínas durante os anos de 2010 até 2015 em diferentes sistemas de
ambiência. As fêmeas avaliadas eram da linhagem Naïma, da empresa Choice
Genetics.
Os dados mais antigos referentes aos anos de 2010 a 2012 (Figura 7),
foram coletados de um galpão convencional (pressão positiva). Já o galpão
climatizado (pressão negativa) (Figura 2) por ser uma instalação nova, só
possuía dados mais recentes, sendo de 2013 a 2015.
Ambos

galpões foram

construídos no

sentido

leste-oeste

como

recomendado, para que no verão haja menos incidência de radiação solar no
interior das instalações.
O galpão convencional, era composto de um pé-direito de 3,5 m, 14 m de
largura, 160 m de comprimento e 80 cm de beiral. Este galpão possuía telhado
de amianto, bebedouros e comedouros do tipo calha (figura 11), sombrite (Figura
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10) posicionado na área de maior incidência solar e um sensor de temperatura.
O mesmo, possuía também aspersores (Figura 9) e 20 ventiladores, no qual
eram acionados de acordo com o nível de umidade relativa do ambiente. O
galpão climatizado, possuía um pé-direito de 3,5 m, 14 m de largura, 100 m de
comprimento e 1,20 m de beiral. Este galpão possuía telhado de amianto,
bebedouros e comedouros do tipo calha (Figura 6), cortinas de lona amarela
fechadas (Figura 5) e forro. Era equipado com um painel evaporativo (pad
cooling), instalado ao lado da porta de entrada, e possuía 6 exaustores na outra
extremidade da instalação. Possuía também um termômetro medindo umidade
e temperatura (Figuras 3 e 4).
Em média, 450 fêmeas recém cobertas, foram alojadas no galpão de
pressão negativa e aos 60 dias de gestação, foram transferidas para o galpão
convencional, onde ficavam até os 105 dias finais da fase gestacional e logo
eram transferidas para a maternidade.
Nos dois tipos de galpão, as fêmeas eram alojadas em celas individuais
dispostas uma ao lado da outra, de modo que as fêmeas ficavam umas de frente
para as outras. As gaiolas mediam 2,25 metros de comprimento, 0,65 metros de
largura e 1,10 metros de altura, e eram fixadas no piso, onde havia caimento
adequado para escoamento de líquidos na parte traseira das fêmeas. O piso das
celas (figura 8) era de concreto e os comedouros bebedouros eram do tipo calha.
A ração fornecida aos animais era baseada nas exigências nutricionais
para cada categoria, estando de acordo com as especificações das linhagens e
fornecido uma vez ao dia.
As temperaturas internas dos dois tipos de galpões foram aferidas entre os
dias 14 a 23 de novembro de 2016, totalizando em 10 dias de colheita, com o
intuito de comparar e avaliar a média das temperaturas no período das 10:00
horas da manhã e às 15:00 horas da tarde.
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FIGURA 3.2 Área externa do galpão de pressão negativa.

FIGURA 3.3 Termômetro do galpão de pressão negativa.

FIGURA 3.4. Painel de aferição das temperaturas.
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FIGURA 3.5 Área interna do galpão de pressão negativa.

FIGURA 3.6 Exaustores do galpão de pressão negativa.
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FIGURA 3.7. Área externa do galpão convencional.

FIGURA 3.8 Área interna do galpão convencional.
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FIGURA 3.9 Aspersor instalado no galpão convencional.

FIGURA 3.10. Posicionamento dos sombrites e ventiladores no galpão
convencional.
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FIGURA 3.11 Comedouro/bebedouro do tipo calha no galpão convencional.

Neste trabalho, com o objetivo de analisar a produtividade e o bem-estar
dos animais nos dois tipos de galpões, foram avaliados parâmetros produtivos
como taxa de parição/ano, repetição de cio, natimortos, mumificados, no leitões
nascidos vivos, no leitões mortos ao nascer, no partos/porca/ano, mortes até o
desmame, no desmamados, abortos, intervalo desmame/cobertura (dias),
intervalo desmame/prenhez (dias), no leitões desmamados/fêmea/ano, peso
leitões ao nascimento e peso leitões ao desmame.
As médias de todos os parâmetros coletados foram tabulados em planilhas
compatíveis com o aplicativo Excel®, com formato organizado, padronizado e
apto para análises estatísticas, onde foram submetidas ao teste T, ao nível de
5% de significância.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1, encontram-se os valores médios de temperatura do galpão
convencional e de pressão negativa. As temperaturas no interior do galpão
convencional se mostraram maiores devido a um menor resfriamento no interior
do galpão, sendo composto com poucas modificações ambientais que
contribuíssem para o conforto térmico das porcas. As temperaturas no interior
do galpão de pressão negativa foram menores devido a um maior fluxo de ar e
resfriamento no interior do galpão, no qual influenciou positivamente o conforto
térmico das fêmeas.

TABELA 1. Temperaturas médias do ar nos horários da manhã e da tarde.
Galpão

Galpão pressão

convencional

negativa

Manhã

27ºC

22ºC

Tarde

28ºC

25ºC

Horários

A partir da análise dos dados coletados, verificou-se que não houve
diferença estatística significativa pelo teste T a 5% de significância, nos
parâmetros de produção, como a taxa de parição/ano, repetição de cio, no leitões
mortos ao nascer, no partos/porca/ano, mortes até o desmame, abortos, intervalo
desmame/cobertura, intervalo desmame/prenhez, peso leitões ao nascimento e
peso leitões ao desmame.
De acordo com os dados, foi possível observar que a taxa de parição/ano,
não sofreu alteração em virtude do tipo de instalação (Figura 4.1). A taxa de
parição é influenciada por fatores relacionados ao manejo envolvendo o preparo
de porcas desmamadas ou recém cobertas e por fatores causadores de
diferentes erros reprodutivos acompanhadas ou não de doenças. A taxa de
parição possui uma meta de 90% ou podendo ser maior (SILVEIRA, 2007). O
fator mais importante da infertilidade estacional determina uma menor
quantidade de porcas que chegam ao parto, ou seja, uma queda na taxa de
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parição (LOVE et al., 1993). Existem falhas reprodutivas que interferem na taxa
de parição, como: falha em parir e abortar; retornos regulares e irregulares ao
estro; e porcas vazias com diagnóstico de gestação negativo (SOBESTIANSKY
et al., 1998). Um bom manejo praticado numa granja faz com que a taxa de
parição não sofra oscilações ao longo do ano. Estes fatores acima podem ajudar
a assegurar uma eficiente taxa de parição, como: diagnóstico de cio e
inseminações artificiais (IA); manter higiene das instalações; boas práticas de IA
e conservação das doses de sêmen, com o cachaço presente durante as
inseminações; alimentação adequada de acordo com as fases; supervisão
sanitária das matrizes; manter condições favoráveis de alojamento. (SILVEIRA,
2007).
Desta forma, a taxa de parição possuiu valores superiores a 90%, pode ser
considerada satisfatória e dentro dos parâmetros zootécnicos esperados.

Taxa de parição/ano (%)
100

92,98

93,08

Galpão não climatizado

Galpão climatizado
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Figura 4.1 – Parâmetro taxa de parição/ano em galpão climatizado e nãoclimatizado.

Quanto aos dados de repetição de cio, os mesmos se enquadram dentro
de valores aceitáveis, com 3,80% de repetição ao cio no galpão convencional e
3,91% no galpão de pressão negativa (Figura 4.2). Taxas de 4 a 8% de retornos
regulares ao cio são aceitáveis. Já os retornos irregulares acontecem por falhas
na manutenção da gestação e são aceitáveis taxas entre 2 a 4%. Em granjas
adeptas a tecnologias, o índice de repetição de cio após a cobertura ou
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inseminação artificial varia de 6 a 8% (WENTZ; HEIM; BORTOLOZZO, 2008;
SOBESTIANSKY; BARCELLOS, 2012).
De acordo com Koketsu et al., (1997), a taxa de retorno ao estro diminui a
medida que a taxa de parição aumenta, contudo, as fêmeas jovens, estão mais
sujeitas a apresentarem retornos e as fêmeas mais velhas a apresentarem
menores taxas de repetição. Quando essas fêmeas são alimentadas
inadequadamente, podem mobilizar parte das suas reservas corporais (KEMP e
SOEDE, 2004; THAKER e BILKEI, 2005).

Repetição de cio (%)
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Figura 4.2 – Parâmetro repetição de cio em galpão climatizado e nãoclimatizado.

Também não ocorreu diferença estatística significativa sobre o número de
leitões mortos ao nascer, os quais são inferiores a 1%, nos dois tipos de
ambiência (Figura 4.3).
Há fatores que podem influenciar a mortalidade neonatal, como a
imunidade passiva transmitida pelo colostro para os leitões (MORRIS et al.,
1994; KOUDELA et al., 1999), o efeito genético das porcas (VAN ARENDONK
et al., 1996), o manejo (STRAW et al., 1998), as instalações (WEARY et al.,
1998) e o peso ao nascimento (MILLIGAN et al., 2001). A mortalidade pode
alcançar altos índices do nascimento à desmama, de 15 a 18%. Morrem durante
o parto 2,4 a 10,0% dentro desses índices (LISBOA, 1996). Caso a mortalidade
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pré-desmame for reduzida em 1 ou 2%, ocorrerá maior retorno econômico
(SOUZA e BENEVIDES FILHO, 1981).

Nº leitões mortos ao nascer (%)
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Figura 4.3 – Parâmetro nº de leitões mortos ao nascer em galpão climatizado e
não-climatizado.

O número de partos por porca por ano, não sofreu alteração significativa
em decorrência dos diferentes tipos de galpão, mas se encontra superior a 2,49
para o convencional e 2,51 para galpão de pressão negativa (Figura 4.4). De
acordo com Dias et al. (2011), o valor médio de 2,45 de partos/porca/ ano.
Granjas que mostram melhor eficiência reprodutiva obtém maior número de
partos/fêmea/ano (DIAL et al., 1992). Waehner e Bruessow (2009) perceberam
que as raças Landrace, Large White e Pietrain na Alemanha mostraram
influência do grupo genético e da ordem de parto sobre o número de partos,
sendo que a raça Landrace obteve melhor desempenho com 2,26
partos/fêmea/ano. Desta forma, a genética dos animais pode ter contribuído para
tais resultados neste trabalho.
O percentual de mortes até o desmame foi de 6,96 para o galpão
convencional e 5,91 para o galpão de pressão negativa, não sendo observado
diferença significativa.
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Figura 4.4 – Parâmetro nº de partos/porca/ano em galpão climatizado e nãoclimatizado.

O percentual de mortes até o desmame foi de 6,96 para o galpão sem
climatização e 5,91 para o climatizado, não sendo observado diferença
significativa (Figura 4.5).
De acordo com Kilbride et al. (2012), na primeira semana de vida dos leitões
há uma mortalidade pré-desmame de 28% ocorrendo nas primeiras 24 horas de
vida. A ingestão correta do colostro reduz as mortes na maternidade e a ingestão
insuficiente de colostro leva leitões a hipotermia, esmagamento e diarreia. Uma
maior heterogeneidade no peso ao nascer dos leitões está relacionada ao menor
crescimento e maior taxa de mortalidade até o desmame (MILLIGAN et al., 2002;
QUESNEL, 2011a). Lucia Junior (1999), declara que um adequado manejo é
uma maneira de diminuir a mortalidade dos leitões pré-desmame, principalmente
nos primeiros dias da lactação. No período pré-desmame acontece as maiores
perdas. No mundo, 4-10% dos suínos nascidos morrem durante o parto e outros
20 a 30% morrem antes do desmame. A mortalidade pré-desmame pode variar
entre 11,5 e 18,6% (MEO e CLEARY, 1996; PIC, 1996). Para Sesti e
Sobestiansky (1998), a taxa de mortes pré desmame deve atingir no máximo 6%
em produções modernas, em relação ao número de nascidos vivos. Sendo
assim, se compararmos estes dados em relação a taxa máxima de 6%, o galpão
de pressão negativa está adequado ao parâmetro de produção.

42

Mortes até o desmame (%)
8
6,96

7

5,91

6

(%)

5
4
3
2
1
0
Galpão não climatizado

Galpão climatizado

Figura 4.5 – Parâmetro percentual de mortes até o desmame em galpão
climatizado e não-climatizado.

Não houve diferença significativa nas taxas de abortos para os dois tipos
de galpão (Figura 4.6). Mais de 60% dos abortos ocorrem por causa de doenças
infecciosas, como: parvovírose, leptospirose e erisipela. Os abortos podem
diminuir o número de leitões nascidos vivos, aumentar custos com
medicamentos e aumentar taxas de reposição de matrizes (PESCADOR et al.,
2010). Segundo Sobestiansky e Barcellos (2012), é aceitável uma taxa de 11,5% de aborto e em granjas tecnificadas a meta é atingir no máximo 0.5% de
taxa de aborto.
Sendo assim, os resultados constituídos neste trabalho se enquadram
dentro de valores aceitáveis de acordo com a literatura, já que a maior taxa de
aborto do Sítio da Gameleira foi de 0,91 %.
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Figura 4.6 – Parâmetro percentual de abortos em galpão climatizado e nãoclimatizado.

Também não ocorreu diferença estatística significativa sobre os
parâmetros intervalo desmame/cobertura e intervalo desmame/prenhez no
trabalho apresentado (Figuras 4.7 e 4.8). O intervalo desmame estro ocorre entre
o desmame e a próxima manifestação de cio da porca, podendo sofrer
influências de vários fatores e gerando déficit nos leitões produzidos/porca/ano
(SOBESTIANSKY et al., 1998). As fêmeas podem demonstrar cio até sete dias
após o desmame e intervalos maiores podem ser considerados problemáticos
(SOBESTIANSKY; BARCELLOS, 2012). Kummer et al. (2003), descreveram um
intervalo desmame estro normal entre 4 e 6 dias em granjas tecnificadas, sendo
confirmado por Dias et al. (2011). A duração do intervalo desmame cio pode
influenciar a eficiência reprodutiva da porca, como na taxa de fecundação e
tamanho da leitegada (LEITE, 2009). Antunes (2007b) afirma que o intervalo
desmame cio médio de uma granja deve ser de entre 3-7 dias para elevar ao
máximo a produtividade e poder aumentar o número de partos/porca/ano. De
acordo com Bortolozzo e Wentz (2004), 80 a 85% das primíparas retornam ao
cio até o sexto dia pós-desmame, enquanto que 95% das multíparas retornam
uma semana após o desmame.
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Figura 4.7 – Parâmetro intervalo desmame/cobertura em galpão climatizado e
não-climatizado.
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Figura 4.8 – Parâmetro intervalo desmame/prenhez em galpão climatizado e
não-climatizado.

Os

resultados

desmame/prenhez

do

de

intervalo

presente

desmame/cobertura

trabalho

encontram-se

e

intervalo
adequados,

demonstrando um intervalo desmame/cobertura de 5,72 dias para o galpão
convencional e de 5,81 para o galpão de pressão negativa, já que a literatura
recomenda um intervalo entre 4 e 6 dias.
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Os valores de peso dos leitões ao nascimento não foram estatisticamente
diferentes no presente trabalho, mas demonstram ter no mínimo 1,36 kg no
galpão climatizado e 1,47 kg no galpão sem climatização (Figura 4.9). Tal fato,
pode ter sido consequência da ordem de parição das fêmeas, já que para
Holanda et al. (2005) e Lima et al. (2006), o peso da leitegada ao nascimento
pode ser influenciado pela ordem de parto da fêmea, visto que, fêmeas com
segunda ordem de parição desmamam leitegadas com maior peso, comparando
às primíparas (BIANCHI et al., 2006), advertindo que o aumento da idade da
matriz fez com que os leitões tivessem maior peso individual no momento do
parto. De acordo com Amaral et al. (2006), a meta do peso médio dos leitões ao
nascimento seria maior que 1,5 kg.
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Figura 4.9 – Parâmetro peso dos leitões ao nascer em galpão climatizado e nãoclimatizado.

O peso dos leitões ao nascer é um fator diretamente relacionado à
sobrevivência do leitão. Um baixo peso ao nascer reflete em uma menor chance
de sobrevivência, sendo este efeito verificado em leitões com peso abaixo a 1,0
kg (QUINIOU et al., 2002). Leitões com baixo peso ao nascer demonstram
menores níveis de reservas energéticas corporais, maior sensibilidade ao frio,
demoram a mamar, além de apresentar menor capacidade em escolher os
melhores tetos (LAY JÚNIOR et al., 2002). Todos esses fatores, levam à uma
menor ingestão de colostro e leite, fazendo com que os leitões obtenham pouca
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imunidade passiva, provocando um quadro de subnutrição, resultando em maior
mortalidade pós-natal e interferindo no desenvolvimento (QUINIOU et al., 2002).
O peso de leitões ao desmame não obteve diferença significativa, o que pode
estar diretamente ligado a fatores ambientais, nutricionais e ao manejo que
fazem grande diferença no desempenho dos leitões (Figura 4.10). São funções
biológicas do organismo que acabam interagindo com o ambiente. O peso do
leitão ao nascer neste trabalho também não apresentou diferença significativa,
pois se um leitão obtém um peso bom no nascimento, consequentemente irá ter
ao desmame.
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Figura 4.10 – Parâmetro peso dos leitões ao desmame em galpão climatizado e
não-climatizado.

Fatores como o peso e a idade ao desmame, baixo consumo de alimento,
estresse, composição da dieta, fatores ambientes e imaturidade digestiva, são
as supostas causas de redução do crescimento e desempenho durante a 1ª
semana após o desmame (MAHAN, 1991).
O desmame é um processo altamente estressante para os leitões, pois está
relacionado a vários fatores, como: mudança no tipo de ambiente, mudança na
alimentação e na mistura de animais de outras leitegadas. Os leitões possuem
menor isolamento térmico de tecido e de pelos e por isso sofrem com as
variações do ambiente. É importante o nível de alimentação, pois quanto maior
for o consumo de alimento, menor será a temperatura crítica inferior, assim o
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alimento atua na produção de calor, fazendo com que o animal suporte
temperaturas mais baixas. (FERREIRA, 2005)
Dos constituintes nutricionais do soro de leite, a lactose é o principal
responsável pelo aumento no consumo de ração e no ganho de peso dos leitões
desmamados (MAHAN, 1992). Alimentos alternativos possuem o objetivo de
melhorar o desempenho dos animais nas primeiras semanas pós-desmame. O
plasma sanguíneo em pó pode ser uma alternativa eficaz de proteína animal, por
aumentar o ganho de peso pós-desmame e o consumo de ração (ERMER et al.,
1992; HANSEN et al., 1993; TOUCHETTE et al., 2002; LAWRENCE et al., 2004),
diminuir a diarréia pós-desmame (RUSSEL et al., 1996; HARRELL et al., 2000;
OWUSU-ASIEDU et al., 2002) e obter efeito protetor ao intestino delgado
(TORRALLARDONA et al., 2003).
A partir da análise dos dados coletados, verificou-se diferença estatística
significativa pelo teste T a 5% de significância no número de leitões natimortos,
mumificados, nº de leitões nascidos vivos, nº de desmamados e no leitões
desmamados/fêmea/ano.
Houve um aumento significativo no percentual de leitões natimortos no
galpão climatizado (Figura 4.11). De acordo com Bertolin (1992) a temperatura
ambiente é de extrema importância, provocando aumento do número de leitões
natimortos. Os leitões natimortos estão relacionados a fatores como: ambiente,
nutrição e toxicoses, ou fatores ligados à fêmea ou ao macho (CHRISTIANSON
,1992). A estação do ano pode afetar na taxa de leitões natimortos, mumificados
e na mortalidade. Esse fator depende de outros como instalações e a
temperatura interna dos setores da gestação e da maternidade (FIREMAN et
al.,1997). O tamanho da leitegada também é um dos fatores que apresenta
grande importância sobre a natimortalidade. Esse fator pode estar relacionado a
outros problemas como a duração do parto, o espaço uterino e com a duração
da gestação (BERTOLIN, 1992).
No galpão de pressão negativa havia exautores e um painel evaporativo
que são formas de modificações ambientais e além disto, o galpão permanecia
com a porta de entrada e cortinas fechadas durante todo o tempo em que as
matrizes permaneciam em seu interior. Portanto, pode-se melhorar as condições
de ambiente se houver a instalação de ventiladores, com a renovação do ar,
prevenindo a formação de gases e calor que acaba ocorrendo pelo grande
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número de animais e volume de dejetos. Uma alta temperatura em uma
instalação pode afetar a fertilidade das fêmeas e a sobrevivência dos fetos e
ainda causar uma queda no fluxo sanguíneo do útero, de forma a diminuir a taxa
de parição e tamanho da leitegada.
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Figura 4.11 – Parâmetro percentual de leitões natimortos em galpão climatizado
e não-climatizado.

Houve diferença estatística significativa no percentual de leitões
mumificados, obtendo um aumento de leitões mumificados no galpão de pressão
negativa (Figura 4.12). Com altas temperaturas, porcas em gestação podem ter
aumento no número de mumificados e até reduzir o número de nascidos vivos.
Ventiladores ajudam na regulação da temperatura, por melhorarem as condições
de conforto das porcas, pois favorecem a troca de calor por convecção (NÄÄS,
2000). A mumificação fetal pode ocorrer a partir dos 35 dias (após a ossificação
do esqueleto dos fetos) até próximo dos 100 dias de gestação (CHRISTIANSON,
1992). Atualmente, as principais causas ligadas à mumificação fetal são
as não infecciosas (WU et al. 1988). Os principais fatores de risco que levam
à mumificação fetal em suínos estão relacionados ao aumento da taxa de
ovulação, ao número de fetos e redução da capacidade uterina durante a
gestação (LAMBERSON et al 1991).
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A última argumentação não comprova os dados obtidos deste trabalho, pois
o número de mumificados não influenciaram de forma negativa ao número de
leitões nascidos vivos e nem do número de leitões desmamados/fêmea/ano.

Mumificados (%)
3
2,43

2,5

(%)

2

1,87

1,5
1
0,5
0
Galpão não climatizado

Galpão climatizado

Figura 4.12 – Parâmetro percentual de leitões mumificados em galpão
climatizado e não-climatizado.

O número leitões nascidos vivos foi estatisticamente maior no galpão de
pressão negativa (Figura 4.13). Altas temperaturas, podem influenciar e afetar
todas as fases de desenvolvimento do suíno, desde início de puberdade até a
reprodução e nascimento dos leitões (CLARK, J. A., 1981). A época do parto,
idade da matriz ao parto e/ou ordem de parição e o percentual ou número de
machos interferem no tamanho da leitegada (ALVES ET AL., 1987; DIERCKX et
al., 1996). Segundo Rydhmer (2000), o tamanho da leitegada é a característica
reprodutiva mais conveniente, se tratando de aspecto econômico. O peso dos
leitões ao nascimento influencia na sobrevivência do leitão e está diretamente
relacionado ao tamanho da leitegada.
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Figura 4.13 – Parâmetro número de leitões nascidos vivos em galpão climatizado
e não-climatizado.

Segundo os dados dos parâmetros obtidos, o peso dos leitões ao nascer é
diretamente proporcional ao tamanho da leitegada, havendo um equilíbrio entre
esses parâmetros. De acordo com as médias das temperaturas do galpão de
pressão negativa no horário da manhã (22ºC) e da tarde (25ºC), observa-se que
as temperaturas foram controladas e favoráveis para que as matrizes tivessem
o mínimo de conforto térmico e, consequentemente, obtivessem um maior
número de leitões nascidos vivos.
Através dos dados obtidos, comprova-se que o número de desmamados
(Figura 4.14) foi diretamente proporcional ao número de leitões nascidos vivos,
ou seja, quanto mais leitões nascidos vivos, maior a quantidade de leitões
desmamados, já que segundo Siewerdt e Rech (1991), o tamanho da leitegada
ao desmame é influenciado pelo número de leitões nascidos vivos
De acordo com Sobestiansky et al. (1998), o número de leitões
desmamados/fêmea/ano, é avaliação do desempenho mais usada e os
principais fatores influenciadores são a idade média das fêmeas, a época de
parição, a genética, a nutrição (pré-cobrição), as doenças reprodutivas e o
manejo das cobrições.
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Figura 4.14 – Parâmetro número de leitões desmamados em galpão climatizado
e não-climatizado.

De acordo com Sobestiansky et al. (1998), a avaliação do desempenho
mais usada é o número de leitões desmamados/fêmea/ano, e os principais
fatores influenciadores são a idade média das fêmeas, a época de parição, a
genética, a nutrição (pré-cobrição), as doenças reprodutivas e o manejo das
cobrições.
Nesse trabalho, ocorreu diferença estatística significativa no número de
leitões desmamados/fêmea/ano de forma favorável ao galpão climatizado
(Figura 4.15).
Gomes et al. (1992), relataram que com a redução da mortalidade a partir
de 1 a 2%, há retorno econômico da atividade, pelo aumento direto no número
de leitões desmamados/fêmea/ano.
De acordo com os dados acima, percebe-se que a queda do número de
leitões desmamados/fêmea/ano está diretamente relacionada com o aumento da
mumificação e natimortalidade dos leitões. O aumento de tamanho da leitegada
pode ter ocasionado maiores taxas de natimortalidade e mortalidade.
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Figura 4.15 – Parâmetro número de leitões desmamados/fêmea/ano em galpão
climatizado e não-climatizado.

Desta forma, ficou claro que os dois tipos de ambiente apresentaram bons
resultados quanto à temperatura, porém o galpão de pressão negativa obteve
temperaturas melhores no interior da instalação, apresentando influência
positiva na produtividade, na reprodução e nas condições de conforto e bemestar animal. A resposta destes valores de deve à eficiência do manejo, da
nutrição, sanidade e de cada detalhe construído na instalação que só tende a
agregar no conforto térmico que o animal deve receber para poder expressar seu
potencial genético. Mas para o animal conseguir demonstrar seu desempenho,
há maneiras de identificar o que está limitando ou não, como: avaliando seu
comportamento, que são características associadas ao ambiente.
Comportamentos anormais possuem relação com problemas no manejo e
instalações inadequadas, e além disto, a mudança de ambiente causa estresse
no animal. Portanto, através do comportamento de cada animal, consegue-se
avaliar a resposta do mesmo a condições de estresse.
Na tabela 2 é apresentado o etograma dos comportamentos das porcas em
diferentes sistemas de ambiências.
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Tabela 2. Observações de comportamentos associados ao bem-estar de porcas
nos galpões convencional e de pressão negativa.

Comportamentos

Galpão

Galpão de pressão

convencional

negativa

(n=450)

(n=450)

Mordedura de barra

Não

Não

Grunhidos excessivos

Não

Não

Comportamento repetitivo

Não

Não

Ofegação

Não

Não

Consumo de água

Normal

Normal

Consumo de alimento

Normal

Normal

Não

Não

Falsa mastigação

Nos dois tipos de galpões, não foi observado estresse térmico ou
comportamentos anormais e/ou estereotipados dos animais. Não foi observado
também vocalização excessiva que pudesse demonstrar estresse nas fêmeas e
não houve estereotipias envolvidas como o ato de morder as barras de ferro da
gaiola. Também não foram observados os comportamentos agressivos entre aos
animais, comportamentos repetitivos, ofegação e falsa mastigação. O consumo
de água e alimento permaneceram normais nos dois tipos de galpões Portanto,
o ambiente e manejo são favoráveis ao desempenho das fêmeas. Esses fatores
também podem estar aliados as excelentes condições sanitárias do ambiente.
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5. CONCLUSÃO
No interior do galpão convencional observou-se valores elevados de
temperatura ambiental, quando comparado ao galpão de pressão negativa.
Os parâmetros natimortalidade e mumificação tiveram resultados elevados
no galpão de pressão negativa, devido a um aumento no número de leitões
nascidos vivos, quando comparado ao galpão convencional.
Observou-se um bem-estar satisfatório das fêmeas gestantes no galpão de
pressão negativa, o que resultou num melhor conforto térmico.
O galpão de pressão negativa obteve valores absolutos de produção
superiores, como taxa de parição/ano, repetição de cio, no partos/porca/ano e
mortes até o desmame, quando comparado aos resultados de produção do
galpão convencional.
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