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Influência de dados climatológicos sobre o ganho de peso e mortalidade de suínos na fase 

de crescimento e terminação.  

 

Resumo: Objetivou-se estimar a influência de dados climatológicos sobre o desempenho e 

mortalidade de suínos na fase de crescimento e terminação. O trabalho foi conduzido na 

Fazenda da Gameleira, em Lagoa Dourada, MG. Foram analisados os dados de ganho de 

peso diário e a taxa de mortalidade de 73.111 suínos em função dos meses do ano, durante o 

período de 2009 a 2013. Os animais foram divididos em lotes de 55 animais cada e área 

correspondente a 1 animal/m2. Os valores de peso inicial e final e a mortalidade de cada lote 

foram registrados em planilhas para análise descritiva de dados. Obteve-se dados 

climatológicos referentes a Temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação e 

Umidade relativa registrados em cinco estações meteorológicas localizadas em  municípios 

próximos a Lagoa Dourada, já que no município não possui registro local. Foram propostos 

diferentes ajustes de regressão para avaliar qual estação meteorológica melhor descreve o 

desempenho dos suínos na granja. Foram também estimados parâmetros de modelos de 

regressão a fim de verificar possíveis relações entre os índices bioclimáticos e o 

desempenho dos suínos. Foi observado que nos anos de 2010 e 2013 o ganho de peso foi 

menor nos meses que corresponde ao inverno na região, e que os animais, em todos os anos, 

obtiveram maior ganho de peso nos meses de janeiro e dezembro. Observou-se também que 

nos anos de 2011 e 2012 a mortalidade foi menor nos meses que corresponde ao inverno na 

região, fato contraditório ao obtido no ano de 2010 em que a mortalidade foi maior no 

inverno. Houve ajuste do modelo para mortalidade e não houve ajuste para ganho de peso 

diário, em função das cinco estações meteorológicas. Foi observado que os dados estimados 

para Lagoa Dourada possuem alto coeficiente de correlação quando comparados aos dados 

de Lavras. Os valores obtidos na estação meteorológica de Lavras – MG podem ser 

utilizados para predizer os valores de desempenho dos suínos na granja em estudo. 

Observou-se que o melhor ajuste da regressão para o ganho de peso foi obtido na estação 

meteorológica de Lavras no verão e primavera, para o inverno e outono não houve ajuste. 

Concluiu-se que existe discrepância dos valores de ganho de peso e mortalidade em função 

da sazonalidade; Existe relação de um complexo de fatores que interagem para maximizar o 

ganho de peso e minimizar a mortalidade no verão na granja; O controle da temperatura e 

UR interna dos galpões é de suma importância para otimizar o manejo, melhorar o 

desempenho e prevenir doenças relacionadas a época fria do ano. 

Palavras–chave: bioclimatologia, consumo, construção, modelos, predição, suínos.  
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Influence of climatological data on weight gain and mortality of pigs during the growth 

phase and termination. 

 

Abstract: This study aimed to estimate the influence of climatological data on performance 

and mortality of pigs during the growth phase and termination. The study was conducted at 

the Farm Gamelleira in Golden Pond, MG. Data daily weight gain and mortality rate of 73 

111 pigs according to the months of the year during the period 2009 to 2013 The animals 

were divided into lots of 55 animals each and area corresponding to one animal / m2 were 

analyzed . The values of initial and final weight and mortality from each batch were 

recorded in spreadsheets for descriptive data analysis. Obtained climatological data for 

maximum temperature, minimum temperature, precipitation and relative humidity recorded 

at five weather stations located in municipalities near Golden Pond, since the city has no 

local registry. Different regression adjustments were proposed to assess weather station 

which best describes the performance of pigs on the farm. Were also estimated parameters 

of regression models to assess possible relationships between bioclimatic indices and pig 

performance. It was observed that in the years 2010 and 2013 the weight gain was lower in 

the months corresponding to winter in the region, and that the animals in all years had 

greater weight gain in the months of January and December. It was also observed that in the 

years 2011 and 2012 the mortality rate was lower in the months corresponding to winter in 

the region, contradictory to that obtained in 2010 in which mortality was higher in winter 

indeed. There was adjusting for mortality and there was no adjustment for average daily 

gain, according to the five weather stations. It was observed that the estimated data for 

Golden Pond have high correlation coefficient when compared to data Lavras. The values 

obtained from the weather station Lavras - MG can be used to predict the values of 

performance of pigs on the farm under study. It was observed that the best fit regression for 

the weight gain was obtained at a meteorological station Lavras in summer and spring, 

winter and fall for no adjustment. It was concluded that there is discrepancy in the values of 

weight gain and mortality due to seasonality; There is a complex relationship of factors that 

interact to maximize weight gain and minimize mortality in summer on the farm; The 

control of temperature and RH inside the sheds is of paramount importance to optimize the 

management, improve performance and prevent diseases related to cold season.  

Keywords: bioclimatology, consumer, construction, models, prediction, pigs. 
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1. Introdução 

Com o rápido crescimento da população mundial, a partir do inicio do século XX, o 

consumo de proteína animal aumentou abruptamente. A partir da década de 60, as 

antigas criações extensivas e de fundo de quintal passaram a se intensificar, 

caracterizando-se pelo alojamento de grande numero de animais em espaço bem mais 

reduzido do que ate então, aumentando assim a produtividade de carne suína nas 

criações. 

Com o crescimento dos suínos a relação entre a área de superfície e peso corporal 

diminui, com isso, a capacidade de isolamento térmico aumenta. O aumento da 

produção de calor em razão do aumento do peso corporal indica que os requerimentos 

térmicos dos suínos são menores nas fases de crescimento e terminação, ou seja, os 

animais são menos exigentes em aquecimento.  

Ao avaliar os efeitos da temperatura do ar sobre comportamento, respostas 

fisiológicas, desempenho e composição da carcaça de suínos na fase de crescimento, o 

estresse por calor provoca distúrbios de comportamento, assim como afeta 

negativamente o desempenho, altera o peso de órgãos, a utilização de proteína e de 

energia, deposições diárias de proteína e de gordura na carcaça, frequência respiratória e 

temperaturas retais e de superfície dos suínos na fase de crescimento.  

O presente estudo objetivou avaliar a influencia de dados climatológicos sobre o 

desempenho e mortalidade de suínos na fase de crescimento e terminação. 
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2. Revisão de literatura 

2.1 Influência do clima na produção animal 

O ambiente térmico envolve a interação de um complexo de fatores que interagem 

para determinar a magnitude dos processos de troca de calor entre o animal e o 

ambiente. O efeito que a temperatura exerce sobre os animais pode ser modificado por 

umidade relativa, vento, precipitação, radiação térmica e superfícies de contato. Deste 

modo, o ideal seria tentar descrever o impacto do ambiente térmico em termos de 

temperatura efetiva, que, teoricamente, expressa o efeito total combinado dos elementos 

do clima e ambiente (como temperatura, umidade, radiação e vento) sobre o balanço 

térmico animal (Curtis, 1983). 

Dentre os fatores ambientais, destacam-se aqueles relacionados ao ambiente 

térmico: temperatura, umidade, velocidade do ar e as trocas de calor que ocorrem dentro 

de uma instalação (Nääs, 1995), que agindo isoladamente ou em conjunto serão fatores 

decisivos para o conforto térmico animal. 

A primeira condição de conforto térmico dentro de uma instalação é que o balanço 

térmico seja nulo, ou seja, o calor produzido pelo organismo animal somado ao calor 

ganho do ambiente seja igual ao calor perdido pelos animais através da radiação, da 

convecção, da condução, da evaporação e do calor contido nas substâncias corporais 

eliminadas (Esmay, 1982).  

Na espécie suína existe um gradiente de temperatura no sangue, tecido e no reto, e 

as temperaturas são mais baixas no exterior do corpo. A temperatura das partes externas 

do corpo pode ser até 10°c mais baixa que a temperatura central (Anderson, 1988).  

De acordo com Perdomo (1994), a reação do suíno ao estresse por calor pode ser 

constatada do ponto de vista fisiológico e metabólico, pelas alterações na temperatura 

corporal, pelos movimentos respiratórios e cardíacos, bem como pela mobilização de 
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gordura corporal dos animais, e do ponto de vista da produtividade, por redução no 

consumo voluntário de ração e perda de peso. 

A zona de termoneutralidade, determinada pelas temperaturas ideais mostradas 

na Tabela 1, é limitada pela temperatura crítica inferior, ou seja, pela temperatura 

ambiental abaixo da qual o animal aciona seus mecanismos termorregulatórios no 

sentido de produzir calor para balancear a dissipação de calor para o ambiente frio, e 

pela temperatura crítica superior, que é a temperatura ambiental acima da qual ocorre a 

termorregulação no sentido de auxiliar o animal na dissipação de calor corporal para o 

ambiente (Leal & Nããs, 1992). Pode ser mencionada, como reação às temperaturas fora 

da zona de termoneutralidade, a ocorrência de tremor muscular quando a temperatura 

está abaixo da temperatura crítica inferior, ou de respiração acelerada, quando essa 

temperatura está acima da crítica superior (Curtis, 1983). 

 

Tabela 1 - Temperaturas e umidades relativas ótimas e críticas para suínos na fase de 

crescimento e terminação. 

Suínos Temperaturas ótimas Críticas Umidades relativas 

Max. Min. Máx. Min. Ótimas (%) Críticas (%) 

20-35 g 20 18 27 8   

35- 60 kg 18 16 27 5 70  

60- 100 kg 18 12 27 4  <40 e >90 

Fonte: Leal & Nããs, 1992. 

 

Os métodos de estimativa de transferência de calor por condução, convecção, 

radiação e evaporação são afetados diretamente pela temperatura do ar, que é o principal 

elemento climático a ser considerado nos aspectos de produção de animais em 

confinamento. De acordo com Sorensen (1964), para temperaturas ambientes acima de 

30°C predominam as perdas de calor por processos evaporativos. Esmay (1982) 
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comenta que abaixo de 25°C as perdas de calor por processos não evaporativos são 

predominantes, e para se obter a máxima produtividade animal, as edificações devem 

oferecer aos suínos as condições ambientais próximas das ideais, principalmente com 

aquelas relacionadas às temperaturas de conforto térmico. 

No Brasil, as médias de temperaturas máximas e mínimas estão, normalmente, 

acima do limite de temperatura crítica superior para as categorias de crescimento e 

terminação, tendo como conseqüência a diminuição do desempenho dos animais 

(Ferreira, 2005). 

Para Sampaio et al., (2004) suínos em fase de terminação (dos 60 aos 100 kg), a 

zona de termoneutralidade situa-se entre 15 e 21ºC. Considerando-se que as 

temperaturas predominantes no Brasil são superiores a essa faixa, sendo que as 

extremas variam de 10 a 45°C.  

Um dos grandes desafios da suinocultura moderna está relacionado à exploração do 

máximo potencial genético do animal, tanto no aspecto produtivo quanto no 

reprodutivo. Durante muitos anos a busca da máxima eficiência na produção animal 

esteve voltada para o atendimento das necessidades de manejo, sanidade, genética e 

nutrição (Ferreira, 2005). 

Temperaturas ambientes altas parecem ter efeito depressivo mais pronunciado 

em animais melhorados geneticamente, com genótipo para rápido crescimento em carne 

magra, uma vez que o ganho diário de peso é prejudicado e a conversão alimentar e a 

composição da carcaça não são melhorados (Dourmad & Noblet 1998).  

O período de estresse por calor pode reduzir a ingestão alimentar e tem um 

conflito no metabolismo de energia e de proteína, e, portanto na distribuição de gordura 

corporal (Verstegen & Close, 1994). Os animais irão depositar a maior parte da gordura 

internamente e menor parte nos depósitos subcutâneos.  
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Temperaturas elevadas levam também à redução do peso de órgãos, o que pode 

ser um reflexo do efeito da temperatura sobre o consumo de alimentos. Segundo 

Hackenhaar (2000), Temperaturas altas fazem com que o consumo caia na proporção de 

1% para cada elevação de 1
o
C acima da temperatura de conforto térmico (Figura 01). 

Figura 1 – Efeito da temperatura ambiente e do peso vivo no consumo voluntário de 

alimento de suínos em crescimento (Adaptado de Quiniou et al., 2000b). 

  

Manno (2006) percebeu que suínos alojados em ambiente de altas temperaturas 

consomem cerca de 12,3% menos alimento do que aqueles mantidos em ambientes de 

conforto térmico, e relatou que a redução do consumo é um mecanismo de defesa para 

redução da quantidade de calor resultante dos processos digestivos e metabólicos, 

relacionados à ingestão de alimentos. 

Collin et al. (2001) avaliando suínos em crescimento mantidos em ambiente de 

estresse por calor (acima de 29ºC) em comparação àqueles mantidos em ambiente 

termoneutro, observou redução no ganho de peso diário e na eficiência alimentar com  o 

aumento da temperatura ambiente.  

O estresse por calor também aumentará a exigência de mantença, visto que mais 

energia será gasta pelos suínos para eliminar calor, principalmente pelo aumento na 

freqüência respiratória. Isto significa que menos energia está disponível para 
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crescimento. Temperaturas altas afetam mais os suínos pesados, devido à maior 

dificuldade dos animais adultos perderem calor (Figura 2).  

 

Figura 2 – Efeito da temperatura ambiente na retenção de energia (RE) em 60 e 75 kg 

de peso vivo (PV) de suínos em crescimento (Adaptado de Quiniou et al., 2000)  

 

2.2 Elementos climáticos  

 A umidade relativa diz respeito à quantidade de água presente na atmosfera 

saturada. Assim, quanto maior for à umidade relativa, menor será, naquele momento, a 

quantidade de água que poderá se transformar em vapor e se dissociar na atmosfera, 

com objetivo de perda de calor. Por esse motivo, a umidade relativa exerce grande 

influência sobre os animais, afetando o bem-estar e, consequentemente, produtividade 

(Ferreira, 2005). O limite de tolerância do suíno à umidade depende da temperatura, da 

idade e das características físicas e metabólicas do animal. 

O suíno apresenta dificuldade para dissipar calor em ambiente de alta 

temperatura e umidade, pois o excesso de umidade restringe as perdas evaporativas pela 

respiração e contribui para diminuir o apetite. A elevação da umidade relativa de 45 

para 90% a uma temperatura de 21 ° c é responsável pela redução em ate 8% das perdas 
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de calor, sendo que o ideal para suínos é 60 e 80% de umidade relativa do ar. (Nienaber, 

1987). 

A temperatura e umidade do ar são variáveis muito relacionadas entre si, Stark 

(2000) estudou o impacto da temperatura em relação à ocorrência das doenças 

respiratórias e concluiu que o calor e umidade alta são mais favoráveis ao suíno. 

Sugere-se que o efeito seja indireto, por influenciar outras variáveis como sobrevivência 

de microorganismos e concentração de gases e partículas em aerossóis, que são 

influenciadas por sedimentação diferenciada em relação a níveis de umidade variados. 

No nosso meio, existe a percepção de que as pneumonias são mais freqüentes e severas 

nos meses frios do ano, provavelmente porque as instalações são mantidas mais 

fechadas e ocorra piora do ambiente, por presença de excesso de gases, pó, bactérias em 

suspensão e endotoxinas.  

Existe também o efeito das flutuações de temperatura, comuns nas fases frias e 

de transição estacional durante o ano, que acabam por estressar o animal, agravando o 

problema. Umidades altas demais prejudicam o trânsito de muco (por torná-lo 

excessivamente fluido) e umidades muito baixas prejudicam por torná-lo 

excessivamente viscoso. Para permitir um deslocamento adequando do tapete mucoso 

sobre os cílios do trato respiratório, uma umidade relativa do ar na faixa de 60-80% é 

considerada adequada (Barcellos, 2008). 

2.3 Desempenho em relação ao ambiente 

É normal que a deposição de gordura aumente com a idade dos animais, esse 

fato é benéfico nas condições de frio, pelo maior isolamento térmico dos animais. Ao 

avaliar os efeitos da temperatura do ar sobre o comportamento, respostas fisiológicas e 

desempenho de suínos na fase de crescimento, Kiefer et al. (2009) observaram que o 
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estresse por calor provoca distúrbios de comportamento, assim como afeta 

negativamente o desempenho. 

O manejo desses animais é de extrema importância, pois é nessa fase que os 

animais vão ter seu melhor desempenho produtivo, é onde eles vão ganhar mais peso e 

ter um melhor acabamento de carcaça, é pensando nisso que deve-se oferecer além de 

um ambiente adequado uma alimentação própria para que estes animais atinjam todo 

seu potencial genético.  

Muitas alternativas podem ser adotadas pelos produtores com o objetivo de 

diminuir os efeitos do ambiente sobre os suínos e maximizar a produtividade, tais como 

o posicionamento correto das instalações, arborização ao redor dos pavilhões, utilização 

de ventiladores, telhas refletivas, galpões semiclimatizados e lâminas d’água (Moreira, 

2003).  

2.4 Instalações para suínos 

 Do ponto de vista bioclimático, um dos principais fatores que influenciam na 

carga térmica de radiação incidente são os telhados, principalmente em decorrência dos 

materiais de cobertura (Silva e SevegnaniI, 2001). Para Nããs, (2001) o telhado é o 

elemento construtivo mais significativo em uma instalação suína, quanto ao controle da 

radiação solar incidente, recebendo a radiação solar e a transmitindo para o interior da 

instalação. O ideal é que tenha de 30 a 40 metros de distância entre os galpões e uma 

altura de pé direito superior a 4 metros quando utilizada a telha de amianto. 

 O sombreamento (natural ou artificial) pode reduzir de 30 a 50% a carga de 

calor sobre os animais (Baccari Junior, 2001). O acondicionamento térmico natural, por 

ser mais barato, deve ser buscado antes dos equipamentos de acondicionamento térmico 

artificial (Tinoco,1995). 
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 Para Baêta e Souza (1997), a cobertura ideal de instalações para animais, nas 

condições brasileiras, deve apresentar grande capacidade de refletir a radiação solar, 

grande capacidade de isolamento e retardo térmico de 12 horas, aquecendo o interior do 

galpão quando a temperatura deste estiver mais baixa. 

 O estudo do micro clima do local onde serão implantadas as instalações é 

importante, com base na análise dos elementos climáticos, seja isoladamente ou em 

conjunto, por meio de índices térmicos ambientais, os quais permitem relacionar a 

adequação do micro clima da instalação às necessidades térmicas dos animais, 

propiciando a melhora nos índices zootécnicos da produção. (Abreu & Abreu, 2005) 

A orientação das construções tem influência direta na definição das condições 

térmicas das instalações, através da insolação máxima e mínima interna, em condições 

de inverno e de verão. De modo geral, recomenda-se que a orientação do maior 

comprimento da instalação seja no sentido leste-oeste, uma vez que as temperaturas, 

tanto do ambiente, quanto do solo são menores do que aquelas apresentadas na 

orientação norte-sul. Nos horários em que há uma maior radiação térmica solar, quando 

as instalações estão na orientação Leste-Oeste, dentro do galpão há uma menor 

incidência. 

2.5 Índices de conforto térmico 

Os índices de conforto térmico foram desenvolvidos para caracterizar e 

quantificar as zonas de conforto adequadas às diferentes espécies animais. O índice de 

Temperatura e Umidade (ITU) foi desenvolvido por Thom, (1959) como um índice de 

conforto para humanos. Posteriormente, foi utilizado para descrever o conforto térmico 

para animais, observando quedas significativas na produção de vacas leiteiras 

associadas ao aumento no ITU. 
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Os valores de ITU foram confrontados com as recomendações de Hanh (1985), 

que considera o valor de ITU até 70 condições de ambiente seguro para o animal; de 71 

a 78 crítico; de 79 a 83 implicaria em situação de perigo e de 83 em diante em condição 

de emergência. 

O ITU não reflete a carga térmica radiante sobre os animais, não podendo 

predizer efetivamente a condição de desconforto do animal. Em condições externas, em 

que as cargas térmicas de radiação normalmente são elevadas, o seu uso não é 

recomendado.  

A equação proposta por BUFFINGTON et al. (1982):  

ITU = 0,8 Tbs + UR (Tbs – 14,3) / 100 + 46,3 

em que: 

ITU = índice de temperatura e umidade, adimensional. 

Tbs = temperatura de bulbo seco, °C. 

UR = umidade relativa do ar, %. 

3. Material e Métodos 
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O trabalho foi conduzido na Fazenda da Gameleira, localizada no Município de 

Lagoa Dourada, MG, em região montanhosa. Com “Latitude: 20º 53’ 27” “Sul e 

Longitude: 44º 03’ 48” Norte e uma altitude de 1058 metros, onde a temperatura média 

máxima anual é 26,20°C e média mínima anual é 13,90°C, com clima subtropical 

úmido e uma precipitação anual de 1.800mm (Figura 3). 

 

Figura 3. Vista da Fazenda da Gameleira (Fonte: Google earth) 

 

Foram analisados os dados de ganho de peso diário e a taxa de mortalidade de 

73.111 suínos na fase de crescimento e terminação, em função dos meses do ano 

(1218±397 suínos/mês), durante cinco anos (15197±3518 suínos/ano). Animais foram 

divididos em lotes e cada lote era composto de 55 animais e um animal/m
2
. Os valores 

de peso inicial e final e a mortalidade de cada lote foram avaliados e registrados em 

software específico (AGRINESS S2 versão 5.5.6) por técnicos qualificados da granja. 

Ao final, os dados referentes ao ganho de peso e taxa de mortalidade foram calculados.  
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Os animais foram alojados em galpões de alvenaria composto por pilares de 

concreto, cobertura de telhas de amianto, mureta com 80 cm de alturas e piso de 

concreto. A disposição dos galpões não respeita a direção leste-oeste como preconizada 

para criação de suínos, isto devido à topografia acidentada da propriedade. A 

temperatura interna do galpão foi controlada com o manejo das cortinas.  

Obteve-se dados climatológicos referentes à Temperatura máxima, temperatura 

mínima, precipitação e Umidade relativa registrados em cinco estações meteorológicas 

localizadas em  municípios próximos a Lagoa Dourada, já que no município não possui 

registro local. Foram obtidos dados climáticos pelo site do INMET de cinco cidades 

diferentes, entre elas: Barbacena, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Lavras e São João Del 

Rei. As medidas registradas se referem aos anos de 2009 a 2013. As variáveis 

climáticas consideradas para o diagnóstico foram às médias das temperaturas máximas 

(TMAX, °C), mínimas (TMIN, °C), umidade relativa do ar (UR, %), precipitação e do 

índice de temperatura e umidade (ITU). 

Estas variáveis ambientais foram comparadas com as condições de conforto 

térmico ideais para suínos citadas por Perdomo et al. (1985), ou seja, 18 a 20°C para 

suínos em crescimento, 12 a 21°C para suínos em terminação.  

Foi analisado o ganho de peso diário e a mortalidade dos suínos em função do 

ano, do mês e das estações do ano de 2009 a 2013. Foram propostos diferentes ajustes de 

regressão para avaliar qual estação meteorológica melhor descreve o desempenho dos 

suínos na granja. 

Para a análise estatística, utilizou-se o GLM do R (versão 13.0, 2014), tendo 

como causa de variação do ganho de peso ou mortalidade, o efeito dos dados 
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climatológicos. Foram também estimados parâmetros de modelos de regressão a fim de 

verificar possíveis relações entre os índices bioclimáticos e o desempenho dos suínos. 

A equação de regressão múltipla testada incialmente para ganho de peso diário  

foi a seguinte: 

GPD ou Mortlidade = a + b.(TMax) + c (TMin)+ d.(Precipitação) + e.(UR) 

Onde: 

GPD = ganho de peso diário 

TMax = temperatura máxima 

TMin. = temperatura mínima 

UR = Umidade Relativa 

Considerando o Índice de conforto térmico ITU, a equação de regressão linear é 

dada pela seguinte expressão: 

GPD ou Mortalidade = a + b.(ITU) 

Onde:  

ITU = Índice de temperatura e umidade 

 

 

4. Resultados e Discussão 

Os valores de ganho de peso diário dos suínos nas fases de crescimento e 

terminação em função do mês e ano encontram-se, respectivamente na tabela 2 e na 

figura 4.  

Foi observado que nos anos de 2010 e 2013 o ganho de peso foi menor nos 

meses que corresponde ao inverno na região, interferindo na média histórica dos dados, 

e nos anos de 2011 e 2012 o ganho de peso foi maior no inverno. Também, observou 
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que os animais, em todos os anos, obtiveram ganhos de peso elevado nos meses de 

janeiro e dezembro que tradicionalmente são os meses mais quentes do ano. 

 

 

Tabela 2- Valores de Ganho de Peso diário (kg/dia), no período de 2009 a 2013 

Mês 2009 2010 2011 2012 2013 Média±dp 

Janeiro 0,8 0,85 0,87 0,87 0,87 0,85±0,03 

Fevereiro 0,8 0,84 0,83 0,89 0,84 0,84±0,03 

Março 0,8 0,81 0,85 0,85 0,84 0,83±0,02 

Abril 0,82 0,82 0,85 0,86 0,8 0,83±0,02 

Maio 0,82 0,82 0,87 0,89 0,81 0,84±0,04 

Junho 0,81 0,75 0,87 0,88 0,81 0,82±0,05 

Julho 0,83 0,74 0,88 0,86 0,8 0,82±0,05 

Agosto 0,79 0,79 0,84 0,84 0,8 0,81±0,03 

Setembro 0,79 0,84 0,82 0,83 0,8 0,82±0,02 

Outubro 0,78 0,84 0,84 0,79 0,82 0,81±0,03 

Novembro 0,76 0,85 0,83 0,84 0,83 0,82±0,04 

Dezembro 0,86 0,88 0,83 0,84 0,84 0,85±0,02 

 

 

 

 

Figura 4- Valores de Ganho de Peso diário (kg/dia), no período de 2009 a 2013. 
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Manno (2005) percebeu que suínos alojados em ambiente de altas temperaturas 

consomem cerca de 12,3% menos alimento do que aqueles mantidos em ambientes de 

conforto térmico, e relatou que a redução do consumo é um mecanismo de defesa para 

redução da quantidade de calor resultante dos processos digestivos e metabólicos, 

relacionados à ingestão de alimentos. Analisando os dados, diferentemente ao 

encontrado na literatura, a estação de verão, temperaturas mais altas, proporcionou 

melhores resultado de ganho de peso. 

Ambientes com altas temperaturas e alta umidade constantes é desfavorável para 

o suíno, por que quando há uma grande amplitude térmica, o animal escolhe as horas 

mais frescas para fazer as refeições. Pesquisa realizada por Quinioun et al. (2000), com 

suínos entre 25 kg e 110 kg, constatou que o aumento ou a diminuição da ingestão de 

alimentos está relacionada com a oscilação da temperatura do ar. Quando essa variação 

foi de ±1,5 ºC, para as temperaturas do ar de 24 ou 28 ºC, a ingestão extra de alimento 

nos períodos frios compensou a menor ingestão nos períodos quentes e não afetou o 

desempenho dos animais. 

Collin et al. (2001) avaliando suínos em crescimento mantidos em ambiente de 

estresse por calor (acima de 29ºC) em comparação àqueles mantidos em ambiente 

termoneutro, observou redução no ganho de peso diário e na eficiência alimentar com  o 

aumento da temperatura ambiente.  

A média de ganho de peso diário dos suínos estudados é de 0,83kg, segundo 

Rostagno et.al. (2011) a média de desempenho esperado para animais de alto potencial 

genético com desempenho regular é de 0,915kg/dia durante a fase de crescimento e 

terminação. Logo, o ganho de peso diário da granja está aquém do esperado, pode ser 
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explicado levando em conta que algum distúrbio esteja ocorrendo, seja de manejo, 

sanidade ou até mesmo da dieta. 

Os valores de mortalidade dos suínos nas fases de crescimento e terminação em 

função do mês e ano encontram-se, respectivamente na tabela 3 e na figura 5.  

 

Tabela 3- Valores da Taxa de mortalidade (%) referente aos anos de 2009 a 2013 

Mês 2009 2010 2011 2012 2013 Média ± dp 

Janeiro 0,85 2,33 2,96 1,58 2,30 2,00±0,81 

Fevereiro 2,00 1,78 2,35 1,93 5,04 2,62±1,37 

Março 1,42 1,97 2,70 2,09 4,66 2,56±1,25 

Abril 1,44 2,97 3,34 1,00 4,55 2,66±1,45 

Maio 1,45 2,85 0,66 1,75 5,33 2,41±1,81 

Junho 1,23 3,66 0,97 1,34 4,89 2,42±1,76 

Julho 1,68 3,07 1,71 3,07 4,13 2,73±1,04 

Agosto 3,60 1,45 1,88 2,91 4,00 2,77±1,09 

Setembro 2,00 2,48 1,84 3,25 4,45 2,80±1,07 

Outubro 2,96 3,12 1,62 1,75 4,25 2,74±1,08 

Novembro 3,19 2,98 1,53 3,08 4,66 3,09±1,11 

Dezembro 3,33 1,19 2,49 2,44 1,93 2,28±0,79 

 

 

Figura 5- Valores da Taxa de mortalidade (%) referente aos anos de 2009 a 2013. 
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Observou-se também que nos anos de 2011 e 2012 a mortalidade foi menor nos 

meses que corresponde ao inverno na região, e no ano de 2010 a mortalidade foi maior 

no inverno. O ano de 2013 houve alta taxa de mortalidade, muito superior comparada 

com os outros anos, isso pode ter sido porque neste ano alguma doença acometeu o 

rebanho, ou algum efeito meteorológico ocorreu em especial neste ano. Nos três 

primeiros meses do ano, a taxa de mortalidade variou pouco estando entre 1,5-2,5 com 

exceção do ano de 2013.   

Os dados médios, no período de 2009 a 2013, de temperatura máxima, 

temperatura mínima, precipitação e umidade, em função das estações meteorológicas, 

são apresentados respectivamente nas Tabelas 4, 5, 6 e 7.  

Tabela 4- Média da temperatura máxima (°C) das cidades de Barbacena, Belo 

Horizonte, Lavras, Juiz de Fora e São João del Rei, no período de 2009 a 

2013 

Mês Barbacena Belo Horizonte Lavras Juiz de Fora São João Del Rei Média±dp 

Janeiro 21,7 28,4 28,7 27,3 24,0 24,0±3,25 

Fevereiro 22,9 29,7 30,4 29,1 19,3 19,3±3,47 

Março 21,5 28,4 28,7 26,9 25,2 25,2±3,32 

Abril 20,5 27,2 27,4 25,0 22,2 22,2±3,19 

Maio 18,7 25,5 25,2 22,4 19,8 19,8±3,19 

Junho 18,1 25,1 24,0 17,4 19,0 19,0±3,98 

Julho 18,9 25,6 24,9 22,5 19,6 19,6±3,06 

Agosto 19,4 26,5 26,4 23,6 20,0 20,0±3,32 

Setembro 20,9 28,2 28,1 25,3 23,4 23,4±3,41 

Outubro 20,7 27,9 28,1 25,4 23,4 23,4±3,43 

Novembro 20,3 27,5 27,9 25,4 23,0 23,0±3,51 

Dezembro 15,8 28,2 28,9 27,3 24,2 24,2±6,1 
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Tabela 5 - Média da temperatura mínima (°C) das cidades de Barbacena, Belo 

Horizonte, Lavras, Juiz de Fora e São João del Rei, no período de 2009 a 

2013 

Mês Barbacena Belo Horizonte Lavras Juiz de Fora São João Del Rei Média±dp 

Janeiro 16,9 19,7 18,5 18,0 19,0 18,5±1,04 

Fevereiro 16,9 20,3 18,7 18,8 15,8 18,1±1,76 

Março 16,6 20,0 18,4 18,0 18,6 18,3±1,19 

Abril 14,7 18,6 16,3 16,3 17,2 16,6±1,39 

Maio 11,8 16,5 13,6 14,1 14,8 14,2±1,74 

Junho 10,7 15,5 12,0 13,3 12,6 12,8±1,77 

Julho 27,3 15,6 12,0 13,3 13,4 16,8±6,25 

Agosto 10,7 15,7 12,2 10,9 14,4 12,8±2,19 

Setembro 12,6 17,2 14,5 14,2 15,2 14,7±1,68 

Outubro 14,5 18,0 16,5 15,6 16,4 16,2±1,30 

Novembro 15,6 18,5 17,5 16,4 16,8 17,0±1,10 

Dezembro 17,1 19,6 18,9 18,0 20,0 18,7±1,17 

 

 

Tabela 6- Média da precipitação total (mm) das cidades de Barbacena, Belo Horizonte, 

Lavras, Juiz de Fora e São João del Rei, no período de 2009 a 2013 

Mês Barbacena Belo Horizonte Lavras Juiz de Fora São João Del Rei Média±dp 

Janeiro 296,1 351,4 361,2 292,9 78,7 276,1±114,64 

Fevereiro 91,8 92,6 100,8 120,1 28,3 86,7±34,61 

Março 214,7 236,0 177,1 284,8 49,7 192,4±88,79 

Abril 55,2 87,2 67,2 91,2 15,7 63,3±30,40 

Maio 44,5 32,0 29,0 47,9 6,3 32,0±16,42 

Junho 32,2 18,8 34,4 24,8 7,5 23,5±10,90 

Julho 14,1 0,0 11,3 24,6 1,6 10,3±9,99 

Agosto 7,2 4,6 8,8 6,4 1,3 5,7±2,87 

Setembro 49,9 46,2 50,7 52,4 14,0 42,6±16,16 

Outubro 165,3 181,9 106,6 128,2 34,0 123,2±58,04 
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Novembro 206,6 263,4 182,3 262,9 53,6 193,8±85,96 

Dezembro 298,8 443,1 283,0 398,1 63,0 297,2±147,05 

 

Tabela 7 - Média da umidade relativa (%) das cidades de Barbacena, Belo Horizonte, 

Lavras, Juiz de Fora e São João del Rei, no período de 2009 a 2013 

Mês Barbacena Belo Horizonte Lavras Juiz de Fora 
São João 

Del Rei 
Média±dp 

Janeiro 0,84 0,68 0,77 0,82 0,79 0,78±0,07 

Fevereiro 0,78 0,60 0,71 0,75 0,59 0,71±0,08 

Março 0,86 0,68 0,76 0,84 0,81 0,78±0,07 

Abril 0,85 0,65 0,73 0,83 0,79 0,77±0,09 

Maio 0,84 0,64 0,73 0,83 0,79 0,76±0,09 

Junho 0,83 0,62 0,74 0,67 0,84 0,72±0,11 

Julho 0,79 0,57 0,68 0,82 0,75 0,71±0,09 

Agosto 0,59 0,52 0,59 0,74 0,68 0,61±0,09 

Setembro 0,72 0,53 0,60 0,72 0,65 0,64±0,07 

Outubro 0,80 0,63 0,68 0,78 0,74 0,72±0,07 

Novembro 0,84 0,68 0,73 0,82 0,76 0,77±0,07 

Dezembro 0,86 0,72 0,77 0,84 0,80 0,80±0,06 

     
 

 
 

Observou que todas as cidades possuem o mesmo padrão climático, onde o 

inverno é seco e frio e o verão quente e úmido. Para suínos em fase de terminação (dos 

60 aos 100 kg), a zona de termoneutralidade situa-se entre 15 e 21ºC (Sampaio et al., 

2004).  Diversas pesquisas mostram que o desempenho do suíno é prejudicado em 

temperaturas acima de 23ºC (Ferreira, 2005), entretanto neste estudo foi observado que 

o melhor desempenho dos suínos está na faixa de temperatura média 25°C. 

Provavelmente isso se deu, porque no inverno algum fator tem contribuído para o pior 

desempenho dos animais nesta época do ano, podendo ser deficiência de manejo ou 

sanitária.  
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Segundo Leal & Nããs (1992), a temperatura mínima ideal para suínos em 

crescimento e terminação é de 12°C, neste estudo obteve-se uma média de temperatura 

mínima de 16°C. A média de umidade relativa do ar ideal para suínos é 60 e 80% 

(Nienaber, 1987) e a média da região foi de 73%. É importante sempre estar 

controlando temperatura e umidade, quando se tem alta umidade é mais difícil o animal 

perder calor para o ambiente, o mesmo retém calor ao invés de perder, aumentando sua 

freqüência respiratória e a movimentação dos músculos envolvidos na respiração, sendo 

que as movimentações desses músculos geram mais calor. A média geral de 

precipitação foi de 112 mm concentrando-se nos meses de outubro a março.  

O aumento da produção de calor em razão do aumento do peso corporal indica 

que os requerimentos térmicos dos suínos são menores nas fases de crescimento e 

terminação, ou seja, os animais são menos exigentes em aquecimento (Ferreira, 2005).  

É normal que a deposição de gordura aumente com a idade dos animais, esse 

fato é benéfico nas condições de frio, pelo maior isolamento térmico dos animais. Ao 

avaliar os efeitos da temperatura do ar sobre o comportamento, respostas fisiológicas e 

desempenho de suínos na fase de crescimento, Kiefer et al. (2009) observaram que o 

estresse por calor provoca distúrbios de comportamento, assim como afeta 

negativamente o desempenho. 

O manejo desses animais é de extrema importância, pois é nessa fase que os 

animais vão ter seu melhor desempenho produtivo, é onde eles vão ganhar mais peso e 

ter um melhor acabamento de carcaça, é pensando nisso que deve-se oferecer além de 

um ambiente adequado uma alimentação própria para que estes animais atinjam todo 

seu potencial genético.  
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Na tabela 8 encontram-se os coeficientes de regressão do ganho de peso diário e 

da mortalidade de suínos nas fases de crescimento e terminação em função dos dados 

climatológicos da média das cinco estações, no período de 2009 a 2013. 

Houve ajuste (P<0,05) do modelo para mortalidade e não houve (P<0,05) ajuste 

para ganho de peso diário. Observou-se que os valores do coeficiente de regressão foi 

baixo, devido fato dos valores de temperatura variarem muito nas estações 

meteorológicas que circundam Lagoa Dourada.  

 

Tabela 8 - Coeficientes de regressão do ganho de peso diário e da mortalidade de suínos 

nas fases de crescimento e terminação em função dos dados climatológicos nos anos de 

2009 a 2013. 

 

Na tabela 9 encontram-se os coeficientes de regressão do ganho de peso diário e 

da mortalidade de suínos nas fases de crescimento e terminação em função ITU no 

período de 2009 a 2013. 

Tabela 9- Coeficientes de regressão do ganho de peso diário e da mortalidade de suínos 

nas fases de crescimento e terminação em função do ITU nos anos de 2009 a 2013 

 

 

Coeficientes 

R
2 
 

Valor-

p 
a 

(Const.) 

b 

(TMax) 

c  

(TMin) 

d 

(Precipitação) 

e  

(UR) 

GPD 0,848 -0,0018 0,00306 0,000065 0,000417 11,1 0,158 

Mortalidade 8,32 - 0,218 0,0304 0,00116 - 0,0144 24,6 0,003 

ITU 

Coeficientes 

R
2 
 

Valor- p 

a 

(constante) 

b 

(ITU) 

GPD 0,806 0,000324 0,2 0,734 

Mortalidade 11,5 - 0,122 23,2 0,000 
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Houve ajuste (P<0,05) do modelo para mortalidade e não houve juste para ganho 

de peso diário. O valor médio do ITU obtido da região é de 75,5 sendo que as 

recomendações de Hanh (1985) que considera o valor de 71 a 78 crítico. Quando o ITU 

é máximo é necessário fazer o manejo adequado da instalação em todos os meses do 

ano, onde os animais se encontram em zona de perigo e emergência. 

O presente trabalho avaliou cada estação meteorológica em função das estações 

do ano, no intuito de escolher a melhor estação que ajuste melhor aos dados de ganho de 

peso e mortalidade. Nas tabelas 10, 11, 12 e 13 encontram-se os coeficientes de 

regressão do ganho de peso diário de suínos nas fases de crescimento e terminação em 

função dos dados climatológicos de cinco estações meteorológicas nas quatro estações 

do ano. 

Observou-se que o melhor ajuste da regressão para o ganho de peso foi obtido na 

estação meteorológica de Lavras no verão (P<0,1) e primavera (P<0,05), para o inverno 

e outono não houve ajuste.  

  

Tabela 10- Coeficientes de regressão do ganho de peso diário de suínos nas fases de 

crescimento e terminação em função dos dados climatológicos de cinco estações 

meteorológicas no Verão 

Estação 

Meteorológica 

Coeficientes 

R
2 
 

Valor-

p 
a 

(Const.) 

b 

(TMax) 

c  

(TMin) 

d 

(Precipitação) 

e  

(UR) 

Barbacena 2,13 - 0,0216 - 0,0075 0,00004 - 0,00700 17,3 0,860 

Belo 

Horizonte 
1,59 -0,0245 0,0082 -0,00001 -0,00291 19,5 0,669 

Juiz de Fora 1,74 - 0,0234 0,0204 0,000223 - 0,00842 54,2 0,075 

Lavras 1,71 - 0,0324 0,0394 0,000085 - 0,00888 70,3 0,010 

São João del 

Rei 
0,560 0,00811 0,0008 0,000303 0,00070 18,6 

0,728 
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Tabela 11- Coeficientes de regressão do ganho de peso diário de suínos nas fases de 

crescimento e terminação em função dos dados climatológicos de cinco estações 

meteorológicas na primavera 

 

 

Tabela 12- Coeficientes de regressão do ganho de peso diário de suínos nas fases de 

crescimento e terminação em função dos dados climatológicos de cinco estações 

meteorológicas no inverno 

 

 

Estação 

Meteorológica 

Coeficientes 

R
2 
 

Valor-

p 
a 

(Const) 

b 

(TMax) 

c  

(TMin) 

d 

(Precipitação) 

e  

(UR) 

Barbacena 1,56 - 0,023 0,00268 0,000026 
- 

0,00241 
75,0 0,028 

Belo 

Horizonte 
1,17 - 0,003 - 0,0152 0,000057 0,00025 50,5 0,105 

Juiz de Fora 1,23 - 0,015 0,00132 -0,00001 - 0,0004 56,0 0,063 

Lavras 1,69 - 0,028 0,0170 0,000201 - 0,0058 80,5 0,001 

São João del 

Rei 
1,01 -0,003 -0,0094 0,000358 0,00048 50,9 0,101 

Estação 

Meteorológica 

Coeficientes 

R
2 
 

Valor-

p 
a 

(Const.) 

b 

(TMax) 

c  

(TMin) 
d (Precipitação) 

e  

(UR) 

Barbacena 0,453 0,0129 0,000747 0,000836 0,000527 37,4 0,448 

Belo 

Horizonte 
0,439 0,0053 0,0100 -0,00025 0,00156 9,5 0,895 

Juiz de Fora 0,308 0,0100 0,00179 -0,00045 0,00333 40,5 0,273 

Lavras 0,382 0,0169 - 0,0127 0,00079 0,00225 20,1 0,653 

São João del 

Rei 
0,461 0,0150 0,0025 0,00386 0,00023 25,4 0,524 
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Tabela 13- Coeficientes de regressão do ganho de peso diário de suínos nas fases de 

crescimento e terminação em função dos dados climatológicos de cinco estações 

meteorológicas no outono 

 

Dentre as variáveis utilizadas no modelo ajustado para a estação de Lavras no 

verão e ajustando o modelo pela técnica stepwise, foram selecionadas como mais 

significativas, são as variáveis temperatura máxima e umidade relativa.  Assim, o novo 

modelo (p<0,05) para o verão será dada por: GPDkg/dia = 2,08 - 0,0254 T Max (°C) - 

0,00648 UR %. Cuja superfície de resposta corresponde à figura 6.  

31,5

30,0

GPDkg/dia

0,8

1,0

1,2

T Max (°C) L28,5
70

75 27,080UR % L

Surface Plot of GPDkg/dia vs T Max (°C) L; UR % L

 

Estação 

Meteorológica 

Coeficientes 

R
2 
 

Valor-

p 
a 

(Const.) 

b 

(TMax) 

c  

(TMin) 

d 

(Precipitação) 

e  

(UR) 

Barbacena 0,013 0,0023 - 0,0081 -0,000006 0,0105 77,1 0,021 

Belo 

Horizonte 
2,19 - 0,0803 0,0668 0,000084 0,00647 56,6 0,059 

Juiz de Fora 0,494 - 0,0082 0,0091 -0,00007 0,00489 29,1 0,441 

Lavras 1,69 - 0,0298 0,0235 -0,00001 -0,0057 38,9 0,252 

São João del 

Rei 
0,321 0,00076 0,00305 -0,00073 0,00578 8,1 0,922 
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Figura 6 - Superfície resposta para a equação de ganho de peso diário, em função da 

Temperatura Máxima e da Umidade Relativa, da estação meteorológica de Lavras 

durante o verão. 

A região de maximo desempenho na superfície está relacionada com 75% de 

umidade relativa e 27,5°C de temperatura máxima. O limite de tolerância do suíno à 

umidade depende da temperatura, da idade e das características físicas e metabólicas do 

animal. O suíno apresenta dificuldade para dissipar calor em ambiente de alta 

temperatura e umidade, pois o excesso de umidade restringe as perdas evaporativas pela 

respiração. A elevação da umidade relativa de 45 para 90% a uma temperatura de 21 °C 

é responsável pela redução em ate 8% das perdas de calor.  

As analises de correlação entre os dados médios de temperatura máxima, 

temperatura mínima, precipitação e umidade relativa, estimados de Lagoa Dourada e a 

estação meteorológica de Lavras, encontram-se na figura 7.  
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Figura 7- Analises de correlação entre os dados médios de temperatura máxima, 

temperatura mínima, precipitação e umidade relativa, estimados de Lagoa Dourada e a 

estação meteorológica de Lavras. 

Foi observado que os dados estimados para Lagoa Dourada possuem alto 

coeficiente de correlação quando comparados aos dados de Lavras. Sendo assim, 

observa-se que Lavras é a estação meteorológica que melhor ilustra o que acontece na 

cidade de Lagoa dourada.  

Avaliando os dados observou-se que mesmo em condições de confinamento os 

suínos respondem às condições ambientais e que o manejo na tentativa de melhorar 

estas condições não está sendo eficiente. Algumas alterações podem ser feitas como: 

pintar do lado de fora dos galpões de branco, aumentar a altura do pé direito da 

instalação, uso de ventiladores e umidificadores, retirada das cortinas, plantação de 

árvores para sombreamento dos galpões. 

Para Silva & Sevegnanil (2001) e Nããs (2001), o tipo de telhado é um fator de 

grande importância para a instalação, por que influenciam na carga térmica de radiação 

incidente são os telhados, principalmente em decorrência dos materiais de cobertura. 

Neste caso, os galpões têm o telhado de amianto, e Sevegnani (1994) em um 

experimento com o intuito de avaliar qual tipo de telha é mais adequada no que se refere 

ao conforto térmico testou vários materiais, e em quarto lugar, vieram as telhas de 

cimento amianto simples, sendo as melhores a telha de barro, alumínio e térmicas.  

Para Baêta e Souza (1997), a cobertura ideal de instalações para animais, nas 

condições brasileiras, deve apresentar grande capacidade de refletir a radiação solar,  

O clima está relacionado com o desempenho dos animais, e o adequado manejo 

de cortinas, altura do pé-direito, as coberturas das instalações, lanternins, sombreamento 

natural, ventiladores e outras modificações, primárias e secundárias, são de suma 
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importância para maximizar o ganho de peso dos animais e diminuir a taxa de 

mortalidade. Devendo atentar também para os meses frios do ano, em que o 

desempenho dos animais foi menor que o esperado, pode-se assim estar ocorrendo 

doenças típicas do inverno que o manejo do galpão é o responsável por tal.  

Nas tabelas 14, 15, 16 e 17 encontram-se os coeficientes de regressão de 

mortalidade de suínos nas fases de crescimento e terminação em função dos dados 

climatológicos de cinco estações meteorológicas nas quatro estações do ano. 

 

 

 

Tabela 14- Coeficientes de regressão da mortalidade de suínos nas fases de crescimento 

e terminação em função dos dados climatológicos de cinco estações meteorológicas no 

verão 

 

Tabela 15- Coeficientes de regressão da mortalidade de suínos nas fases de crescimento 

e terminação em função dos dados climatológicos de cinco estações meteorológicas na 

primavera. 

Estação 

Meteorológica 

Coeficientes 

R
2
 

Valor-

p 
a 

(Const.) 

b 

(TMax) 

c  

(TMin) 

d 

(Precipitação) 

e  

(UR) 

Barbacena 33,7 - 0,680 0,213 0,00138 - 0,204 17,2 0,860 

Belo Horizonte 19,7 - 0,451 0,19 0,00213 - 0,132 10,2 0,882 

Juiz de Fora 9,6 - 0,414 0,726 0,00211 - 0,120 14,8 0,781 

Lavras 4,6 - 0,580  0,935 -0,0031 - 0,027 16,1 0,750 

São João del 

Rei 
25,3 - 0,365 - 0,356 -0,0174 - 0,0784 43,2 0,231 

Estação 

Meteorológica 

Coeficientes 

R
2 
 

Valor-

p 
a 

(Const.) 

b 

(TMax) 

c  

(TMin) 

d 

(Precipitação) 

e  

(UR) 

Barbacena - 16,2 0,562 - 0,484 0,00243 0,138 75,0 0,401 
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Tabela 16- Coeficientes de regressão da mortalidade de suínos nas fases de crescimento 

e terminação em função dos dados climatológicos de cinco estações meteorológicas no 

inverno. 

 

Tabela 17 - Coeficientes de regressão da mortalidade de suínos nas fases de crescimento 

e terminação em função dos dados climatológicos de cinco estações meteorológicas no 

Outono 

Belo Horizonte - 28,6 1,24 - 1,04 -0,0082 0,274 42,4 0,198 

Juiz de Fora 14,0 - 0,614 0,640 -0,0013 - 0,067 21,0 0,632 

Lavras 2,2 - 0,155 - 0,024 -0,0069 0,092 17,8 0,710 

São João del 

Rei 
6,09 - 0,564 0,011 -0,0443 0,155 35,9 0,302 

Estação 

Meteorológica 

Coeficientes 

R
2 
 

Valor-

p 
a 

(Const.) 

b 

(TMax) 

c  

(TMin) 

d 

(Precipitação) 

e  

(UR) 

Barbacena 13,5 - 0,399 - 0,0058 -0,0209 - 0,0198 52,8 0,205 

Belo Horizonte 0,5 - 0,022 - 0,029 -0,0267 0,058 6,1 0,953 

Juiz de Fora 8,80 - 0,075 - 0,036 0,0208 - 0,0535 15,2 0,802 

Lavras 10,2 - 0,592 0,779 -0,0369 - 0,021 41,3 0,214 

São João del 

Rei 
8,5 - 0,467 0,260 - 0,075 0,0003 14,1 0,798 

Estação 

Meteorológica 

Coeficientes 

R
2 
 

Valor-

p 
a 

(Const.) 

b 

(TMax) 

c  

(TMin) 

d 

(Precipitação) 

e  

(UR) 

Barbacena 38,1 - 0,685 0,535 0,00327 - 0,318 35,4 0,485 

Belo Horizonte - 64,1 3,13 - 2,91 -0,008 0,553 36,3 0,296 

Juiz de Fora 25,4 - 0,443 0,20 0,0065 - 0,193 12,7 0,830 
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Observou-se que não houve ajuste de regressão para a mortalidade, e a 

temperatura máxima é o fator de maior influencia independente da época do ano. 

 

 

 

5. Conclusões 

Os valores obtidos na estação meteorológica de Lavras – MG foram os que 

melhor se ajustaram aos dados e podem ser utilizados para predizer os valores de 

desempenho dos suínos na granja em estudo para primavera e verão.  

O controle da temperatura e UR interna dos galpões é de suma importância para 

otimizar o manejo, melhorar o desempenho e prevenir doenças relacionadas á época fria 

do ano. 

Para análise de dados de ganho de peso e mortalidade em função de dados 

climatológicos, não deve-se utilizar dados de precipitação por ser um dado que mascara 

os outros devido a sua grande variabilidade. 
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