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RESUMO 

A presenva da lamina d'agua nas balas, como urn sistema alternativo de criac;:ao 

possibilita o acesso dos animals a urn processo de refrigerac;:ao. Eles utilizam o local com agua, 

para urinar e defecar, alem de realizarem as trocas termicas atraves da lamina, otimizando 

tambem a eliminac;:ao dos gases formados pela fermentac;:ao das fezes dentro das instalac;:oes, 

evitando a presenc;:a de moscas e favorecendo desta forma o conforto dos animals. 0 objetivo 

deste trabalho foi verificar o efeito da lamina d'agua no crescimento e terminac;:ao de suinos 

atraves dos tratamentos estudados, com lamina d'agua e acesso aos dejetos (CLD), sem lfunina 

d'agua e sem acesso ao dejetos (SLSD), e com lamina d'agua e sem acesso aos dejetos na baia 

(CLSD). A pesquisa foi realizada na granja Mamy, situada em Monte-Mor - SP, durante os 

meses mais quentes de verao. Foram utilizados suinos provenientes do cruzamento das rac;:as 

Large White e Landrace com aproximadamente sessenta e sete dias de idade e peso vivo medio 

de 25 kg. Embora nao houvesse diferenc;:a estatistica significativa para temperatura de globo 

negro, ganho de peso diario, peso acumulado, peso descontado, observou-se uma tendencia de 

melhores resultados economicos em termos de produtividade total com o uso da lamina d' agua. 

Houve diferenc;:a estatistica significativa (p>O,OS) para conversao alimentar, sendo o melhor 

valor no tratamento CLD, de 2,55, o que evidencia o efeito associado do mecanismo de 

refrigerac;:ao e a ingestao dos residuos. 
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INTRODU<;AO 

0 rebanho nacional de suinos esta estimado em 30,45 milh5es de cabe9as, de acordo 

com projey5es calculadas a partir do censo do IBGE de 1980 e o numero de animais 

abatidos, com inspeyiio sanitaria, constitui 18,84 milh5es. Segundo dados da Assessoria 

Economica da Sadia, o rebanho compreenderia 20,933 milh5es de cabe9as 

(DESOUZART, 1985). 

No Mercosul, o Brasil desponta com uma produ9iio de came suina de 1,290 

milh5es de toneladas, que representam apenas 16% da produ9iio brasileira de cames, 

considerando aves, bovinos, suinos e ovinos (FAO, 1994). 

No mundo, 44% do consumo e de came suina; 29%, came bovina; 23%, aves, e 

4%, as demais cames. No Brasil, a came bovina representa 52% do consumo total; a came 

de frango, 34%, e a suina, apenas 15%. Isso mostra o grande potencial que o setor tern, a 

medida que houver aumento da renda per capita brasileira, segundo MENDES (1995). 



A evoluviio do consumo de carne suina, seja industrializada ou in natura, depende 

da situaviio de mercado, que e funviio da estabilizaviio da economia e reduviio de custos de 

produviio, nao esquecendo outros fatores como httbitos alimentares e as estrategias de 

mercado. 

A exportaviio de carne suina encontra alguns obstaculos, como barreiras sanitarias, 

alfandegarias e nao alfandegarias, qualidade do produto visando atender ao mercado 

consumidor, como por exemplo cortes de carcava com menor cobertura de gordura, 

apresentayao e padronizaviio dos produtos, tipificayao de carcava e garantia de sanidade do 

rebanho. 

As tecnicas de criaviio podem contribuir efetivamente para a conquista da 

competitividade no mercado, bern como o melhoramento genetico do rebanho, o controle 

sanitario, a eficiencia de produviio dos animals com a melhoria da conversao alimentar e a 

taxa de crescimento diario, que refletirao positivamente no custo final do produto. 

0 exito na cria91io de animais esta vinculado a variaveis como disponibilidade 

financeira, rniio-de-obra especializada, qualidade produtiva e reprodutiva dos animais e 

manejo empregado. Cada uma tern sua importancia, sendo decisivo consideni-las de forma 

interdiscip!inar. 0 fator economico e principalmente 0 investimento inicial, e importante. 

Entretanto, pode-se contorna-lo com alternativas nas tecnicas empregadas, que 
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possibilitarao melhora no desempenho do plantel e, conseqiientemente alcanvando valores 

melhores na relavao custo-beneficio. 

0 desempenho produtivo e reprodutivo dos animais depende do manejo empregado, 

que envolve o sistema de criayao escolhido, a nutrivlio, a sanidade, as instalavoes. Muitas 

vezes sao merecedores de maior atenyao a genetica concornitante com o arravoamento, 

onde esta concentrada grande parcela dos custos de investimento e operayao. As 

instalavoes, maior volume de investimento inicial fixo, sao construidas em funyao dos custos 

e facilidades para o tratador, ficando negligenciado o conforto do animal. 

A instalavao zootecnica, condizente com cada especie, visa o controle de fatores 

climaticos, como a temperatura, que possibilita o conforto terrnico, pois segundo a 

categoria animal, a produvao sera favorecida numa deterrninada faixa de temperatura 

ambiente. As varia9oes ambientais sao controladas com diferentes materials de construvao, 

dimensionamento da baia, densidade e sistema de ventilayao. A preocupayao nao deve ser 

so com o conforto terrnico, merece tambem atenyao o estresse causado pelo 

estabelecimento da hierarquia social do grupo, ou qualquer mudanya na rotin~ como troca 

de tratador e presenva de ruidos. 

As instala96es nos criatorios de suinos geram despesas cujo retorno nao e tao 

rapido. Portanto, o planejamento previo evitara construvoes mal dimensionadas, que geram 

mais gastos, e muitas vezes dificultam o manejo, e nao sao apropriadas aos animais. A 
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simplicidade e economicidade, condi<;:oes de conforto, proteyiio, higiene, facilidade de 

acesso e manejo, deveriio ser caracteristicas indispensaveis. Considerando as peculiaridades 

dos suinos como, aparelho termorregulador deficiente, dificuldades de transpira<;:iio, 

justifica-se urna especial aten<;:iio para os itens que levam ao conforto. 

Segundo GOMES, et al. (1992) a possibilidade de redu<;:iio de custo pode advir da 

melhora na conversiio alimentar, que representa uma redu<;:iio do custo da ra<;:iio, pois a 

alimentayiio representa 69,62% dos custos variaveis. 0 investimento em instala<;:oes para 

aurnentar o numero de terrninados por ano, diminui o custo com o capital fisico, fator este 

que representa cerca de 10% do custo total, conseqiientemente reduzindo o custo total de 

produ<;:iio. 

A presen<;:a da lamina d'agua nas baias, como urn sistema altemativo de cria<;:iio, 

possibilitara o acesso dos animais a urn processo de refrigera<;:iio por convec<;:iio, condu<;:iio e 

evapora<;:iio. Eles utilizam o local com agua, para urinar e defecar, alem de realizarem as 

trocas termicas atraves da lamina. Esse processo e utilizado pelos bufalos, denominado 

chafurda<;:iio. No caso de confinamentos, esse comportamento auxilia as trocas termicas 

Umidas e secas, alem da elimina<;:iio dos gases formados pela ferrnenta<;:iio das fezes dentro 

das instala<;:oes, evitando a presen<;:a de moscas e favorecendo desta forma o conforto dos 

animais, assim como dos tratadores e tecnicos. 
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A reutilizayaO da rayaO eliminada nas fezes, e facilitada pela presenya da agua, que 

favorece a separayao. Esse ato possibilita a recuperayao do material nao digerido, que sera 

reaproveitado numa segunda digestao. 0 emprego da lamina d'agua exige urn gasto 

considenivel de agua e, consequentemente, a diluiyao das fezes gera uma quantidade maior 

de residuos. 0 reaproveitamento desse material e vital, considerando a polui<;:ao que pode 

causar ao meio ambiente 

Quando se fala em ambiencia, e esperado o entendimento do ambiente no qual o 

animal vive. A preocupayao em fomecer ao animal urn ambiente de conforto requer o 

conhecimento dos fatores que definem esta adequayao ambiental. Sao necessarias 

informayoes que orientem a compreensao das respostas dos animais sujeitos a urn espayo 

restrito, devido a dificuldade de interpretayao das respostas dos animais sobre suas 

condiyoes de conforto. Assim, coloca-se em questao a maneira pela qual arbitramos sobre 

as caracteristicas de conforto. 

Atualmente, com o carater industrial das cria<;:oes, destaca-se o sistema confinado, 

que requer urn controle das condiyoes do ambiente intemo, visando o bern estar do animal, 

considerando aspectos sanitarios, fisiologicos e comportamentais. 

Sejam os fatores ambientais, os fisiologicos, os comportamentais, todos tern sua 

parte na compreensao do conforto animal. Tudo isso sugere estudos multidisciplinares para 

o entendimento, cada vez melhor, do bern estar animal, seja para a obtenyao de melhores 
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desempenhos ou, seja para adaptar animais em cativeiro ou a regioes com clima diferente ao 

de origem. 

0 efeito de urn ambiente climatico adequado ao animal, talvez nao se reflita numa 

melhora significativa na produviio, pois hit fatores como a genetica, a nutriyao e a sanidade 

do rebanho a serem considerados. A sinergia desses fatores, perrnite e perrnitira por muito 

tempo, estudos muito interessantes, pois nao se pode isolar facilmente os fatores que atuam 

nesse dinarnismo todo. Derrubando-se os limites que possam existir entre as areas 

envolvidas, certamente as respostas serao mais completas e possibilitarao outras 

descobertas, tomando muito empreendedor esse conhecimento. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral: 

Investigar o desempenho de suino em crescimento e terminac;:ao, utilizando a lfunina d'agua 

na baia como alternativa de resfriamento. 

2.2. Objetivos especificos: 

2.2.1. Averiguar a influencia da lfunina d'agua no conforto termico e na reutilizac;:ao da 

rac;:iio eliminada com as fezes; 

2.2.2. Recomendar a utilizac;:iio ou niio da lamina d'agua nas fases de crescimento e 

terminac;:iio de suinos. 



3. REVISAO BffiLIOGRAFICA 

Segundo ROLLER, STOMBAUGH (1974), e BACKSTROM, CURTIS (1981), o 

ambiente inclui todas as condi.yoes e influencias externas que afetam o desenvolvimento, a 

resposta e o crescimento animal. 

ESMAY (1982) classifica os componentes ambientais em fisicos, como area por 

animal, luz, som, pressao e equipamentos; sociais, como densidade populacional, 

comportamento animal e dominancia; e termicos como temperatura, umidade relativa, 

ventilayiio e radia<yao. 

No conceito de BALDWIN (1979), o ambiente animal e composto por fatores 

fisicos tais como: temperatura, luz, tipo de piso e ventila.yao; sociais: presen.ya ou ausencia 

de outros animais, hierarquia e dominiincia, tamanho, composi.yao do grupo; manejo: dieta, 

sistemas de desmama, tipos de arra.yoamento entre outros. 

Considerando que, a maioria das fases do ciclo produtivo de suino sao criadas em 

edificay(jes, com maior ou menor grau de fechamento, o ambiente interno passa a ser 



proveniente da somat6ria de ocorrencias ambientais em seu interior (McQUITTY, 

FEDDES, 1981), onde a demanda ambiental de calor sera deterrninada, em grande parte, 

pela temperatura do ar, temperatura radiante das superficies, como pisos, forros, paredes e 

equipamentos, taxa de renova.;:ao de are caracteristica do piso (ZERT, 1969). 

As ra.;:as estrangeiras adaptadas as condi.;:oes tropicais caracterizam-se pela sua 

maior tolerancia ao calor, entretanto, apresentam produtividade baixa. Esse problema fez 

com que ra.;:as de climas temperados e de maior produ.;:ao fossem introduzidas nas cria.;:oes. 

E essa solu.;:ao nao correspondeu totalmente as expectativas, pelo fato de que sao animais 

com gen6tipos caracteristicos de clima temperado. Para sanar o problema, recorreu-se ao 

melhoramento genetico das ra.;:as locais, o que requer tempo, tecnica e recurso; ou a 

adequa.;:ao das instala.;:oes e manejo as ra.;:as estrangeiras. 

Para essa adequa.;:ao e importante estar atento a fatores estressores como o clima, 

sanidade, dieta alimentar e qualidade da agua de bebida, bern como, dimensionamento das 

baias e sistemas de cria.;:ao. 

3.1. Caracteristicas das instalafYoes para sninos 

Os suinos sao animais versateis, criados praticamente em todas as regioes do 

mundo, em sistemas de cria.;:ao livre ou confinado. As caracteristicas climaticas da regiao 
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vao determinar o tipo mais apropriado de construvao para o abrigo animal. Sendo as 

principals fontes de calor numa instalavao, o telhado e os pr6prios animais, torna-se 

necessaria a atenvao quanto ao material da cobertura e o sistema de ventilavao. 

NAAS (1989) comenta sobre a melhor eficiencia das instalavoes zootecnicas, que 

devem ser dimensionadas adequadamente, de forma a oferecer ao animal instalado 

condivoes ambientais bern pr6ximas as ideais, principalmente aquelas relacionadas as 

temperaturas de termoneutralidade, sumarizadas na Tabela 1. Condivoes ideais de ambiente 

variam, e sao diretamente relacionadas ao tipo de animal, finalidade do rebanho e sistema de 

maneJO. 

Tabela 1: Zonas de termoneutralidade dos suinos. 

Especie Temperatura Temperatura de termoneutralidade Temperatura 
critica termoneutralidade Critica 

Minima Minima Maxima Maxima 

Porcas 0°C 12 °C 30 °C 30 °C 

Leitao nascido 1S oc 30 °C 32 °C 35 °C 

1 .. semana 15 oc 27 ° c 2S 0 c 3S °C 

2•· semana 13 °C 25 oc 26 °C 3S oc 
3 .. semana 12 °C 22 oc 24 oc 3S °C 

4 .. semana 10 oc 21 °C 31 °C 31 oc 
sa. a 6 .. semana soc 20°C 22 oc 30 °C 

20-30 kg soc 1S oc 20°C 27 oc 
35-60 kg soc 16 oc 1S oc 27 °C 

60-100kg 4°C 12 °C 1S °C 27 °C 
.... 

Adaptado de NAAS (19S9) e ESMAY (1982). 



Segundo COSTA (1982) e ALLUCI (1977), o projeto do telhado e essencial para 

que ele nao se tome a principal fonte de calor, em locais cujo clima no verao e mais 

significativo que as estavoes frias. 0 aumento da altura do pe direito de edificio, com 2,4 

para 3,6 metros, reduz a temperatura do teto de 35,0; 40,5; 46,1 e 51,7°C em 2,0; 6,0; 10,0 

e 15,0°C, respectivamente. 

PERDOMO (1984) concluiu que, os produtores de suinos nao utilizam 

adequadamente os recursos disponiveis, como fechamentos nas edificavoes, para o controle 

das condivoes ambientais, em estudo realizado no sui do pais. Neste trabalho, o autor 

encontrou valores de temperatura& internas dimas que estao sumarizadas na Tabela 2. 

Tabela 2: Temperatura interna diaria obtida na epoca quente, de acordo com modelos e 

materiais de construviio em edificios cobertos com telha de barro. 

Modelo Material de constru ao Media 
Madeira Alvenaria Madeira-

alvenaria 
Unilateral 26,87 oc 24,01 oc 25,51 oc 25,02 oc 
fechado 

Bilateral fechado 27,20 oc 25,78 oc 26,25 oc 25,87 oc 
Aberto 28,06 oc 25,17 oc 24,41 oc 25,46 oc 
Misto 25 33 oc 24 25 oc 24,01 oc 24,41 oc 
Media 26 88 oc 25,15°C 26 13 oc 24,45 oc 

Adaptado de PERDOMO (1984). 
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A diversidade nos modelos das instalac,;oes, a falta de cuidado com o material de 

construc,;ao utilizado e sua localizac,;ao, geram problemas no manejo e perdas na produc,;ao. E 

importante conciliar as propriedades termicas dos materials como condutibilidade termica, 

emissividade, absortividade, com o custo da aquisic,;ao e manutenc,;ao dos mesmos. 

3.2. Descri~o das condi~oes de conforto na suinocultura industrial 

Segundo NAAS (1990), os fatores que permitem ao suino viver em conforto sao: 

temperatura ambiente em relac,;ao ao tipo de baia, area disponivel por animal em relac,;ao ao 

volume minimo necessario de ar, pureza do ar ao nivel dos animais e grau de umidade da 

edificac,;ao. A instalac,;ao e o manejo adequados, vao permitir que nao haja desperdicio no 

balanc,;o termico dentro da edificac,;ao, maximizando conseqiientemente a produc,;ao. 

Os suinos sao animais de habitos limpos, ao contrario do que normalmente se pensa. 

E o sistema de criac,;ao que vai permitir ao animal expressar seu comportamento. 

Normalmente, definem uma area para descanso, que e mantida limpa e uma area para 

defecar e urinar. 

MEUNIER-SALAUN E VANTRIMPONTE (1985) testaram a influencia de tres 

niveis de espac,;o 0,34 m2
, 0,68 m2 e 1,01 m2 por animal, sobre o desempenho de suinos na 
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recria e terminavao. Os melhores resultados de conversao alimentar foram para 1,01 m2
, 

tanto na recria, como na termina<;:ao. 

FRASER (1980) cita como espa<;:o minimo para animais em crescimento, para que 

nao se desorganize o comportamento eliminativo, uma densidade de 1 m2/suino. 

KOLB (1984) relata sobre a manuten<;:ao da temperatura corporal ser feita pelos 

centros termorreguladores situados no hipotalamo. Para o suino adulto, a temperatura 

corporea normal determinada atraves de medida retal, e de 3 9 oc em media, com limites de 

oscila<;:ao de 3 8-40 °C. 

Os homeotermicos, como os suinos, vivem e produzem adequadamente numa faixa 

limitada de temperatura ambiente, denominada zona termoneutra. A manuten<;:ao destes 

limites, segundo cada especie, e fundamental para o desempenho do animal. 0 acionamento 

do sistema termorregulador, seja para perder ou ganhar calor, conforme a temperatura 

ambiente esteja acima da temperatura critica superior, ou abaixo da temperatura critica 

inferior, respectivamente, acarreta urn gasto de energia extra, que prejudicara a produ<;:ao. 

Conseqiientemente, ressalta-se a importancia dos meios pelos quais o animal pode manter 

sua homeotermia. A Figura 01 mostra a influencia da temperatura ambiente na produ<;:ao de 

calor e temperatura dos homeotermicos. 
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Fig. 01: Produc;ao de calor e temperatura dos homeotermos versus temperatura ambiente. 

Adaptado de ESMA Y (1982), NAAS (1989). 

A temperatura critica alta (TCA) de suinos, sofre in:fluencia da ventilac;ao, da 

presenc;a de urn mecanismo aspersor e da temperatura da agua ingerida. A temperatura 

critica de resistencia ao calor, e aumentada pelo acionamento do mecanismo de troca 

termica da convecc;ao devido a ventilac;ao. A pele molhada pelo mecanismo aspersor, tern 

urn acrescimo de resistencia a temperaturas altas, de ate 7 °C. A temperatura da agua 

ingerida funciona como um mecanismo de refrigerac;ao (CIGR, 1989). 

Os leitiies sao muito sensiveis ao frio, pois a capacidade termorregulat6ria dos 

leitoes e ineficiente, ate que a tin jam de 6 a 10 dias de idade, motivo pelo qual devem scr 
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protegidos num ambiente aquecido. As recomendayoes, para a temperatura ambiente, siio 

de 26 °C para leitoes nos primeiros dias de idade, descendo gradativamente para 15,5 a 

18,3 °C na coRtinuidade do crescimento. Experimentos indicam que o melhor ganho de 

peso e a melhor conversiio alimentar, siio encontrados em temperatura ambiente de 24 °C 

para suinos de 30 a 65 kg de peso vivo, e 17 °C, para suinos acima de 65 kg. Temperaturas 

entre 16 oc e 21 °C, siio adequadas para suinos mantidos em grupo 

(ANDRIGUETTO et al., 1988). 

NICHOLS (1982) recomenda que, quando a faixa de temperatura ambiente for de 

10 a 25 °C, niio se justifica modificayoes ambientais visando o contro1e da temperatura, 

para suinos em terminayiio. 

3.3. Conseqiiencias na produyiio intensiva em instalayoes sem conforto. 

A produtividade pretendida por criadores e tecnicos, atraves de novas tecnicas de 

manejo, eventualmente pode levar o animal ao desconforto, comprometendo seu 

desempenho e estado de saude. Desta forma, deve-se estar atento ao agente estressor de 

quaisquer natureza, seja ele o clima, o agente infeccioso ou o social. Com o objetivo de 

diminuir os efeitos do estresse, a otimizayiio do ambiente e procurada, ou seleciona-se 

animais mais resistentes. 
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ENCARNA<;:AO (1986) diz que, em situac;oes de estresse prolongado, o efeito 

catab6lieo e a gliconeogenese, estimulados pelos glicocorticoster6ides, tern como 

conseqiiencia a perda de peso dos animais, pois os tecidos muscular e gorduroso sao 

transformados em glicose, para fins de produc;ao de energia. Esses estere6ides inibem a 

sintese de acidos graxos no figado e reduzem a utilizac;ao de glicose no tecido gorduroso e 

muscular. 0 efeito catab6lico sobre os tecidos conjuntivos e osseo e 6rgaos linfaticos, 

resulta em balanc;o negativo de nitrogenio no organismo. Assim, ao inves da formac;ao e 

deposic;ao de musculo, ou mesmo reposic;ao de tecido, a sintese de proteinas e lipidios, da 

Iugar a degradac;ao ate moleculas mais simples de ac;ucares, resultando em inibic;ao do 

crescimento. Outro efeito, que influi indiretamente sobre o crescimento, e a reduc;ao da 

resistencia orgiinica contra infecc;oes. 

MACHADO FILHO (1988) observou que o animal estressado, alem de nao 

desenvolver todo o seu potencial produtivo, e mais vulnenivel aos problemas sanitanos, 

como a pneumonia e rinite atr6fica, tao comuns nos confinamentos, e que tern comprovada 

influencia no desempenho. 

WAHLSTROM (1981) avaliou a influencia da monotonia ambiental no desempenho 

de suinos na terminac;ao. Comparou dois tipos de instalac;ao, aberta e fechada, em tres fases 

de crescimento ( 22,5 a 54 kg; 54 a 72 kg; 72 a 99 kg). Na primeira fase, o ganho de peso e 

o eonsumo de alimento, foram aproximadamentc 11% maior na instalac;ao aberta. No 
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periodo total, o ganho de peso diitrio foi de 8,8 % maior, para os suinos da instalac;:ao 

aberta. 

3.3.1. Com rela~;iio a temperatura ambiente e a umidade relativa do ar. 

As reay<ies dos suinos as temperaturas ambientais elevadas, sao resultados das 

dificuldades que surgem para dissipar o calor produzido para a manutenc;:ao dos processos 

vitais, das atividades de produc;:iio e do incremento calorico da alimentac;:ao 

(SORENSEN, 1964). 

Estudos mostram, que o peso vivo de suinos, estit diretamente relacionado a 

produc;:iio e perda de calor pelo animal para o ambiente. Sob estresse terrnico, o suino de 40 

kg, elirnina 3 W/kg de peso vivo de calor total, enquanto o suino de 100 kg, 1,7 W/kg de 

peso vivo. Para este mode1o de produc;:iio, e perda de calor, foi calculada a temperatura 

critica para suinos com diferentes peso vivo, verificando-se que a temperatura critica 

decresce como aumento de peso vivo (BRUCE,1979). 

V ariac;:oes de ± 5 oc ate 8 °C, sobre a media diitria da temperatura do ar, niio 

causam conseqiiencias adversas na ausencia de correntes de ar, condic;:oes de urnidade, ou 

radiac;:ao forte ou ganhos de calor por conduc;:iio (HAHN, 1987). 
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NIENABER (1987) comenta que, a taxa de crescimento de suinos em termina<;:ao 

nao foi afetada, quando a temperatura ambiente manteve-se na faixa de 5 a 20 °C, todavia, 

hit urna tendencia de diminui<;:ao na faixa de 20 para 5 °C, e decrescimo substancial acima de 

20 °C. A ingestao diminui, quando a temperatura ambiente aumentou de 5 para 30 °C, 

assim como a produ<;:ao de calor por unidade de peso, que por sua vez aumentou com o 

aumento da ingestao e peso corporal. A conversao alimentar foi melhor na faixa de 

temperatura de 20 e 25 °C. 

Mount, citado por BERBIGIER (1989) escreve que, entre os efeitos de altas 

temperaturas, o consumo voluntiuio e reduzido, e os suinos depositam mais gorduras 

insaturadas nos tecidos. Em condi<;:oes tropicais, 18-20% de proteina na dieta, parece ser 

ideal para suinos em crescimento, entre 8 e 50 kg. As reten<;:oes de proteina e energia sao 

reduzidas em 33-35 °C, comparando com 25 °C. Quando a temperatura media esta acima 

do 6timo, a flutua<;:ao de temperatura reduz a taxa de crescimento. 

BERBIGIER (1986) e MACARI (1983) observaram o desenvolvimento de 

diferentes formas corporals, e outras caracteristicas anatomicas relacionadas com a 

temperatura de exposi<;:ao. Animais no frio, apresentam membros curtos e pelagem intensa. 

As extremidades como orelhas e cauda sao menores, assim como o numero de vasos 

sanguineos. A pequena eficiencia das gliindulas sudoriparas em suinos, prejudica a 

evapora<;:iio atraves da pele, por isso recomendam a utiliza<;:iio de mecanismos para refrescar 

como aspersao, presen9a de agua ou lama. 
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As perdas de calor, nos suinos, se dao por conduyao, radiayao, convecyao e 

evaporayao da agua (SORENSEN, 1964). 

A term6lise e a termogenese, que ocorrem durante a termorregulayao, envolvem as 

trocas termicas secas de conduyao, radiayao, convecyao, e a troca H\rmica umida de 

evaporayao. 0 animal aciona esses mecanismos regulat6rios, de acordo com a temperatura 

ambiente, comparativamente a wna termoneutra. 

Os componentes nao evaporativos constituem o calor sensivel, e representam 40 % 

da produyiio total de calor animal, sendo dissipado e aquecendo o ambiente. A perda 

evaporativa caracteriza o calor latente, e e dissipado pela evaporayiio (ZERT, 1969). 

SAINBURY (1972) relatou que, 15 % das perdas de calor dos suinos sao por 

conduyiio, 40 % por radias;iio, 35 % por convecs;iio e 10 % por evaporayiio. 

Nas temperaturas ambientais acima de 30 °C, predorninam as perdas por processos 

evaporativos (SORENSEN, 1964), e abaixo de 25 °C, as de componentes niio evaporativos 

(ESMAY,1982). 

A associayao de temperaturas altas a umidade elevada constitui uma situas;iio de 

altos valores de entalpia lirnitando os mecanismos termorreguladores, como a evaporayiio 
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respirat6ria. Os valores criticos de entalpia, segundo CIGR (1989), situam-se entre 76 

e 96 kJ /kg ar seco . 

A temperatura critica para suinos em crescimento de 36,2 kg, varia de 10 a 17,2 °C, 

conforme o nivel diario de consumo alimentar, e o numero de animais por baia 

(CURTIS, 1978), sendo 6tima de 18 a 20 oc (FARGE, 1982). 

Para suinos em crescimento e alojados em grupos de quatro animals, com consumo 

alimentar de 1,5 kg/animalldia, a temperatura critica foi de 12 °C, enquanto para grupos 

formados por nove animals e consumo de 1,8 kg/animal/dia, foi de 10°C (CURTIS, 1978). 

De acordo com POINTER (1978), animais em terminavao preferem ambientes com 

temperaturas de 12 a 21 °C, com variav6es decorrentes de peso, nivel de consumo alimentar 

emaneJo. 

A umidade parece ter pequeno efeito sobre a eficiencia de crescimento dos suinos, a 

nao ser quando associada a temperaturas acima das temperaturas criticas maximas 

(HANZEN e MANGOLD, 1960). 

A habilidade do suino para dissipar o calor corporal em ambientes com temperatura 

e umidade relativa elevadas, e deficiente (MOUNT, 1964). 

20 



MORRISON eta/. (1966), demonstraram que, a elevac;ao da umidade relativa de 45 

para 90%, a uma temperatura ambiental de 21 °C, foi responsavel pela reduc;ao em 8% das 

perdas de calor. 

3.3.2. Com rela~ao a gases e outras variaveis. 

Uma caracteristica do sistema de criac;ao com o uso de lamina d' agua e a 

diminuic;ao dos gases resultantes da fermentac;ao das excretas, ja que os animais defecam e 

urinam na agua. Alem disso, favorece a reduc;ao da presenc;a de moscas e de poeira. 

A qualidade do ar nas instalac;oes para animais, pode ser descrita por fatores fisicos, 

quimicos e microbiol6gicos. Quantificar esses fatores isoladamente, e bern diferente de 

considera-los em conjunto, alem da influencia hormonal e o estado imunol6gico dos 

animais, por isso a analise da implicac;ao da qualidade do ar nos criat6rios de suinos nao e 

uma tarefa facil. Ha, no entanto, evidencias que alguns gases e particulas tern efeito 

negativo na satide e produc;ao dos animais. Como estrategia geral de tecnica de produc;ao 

deveria ser desejada a reduc;ao da exposic;ao do animal aos contarninantes do ar para o 

menor nivel pratico, conforme SALL VIK (I 995). 

Os gases provenientes da fermentac;ao do esterco, constituem urn fator a ser 

considerado no manejo das granjas, seja sob o aspecto do animal em contato com esses 
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produtos vinte e quatro horas, como do tratador, que permanece em contato com o 

produto, pelo menos oito horas por dia. Indaga-se sobre as conseqi.iencias na saude animal 

e na do proprio homem. As concentravoes recomendadas a respeito desses gases 

encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3: Concentravoes milximas de gases recomendadas. 

Gas Concentra~ao maxima, ppm 

COz 3000 

HzS 0,5 

co 10 

NH3 20 

Fonte: CIGR (1989). 

3.3.2.1. Efeitos dos gases. 

De acordo com SALLVIK (1995), geralmente a amonia e apontada como o 

principal giis, que afeta negativamente aves e suinos. Normalmente as concentravoes de 

amonia em galinheiros estiio acima de 20 ppm, e em galpoes para engorda de suinos estiio 

acima de 8 ppm, sendo os valores da Tabela 4, os recomendados para suinos. 

Tabela 4: Concentravoes de amonia no interior de instalavoes para suinos. 

Concentra~o normal, ppm Varia~ao, ppm 

5- 12 0-50 

22 



CURTIS eta!. (1974) expuseram suinos com pesos de 8- 32 kg durante 1 ate 

109 dias, para diferentes combina<;oes de amonia (50 e 75 ppm), acido sulfidrico (2 e 

8 ppm) e poeira (10 e 300 mg!m3
). A analise ap6s o abate, nao evidenciou diferen<;as entre 

os tratamentos. 0 ganho diario niio foi afetado, com niveis acima de 75 ppm e em 

combinay()es com l 0 mg poeira/m3 Os auto res concluiram, que o desempenho de suinos 

saudaveis, niio pode ser afetado pela polui<;iio do ar em ambiente fechado. A possibilidade 

de incidencia de doen<;as do pulmiio em suinos permanece, possivelmente relacionadas ao 

estresse causado por poluentes do ar, como a amonia e outros gases. 

No seu experimento DRUMMOND eta!. (1980) obteve urn decrescimo no ganho 

diirio para suinos com 8 kg de peso inicial. A exposi<;iio a 50, I 00 e 150 ppm de amonia 

por 4 semanas, resultou numa diminui<;iio do ganho diario de 12, 30 e 29 %, 

respectivamente. Suinos expostos a 50 ou I 00 ppm de amonia parecem ser mais eficientes 

na conversao alimentar, do que comparativamente ao controle, e a exposi<;iio dos animais a 

ISO ppm de amonia. Observou-se uma rea<;iio inflamat6ria no trato epitelial dos animais 

expostos a 100 e ISO ppm de amonia, sendo negativa para o controle, e para 50 ppm de 

amonia. Tambem registraram uma freqiiencia maior de tosse e lesoes no pulmiio, em suinos 

expostos a amonia. 

Alguns sistemas de maneJo do estrume sao mms eficientes para diminuir a 

quantidade de amonia do que outros, assim sistemas de lavagem com jato, tern reduzido a 

volatiliza<;iio da amonia em instala<;oes para suinos em 60% (HOEKSMA et al., 1992). 
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3.3.2.2. Efeitos da poeira. 

Nos abrigos para animais tambem encontramos a poeira, que juntamente com os 

gases, teni influencia na saude do animal, e na do proprio homem. A poeira do ar, 

componente em suspensao nos abrigos dos animais, apresenta microrganismos, gases, 

vapor de agua As particulas de poeira sao provenientes das superficies dos animais (pele, 

pelo, plumagem, etc.), da rayao e do estrume seco, do ambiente extemo. 

A poeira respiravel e a frayao que penetra na regiao de troca gasosa no pulmao, ou 

seja, nos alveolos. A frayao respiravel da poeira e definida como 100% do total das 

particulas com 0,1 Jlffi, 40% das particulas com 5)1m e 0% das particulas com lO)lm. A 

atividade do animal, durante a amostragem, e de efeito significativo na concentrayao de 

poeira. Valores normais e variayoes das concentrayoes de poeira, devido ao tempo de 

medida , tipo de produyao e manejo, sao mostrados na Tabela 5 (SAIL VIK, 1995). 

Tabela 5: Concentrayoes de poeira no ar intemo em instalayoes para suinos em terminayao. 

Poeira total, mglm' Poeira respiravel, mglm3 

Normal Variayao Normal Variayao 

2-4 0,4-10,0 0,4 0,01-0,7 

Em urn experimento, onde a terminayao foi exposta a diferentes niveis de poeira, o 

ganho de peso foi influenciado negativamente somente a 300 mg/m3 e, somente na 
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combinayao com 50 ppm de NH3. Pulmoes e trato respirat6rio foram classificados como 

normal (CURTIS eta/., 1975). 

Numa pesquisa feita por DONHAM (1986), foi encontrada correlayao entre a 

concentra<;:ao de poeira e as freqilencias de doenc;as para suinos novos, e em terminas:ao, 

em concentra<j:oes de poeira consideradas mais baixas. 

Tecnologias podem ser aplicadas para reduzir a produyao de poeira, aumentar a 

sedimentayao ou diminuir a recircula<rao da poeira. Experimentos para a reduyao de poeira 

mostram que o uso da agua, sendo na forma de chuva ou de nevoa, reduz cerca de 5-15% e 

35-50%, respectivamente. Os melhores resultados, geralmente, sao obtidos com a nevoa 

(CIGR,l994). 
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4. MATERIAL E ME TO DOS 

A pesquisa foi realizada na granja Mamy, situada em Monte-Mor- SP, latitude 22°C 

56', longitude 47°C 19', altitude 525 m. 0 periodo experimental teve inicio em 27 de 

dezembro de 1994 e se estendeu ate 11 de abril de 1995, periodo mais quente do ano. 

4.1. Animais 

Foram utilizados 288 animais, provenientes do cruzamento das ravas Large White e 

Landrace com idade media de 67 dias e peso vivo medio de 25 kg. 

4.2. Manejo da lamina d'agua e de arra~oamento da granja 

A lamina d'agua usada caracterizou-se por uma canaleta no fundo da baia, com 

dimensoes de 1 metro de largura, 15 centimetros de profundidade e cinco 5 centimetros de 

nivel de agua Corrente, conforme Figura 2. Quanto a lotas:ao da baia, respeitou-se a 



densidade minima de 1 animal por m2 na parte seca. 0 abastecimento de agua era feito por 

tomeiras colocadas, a cada 5 baias, e que permaneciam abertas aproximadamente por 10 

horas diarias, das 7:00 horas as 17:00 horas. 

As coberturas eram feitas atraves de monta natural, sendo urn cachavo para cada 20 

remeas. As remeas eram, em seguida, mantidas em gaiolas no periodo de 3 5 a 40 dias, para 

fixaviio dos embrioes, quando entao eram levadas para as baias de gestayiio, com a lamina 

d'agua, Ia permanecendo ate 5 dias antes do nascimento da leitegada. Na matemidade os 

animais nao tiveram acesso a lamina d'agua. 

0 desmame era feito com cerca de 24 dias e em seguida os animais eram conduzidos 

a creche com o sistema de lamina d'agua, tambem presente nas fases subseqiientes de 

crescimento e terminaviio, que foram estudas neste experimento. 

0 manejo alimentar anterior as fases de crescimento e de terminayao segum o 

padrao de arrayoamento usuaL A ra<yao era fornecida diariamente e a vontade, em cochos 

comuns a duas baias, sendo que, durante o periodo experimental, colocou-se uma divis6ria 

de madeira nestes comedouros para efeito de controle individual do consumo de ra<yao de 

cada baia, objetivando-se o calculo da conversiio alimentar. A composi<yao da ra<yao 

utilizada para cada fase estudada do ciclo produtivo, consta na Tabela 6. A agua era oriunda 

de bebedouros automaticos do tipo chupeta. 
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T b l 6 C a ea . - d ornpostyao - d £ a ra9ao as ases d e cresc1mento e terrnmavao. 
Proteina Bruta Energia (kcal) Ca p 

(%) 
Crescirnento 16,61 3260 0,85 0,57 
Terrnina9ao 15,01 3300 0,85 0,54 

4.3. Tratamentos 

Os tratarnentos estudados forarn: baia sern lamina d'agua e sern acesso aos dejetos 

(SLSD); baia corn lamina d'agua e com acesso aos dejetos (CLD); baia corn lamina d'agua e 

sern acesso aos dejetos (CLSD). Ilustrando os tratamentos experirnentais, apresentarnos as 

Figuras 3, 4 e 5, respectivarnente para SLSD, CLD e CLSD. 

Figura 3: Tratarnento SLSD: sem lamina d'agua e sem acesso aos dejetos. 
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Figura 4: Tratamento CLD: com lamina d'agua e acesso ao dejetos. 

Figura 5: Tratamento CLSD: com lamina d'agua, mas sem acesso ao dejetos. 



0 tratamento SLSD simula o sistema convencional de criayao, e o testemunho. Os 

animais nao tern acesso a lamina d' agua e, conseqiientemente, nao reutilizam a ra91io 

eliminada nas fezes, facilitada pela presenva da agua que favorece a separa91io dos dejetos. 

Ja os tratamentos CLD e CLSD, confrontam a reutilizavao da ra91io nao digerida 

pelos animais e o conforto termico proporcionado pela lamina. 

4.4. Manejo experimental e coleta de dados 

Os tratamentos foram sorteados aleatoriamente nas dezoito baias usadas. Algumas 

delas sofreram modificay5es, pelo fato de a continuidade da lamina nao favorecer a 

aplica91io dos tratamentos CLD e CLSD. No caso do tratamento CLD, foi colocada uma 

tabua de madeira sobre a lamina, para impedir o acesso dos animais. Ja o tratamento CLSD, 

exigiu uma grade imersa na lamina d'agua, a 2,5 centimetros de profundidade, assim 

evitando o contato dos animais com o residuo, e ao mesmo tempo, permitindo a 

possibilidade de troca termica. 

0 monitoramento da temperatura de globo negro proxima aos animais, foi feita 

atraves de termometros de globo negro, colocados no centro geometrico da baia, 

associados a termopares, e estes a urn indicador digital de temperatura e chave seletora, 
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marca Omega. Foram ainda, tomadas diariamente, as temperaturas minima e maxima, bulbo 

seco e umido, as 8:00 e 15:00 horas. 

A temperatura ambiente externa foi aferida atraves de dados das normais 

climatol6gicas dos anos de 1968 a 1990, fornecidos pela Estas:ao Meteorol6gica de Nova 

Odessa (22° 07' latitude, 48° 00' longitude e 528 m altitude). 

A umidade relativa foi obtida dos dados de temperatura de bulbo seco e umido, 

utilizando-se o "software" CARPS!, onde se utilizam os dados da Carta 

Psicrometrica(BIAGI, J.D., SILVA, I.J.O, 1990). 

Estimou-se o gasto de agua com a utilizaviio da lamina para o abastecimento de 

cinco baias, atraves do Metodo Volumetrico, que consiste em recolher -se a agua em 

recipiente de capacidade conhecida, e registrar-se o tempo gasto para encher o recipiente 

( quantidade =volume I tempo ). 

Foi analisada a composis:ao da ras:ao oferecida aos animais, e do residuo nao 

digerido e eliminado com as fezes (dejetos), para checagem da composiviio. Assim como a 

temperatura da agua na entrada, e na saida das baias, e a qualidade da agua (DBO; DQO; 

N, P, K; coliformes totais e fecais ), proveniente das baias com lamina. 
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Todos os animais foram pesados no inicio e termino do periodo experimental, 

fazendo-se uso de uma balanva com capacidade de 270 kg, marca Alja, para as fases de 

crescimento e de terminaviio do ciclo produtivo. Denominou-se de peso acumulado (PA), o 

peso final de pesagem somado ao peso de entrada naquela fase do ciclo produtivo, e de 

peso descontado (PD), o peso final de pesagem subtraido do peso de entrada. 

A ra9iio era fomecida ad libitum, monitorando-se diariamente a quantidade 

fomecida por baia, assim como as sobras, para calculos de conversao alimentar. Foram 

utilizados os valores usuais de arra9oamento, de forma a nao haver interferencia nos niveis 

energeticos e proteicos. 

4.5. Delineamento experimental 

Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados para controle da diferenva de 

idade dos lotes que era de 1 semana. Cada bloco foi composto de 48 animais distribuidos 

em 3 baias. Os tratamentos foram sorteados em cada bloco. Tivemos 6 repeti96es por 

tratamento, totalizando 6 blocos, 18 baias e 288 animais. Os dados foram analisados atraves 

. do "software" SANEST (SAR.RlES, G.A., OLIVEIRA, J.C.V. de, ALVES, M.C., 1992). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO 

A avaliavao de urn sistema de manejo, nao tern uma caracterizaviio propria, no que 

diz respeito a medida de eficiencia do sistema, ate porque a literatura nao estabelece 

nenhuma metodologia padrao para comparar tais dados. 

0 sistema de lamina d' agua ja e utilizado em muitas granJas, com relatos de 

resultados favoniveis obtidos a campo, notoriamente quanto a diminuiyao da presenva de 

moscas e dos gases provenientes da fermentaviio das fezes e da urina, alem da manutenvao 

da limpeza do galpao. 

Os dados de produvao sao informavoes adicionais, entretanto nao sao por si s6s 

suficientemente seguros para comparar os sistemas criat6rios. Hit outros indicadores como 

o comportamento e a saude, alem dos dados do ambiente, que complementam o 

entendimento da integraviio do animal, com o meio onde vive. Urn resultado produtivo 

baixo, e urn sinal que alguma coisa pode estar errada. A analise independente dos 

indicadores, sejam eles de natureza produtiva, ambiental, comportamental ou fisiol6gica, e 



relativamente facil. No entanto, as inter-relas:oes entre eles sao mais infomativas, e 

estabelecem limites a serem vencidos. 

5.1. Variaveis ambientais dentro do galpiio 

Os dados das varhiveis ambientais monitorados no interior da instalas:ao constam na 

Tabela 7, sendo os valores medios das temperaturas minima (Tmin) e maxima (Tmax), da 

temperatura de bulbo seco (Tbs) e umidade relativa (UR), para o periodo pertinente as fases 

de crescimento e de terminas:ao do ciclo de crias:ao. 

Os valores observados para temperaturas minima (Tmin) e maxima (Tmax), de 

bulbo seco (Tbs) e de bulbo umido (Tbu) e a umidade relativa (UR), apenas caracterizam as 

condis:oes termo-higrometricas do galpao. Nao houve uma analise estatistica para esses 

dados ambientais considerando cada tratamento, visto que o experimento foi feito num 

unico galpao. Sabe-se que o ideal seria estuda-los em galpoes separados, para melhor 

avalias:ao das caracteristicas do ambiente, o que nao foi possivel, por nao se ter disponivel 

numa mesma propriedade os galpoes com o sistema de liimina d'agua, e sob o sistema 

convencional de crias:ao. 
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Tabela 7: Valores meteorologicos medios observados no interior do galpao. 

Variaveis ambientais 
08:00 horas 15:00 horas 

Tbs(°C) 22,5 30,0 

Tmin(0 C) 19,5 20,0 

Tmax (0 C) 31,0 32,5 
UR(%) 64 78 

A temperatura de globo negro (TG) foi comparada entre os tres tratamentos, para 

todo o periodo experimental, e nao se verificou significancia estatistica entre os dados, nos 

dois honirios considerados de 8:00 e 15:00 horas, segundo a Tabela 8. A dificuldade de 

colocar os termometros de globo negro o mais proximo possivel dos animais, devido it 

curiosidade aguyada destes, e it utilizayao de urn unico galpao experimental, possivelmente 

impossibilitou a obtenyao da carga total de radiaviio, que efetivamente atingiu os suinos. 

Tabela 8: Medias das temperaturas de globo negro nos horitrios das 8:00 e 15:00 horas. 

Tratamemtos Temperatura de globo negro 
08:00 horas 15:00 horas 

CLD 28 14a 32,31a 
SLSD 27 91a 32,34a 
CLSD 28 23a 32,32a 

' . ' . 
Medias segutdas por letras tgurus md1cam ausenc1a de sJgmficllllcJa estatistJca. 

As entalpias criticas no honirio das 14:00 horas, incluindo as fases de crescimento e 

terminayao, atingiram os valores limites sugeridos para suinos, conforme Tabela 9. 
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Tbi9EI. 'd' 'd a ea ntalptas me tas para o peno o expenmenta . 
Entalpia (k'/kg ar seco) 

08:00 horas 15:00 horas 
82,14 96,33 

Nos locais de entrada (E) e se saida (S) de agua das baias utilizadas no experimento 

monitorou-se a temperatura da agua, cujos dados constam na Tabela 10. 

b I TaealO: T d ' . d d d 'd d ' emperatura aagua nos ocats e entra a e e sat a e agua. 
Temperatura da a2ua 

Horarios El S! E2 S2 E3 S3 E4 S4 
08:00 25 0 25,5 24 0 24,0 26,3 26,5 25,5 25,5 
15:00 28,5 29,5 270 27,5 28 7 28,7 30,0 30,0 

A orientas:lio diferente de leste-oeste, pennitiu a incidencia do so~ o que ocasionou 

valores maiores para a temperatura da lamina d'agua, as 15:00 horas. A proximidade dos 

valores nos locais de entrada e de saida de agua deve-se ao fato da continuidade do fluxo da 

agua. 

A impossibilidade ·de se monitorar o gasto de agua atraves de hidrometros, 

comprometeu a exatidlio das medidas. Assim, a estimativa media do consumo de agua, para 

0 abastecimento de cinco baias, por aproximadamente 10 horas diarias, pelo metodo 

volumetrico, foi de 551 litros. 
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5.2. Variaveis ambientais fora do galpao 

Na Tabela 11 encontram-se as normais climatol6gicas (1968 a 1990) da Estac;ao 

Meteoro16gica de Nova Odessa-SP, que e a mais proxima a localizac;ao da granja, onde o 

experimento foi conduzido. 

Tabela 11: Normais climatol6gicas. 

Temperatura do ar (0 C) e Umidadc rclativa (%) Vento 

Mis Media Moixima Media Minima Umidadc Dire~iio Vclocidade 
molxima absoluta minima absoluta relativa (%) predominan media(mis) 

te 

Jan 24,0 30,3 36,8 19,4 10,8 77,5 C/SE 1,2 
Fcv 24,3 30,8 36,8 19,5 13,2 76,7 C/SE 1,1 
Mar 23,7 30,5 35,8 18,6 11,6 76,7 C/SE I, I 
Abr 21,4 28,4 34,2 15,7 3,8 76,5 C/SE 1,1 
Mai 18,7 26,3 32,8 12,5 1,2 77,2 C/SE 0,9 
Jnn 16,9 25,2 33,6 10,2 -1,4 76,5 C/SE 0,8 
Jn1 16,8 25,4 31,6 9,7 -1,4 72,1 C/SE 1,1 

Ago 18,5 27,1 34,4 11,3 0,4 69,5 SE/C 1,3 
Set 20,1 27,7 37,8 13,8 3,0 69,8 C/SE 1,6 
Out 21,9 29,0 36,0 16,0 7,2 70,7 C/SE 1,7 
Nov 23,0 29,6 39,0 17,5 8,6 72,3 C/SE 1,7 
Dez 23,5 29,5 36,2 18,7 10,6 76,3 C/SE 1,3 
Ano 21,1 28 3 39,0 15,3 -I 4 74,3 C/SE 1,2 

5.3. Desempenho Produtivo 

De acordo com a Tabela 12, para ganho de peso diario, peso acumulado, peso 

descontado e conversao alimentar na fase de crescimento, observou-se significilncia 

estatistica (p>0,05) apenas para o peso descontado, quando comparamos os tratamentos 

TCL (37,2 kg) e TSR (34,0 kg). 0 maior peso observado para o TCL, possivelmente teve a 



influencia do efeito positivo da lamina d'agua associada ao residuo da ra<;ao nao digerida. 

Neste tratarnento houve a continuidade das condivoes a que os animals estavam expostos na 

creche, fase que antecedeu o crescimento, o que tarnbem pode ter caracterizado uma 

situa<;ao menos estressante. Ja os tratamentos TCL (37,2 kg) e TSL (35,8 kg), TSL(35,8 

kg) e TSR(34,0 kg), niio diferenciaram significativarnente. 

Tabela 12: Dados medios de produ<;iio de suinos na fase de crescimento. 

Tratamentos Ganho Peso Peso Convcrsio 
de peso acumulado dcscontado alimcntar 
dhirio (kg) (kg) 
(kg) 

CLD 0,80 a 62,30 a 37,19 a 2,45 a 
SLSD 0 77 a 59,80 a 35,83 a b 2,79 a 
CLSD 0,74 a 59,62 a 33,97 b 2,80 a 

Coeficiente 
devaria~o 

(%) 5,74 3,36 5,58 9,55 

Medias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nivel de significancia de 5%. 
CLD - com liimina d'agua, sem dejetos; SLSD - sem lamina d'agua e sem dejetos; 
CLSD - com lamina e sem dejetos. 

Na fase de termina<;iio, para o ganho de peso diario, o peso acumulado, o peso 

descontado e a conversiio alimentar, niio houve diferen<;a estatistica (p<0,05), conforme 

Tabela 13. Possivelmente as adapta<;oes usadas nos tratamentos TSL e TSR, niio foram 

suficientes para caracterizar as diferen<;as entre os tratamentos, pois os animals levantavam 

as tabuas, embora elas fossem recolocadas. A impossibilidade de secar a lamina d' agua nas 

balas com o TSL, permitiu o umedecimento das tabuas, usadas para impedir o acesso dos 

animals a agua e ao residuo da ra<;iio niio digerida, possibilitando aos animals uma chance 

de trocar calor. Observay(ies etol6gicas se feitas, permitiriarn uma melhor compreensiio do 

experimento de uma forma geral e, a influencia desses aspectos ficaria mals esclarecida. 

Inclusive esclareceria melhor a influencia do manejo com lfunian d'agua, na fase de creche. 

39 



Tabela 13: Dados medios de produ<;:iio de suinos na fase de terrnina<;:iio. 

Tratamentos Ganhode Peso Peso Conversao 
peso acumulado descontado alimcntar 

diario (kg) (kg) 
(kl!:) 

CLD 0,87 a 88,10 a 25,78 a 2,68 a 
SLSD 0.88 a 85,72 a 25,90 a 3,03 a 
CLSD 092a 87 00 a 27,43 a 2,75 a 

Coeficiente 
de varia<;:iio 5,44 2,68 5,70 12,50 

(%) 

Medias seguidas por letras iguais indicam ausencia de significiincia estatistica. 
CLD - com liirnina d'agua, sem dejetos; SLSD - sem lamina d'agua e sem dejetos; 
CLSD - com lamina e sem dejetos. 

Na amilise conjunta dos dados das fases de crescimento e terrnina<;:iio, apresentados 

na Tabela 14, relativamente as mesmas variaveis de produ<;:iio avaliadas, para cada fase do 

ciclo de cria<;:iio, houve significiincia estatistica para os dados de conversiio alimentar 

(p>0,05). Supoe-se que, nesta analise conjunta, foi possivel diluir o efeito do sexo, pois 

niio foi possivel separar os animais por sexo, ou manter uma mesma propor<;:iio dentro das 

parcelas experimentais, ja que o experimento foi instalado numa granja comercial, 

impossibilitando muitas altera<;:oes no manejo. Sabendo-se que, ate o inicio da fase de 

terminayiio, machos e remeas praticamente niio diferem quanto ao crescimento, ate as 

remeas atingerem a maturidade sexual, o que possivelmente justifica os maio res val ores dos 

coeficientes de varia<;:iio para a conversiio alimentar, na anlilise individual das fases de 

crescimento (9,55%), e de terrnina<;:iio (12,48%), do ciclo produtivo, comparativamente a 

anillise conjunta (6,57%). 
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Tabela 14: Dados medios de produyao de suinos para a fases de crescimento e terminayao. 

Tratamentos Ganho de peso Peso Peso Convcrsiio 
dhirio acumulado (kg) descontado (kg) alimentar 
(k2) 

CLD 0 62 a 88,10 a 60,92 a 2,55 b 
SLSD 0,60 a 85,72 a 61,74 a 2,89 a 
CLSD 0,61 a 87,00 a 61,39 a 2,76 ab 

Coeficiente de 
varia~iio (%) 2,74 I 2,68 4,26 6,57 

Medias seguidas por tetras distintas diferem entre si ao nivel de significiincia de 5%. 
CLD - com lfunina d'agua, sem dejetos; SLSD - sem lamina d'agua e sem dejetos; 
CLSD - com lfunina e sem dejetos. 

5.4. Avalia~o da correla~ao entre as variaveis de ambiente e de produ~ao. 

Foram correlacionadas as variaveis de produyao, conversao alimentar (CA), peso 

descontado (PD), peso acumulado (PA) e o ganho de peso (GPD), com a variavel 

ambiental de temperatura de globo negro (TG), nos horitrios de 8:00 e 15:00 horas. 

Os resultados encontram-se nas tabelas 15, 16 e 17. Nao foram encontradas 

correlayoes significativas, ao nivel de 5% de significiincia, entre as variaveis estudadas. 
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Tabela 15 - Resultados da correlas:ao entre as variaveis de ambiente e de produs:ao para o 

tratamento SLSD (sem lamina d'agua e sem acesso aos dejetos). 

Ganho de peso diario Peso acumulado Peso descoutado Conversao alimentar 

08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 

P> t- 0,56 P>t 0,78 P> t- 0,76 P>t-0,99 P> t-0,59 P> t- 0,76 p > l- 0,59 P> t- 0,53 

. . 
P = probabtbdade . 

Tabela 16 - Resultados da correlas:ao entre as variaveis de ambiente e de produs:ao para o 

tratamento CLD (com lamina d'agua e acesso aos dejetos). 

Ganho de peso diario Peso acumulado Peso descoutado Couversao alimentar 

08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 

P> t- 0,63 p > t- 0,21 P> t- 0,80 P>t-0,76 p > t- 0,81 P>t-0,50 P> t- 0,54 P> t- 0,26 

.. 
P - probabilidade. 

Tabela 17 -Resultados da correlas:ao entre as variaveis de ambiente e de produs:ao para o 

tratamento CLSD (com lamina d'agua, mas sem acesso aos dejetos). 

Ganho de peso diario Peso acumulado Peso descontado Conversao alimentar 

08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 

P> t- 0,58 P>t-0,75 P> t- 0,57 P> t- 0,89 P>t-0,70 P>t-0,78 P> t- 0,36 p > t= 0,55 

.. 
P = probabilidade. 



6. CONCLUSOES 

6.1. Conclusao geral 

0 desempenho de suinos em crescimento e termina<;iio foi influenciado pela 

presen<;a da liimina d'ilgua e acesso aos residuos. Embora nao houvesse diferen<;a 

estatistica significativa para temperatura de globo negro, ganho de peso diilrio, peso 

acumulado, peso descontado, observou-se uma tendencia de melhores resultados 

economicos em termos de produtividade total com o uso da lamina d' ilgua. Nao foram 

encontradas correla<;5es significativas entre as variilveis de produ<;iio, conversao 

alimentar (CA), peso descontado (PD), peso acumulado (PA) eo ganho de peso (GPD), 

com a variavel ambiental de temperatura de globo negro (TG), nos horarios de 8:00 e 

15:00 horas. 
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6.2. Conclusi'ies especificas 

6.2.1. Houve diferens;a estatistica significativa (p>0,05) para conversao alimentar, sendo o 

melhor valor no tratamento CLD, de 2,55, o que evidencia o efeito associado do mecanismo de 

refrigeras;ao e a ingestao dos residuos. 

6.2.3. A nao padronizas;ao de criterios para a avalias;ao de conforto ambiental, sensas;ao de 

conforto do animal, ou ainda, a nao compreensao total, atraves da etologia e da fisiologia, das 

varias etapas de crias;ao da especie, limita possivel recomendas;ao indiscriminada do sistema. 



7. RECOMENDA<;:OES 

Para a continuidade dos trabalhos visando aumentar os conhecimentos dessa area, 

sugerimos que sejam desenvolvidas pesquisas nesse tema, procurando abranger os seguintes 

pontos: 

7 .I. Utilizar diferentes edificay5es para melhor investigar os parametros ambientais. 

7.2. Tentar padronizar e quantificar a sensayao de conforto termico, para diferentes etapas da 

criavao intensiva. 

7.3. Compatibilizar os estudos etol6gicos e os fisiol6gicos, para que contribuam a compreensao 

de fenomenos bioclimaticos. 

7.4. Avaliar a possibilidade do acesso aos residues, contando com o nao oferecimento de rayao 

aos animais por urn dia, preferencialmente urn dia anterior a lavagem da lamina. 
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ABSTRACT 

The presence of a water channel within the boxes, as an alternative system of 

management, makes possible to the animals have access to cooling. The animals use the 

channel of water to urinate and defecate, besides using it for thermal cooling, and 

optimizing the gases formation within the housing. Also avoiding the presence of flies, and 

promoting the thermal confort to the animals. The main objective of this research was to 

verity the swine performance during growing - finishing, using the water channel in the 

boxes, as a cooling alternative with the following treatments: with the channel water and 

access to the sludge (CLD), without the water channel (SLSD), and with the water channel 

and without access to the sludge (CSLD). The research was carried on Granja Mamy, in 

Monte Mor, Sao Paulo, and the total length of time for observation was during the summer 

hottest months. Large White and Landrace swine cross were used in the experiment, with 

approximately sixty days of age and liveweight of 25 kg. Statistical differences were not 

found (p<0.05) for the Black Globe Temperatures, concluding that the water channel did 

not interfere in the whole environment. However, there was significant difference ( p>O. 05) 

for the feed conversion values, being the best results for the CLD treatment , of 2.55, 

showing the associated effect of cooling plus the ingestion of residue. 
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APENDICE 3: Analise dos dejetos. 

Forma seca Forma liquida Forma pastosa 

Pb (%) 11,71 11,62 9,75 

Umidade 73,42 81,92 82,96 

Mat.seca original 26,58 18,08 17,04 

Cinzas 12,66 7,61 4,83 

Ca 1,34 1,08 1,04 

P total 0,67 0,43 0,47 

'. V a! ores expressos na matena seca totaL 



APENDICE 4: Analise da agua. 

DBO 2.750 mg/1 

DQO 6.420 mg/l 

Fosfato total 129 mg/1 

Nitrogenio 486 mg/1 

Potassio total 150 mg/1 

Coliformes totais 2,lxl08 NMP/lOOml 

Coliformes fecais !,3x101 NMPIIOOml 
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