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Resumo - Foram utilizados 420 leitões, em dois experimentos, para comparar a eficiência de baias 
contendo divisórias de concreto pré-moldadas e piso de concreto parcialmente ripado, e gaiolas  metáli-
cas suspensas contendo divisórias e piso de arame galvanizado trançado. O peso médio inicial foi de 
8,5 kg e o final, de 26 kg. No primeiro experimento, o ganho diário de peso e a conversão alimentar 
dos mestiços Landrace X Large White, alojados nas baias e nas gaiolas, foram semelhantes (506 g e 
1,84 versus 499 g e 1,83, respectivamente). No segundo experimento, os leitões Landrace X LargeWhite 
também apresentaram desempenho não estatisticamente diferentes (P>0,05), semelhantes nos dois tipos 
de instalação (549 ge 1,79 versus 543 g e 1,84).No entanto,os leitões Landrace mantidosnas baias apresen-
taram menor ganho diário de peso (497 versus 552 g) do que aqueles que foram mantidos nas gaiolas. A di-
ferença na conversão alimentar dos leitões Landrace (1,88 versus 1,80), em virtude do tipo de instala-
ção, não foi estatisticamente significativa (P>0,05). Foi necessário eliminar 4,76%dos leitões das baias 
e 1,90% dos leitões das gaiolas, por terem apresentado paralização no crescimento, ou mesmo perda 
de peso. A diferença no número de leitões eliminados dos dois tratamentos não foi significativa (P>0,05). 
A análise econômica revelou que o custo por leitão criado nas gaiolas foi 2,38 vezes maior do que o 
calculado para os leitões das baias. 

Termos para indexação: baias, gaiolas 

EFFECT OF HOUSING ON WEANLING PIGS PERFORMANCE 

ABSTRACT - Four hundred and twenty piglets were used in two experiments to compare the efficiency 
of pens with partial slotted concrete floor and flat deck cages whose floors were made of galvanized 
woven wire. The mean initial and final live-weight were 8.5 kg and 26 kg respectively. In the first 
experiment the daily weight gain and the feed conversion of the crossbred Landrace x Large White pigs 
contined in the pens or in the cages were similar (506 g and 1.84 versus 499 g and 1.83, respectively). 
ln the second experiment the crossbred pigs also showed performance not statistically different 
(P>0.05) dueto the housing system (549 g and 1.79 versus 543 g and 1.84). However, the Landrace 
pigs housed in the pens showed lower daily weight 9am (497 g versus 552 g) than that housed in the 
cages. The feed conversion was not statistically (P>0.05) different (1.88 versus 1.80). The pigs that 
showed growth stop and those that lost weight were removed from the experiments. The difference in 
the number of the pigs removed from the treatments (4.76% from the pens versus 1.90% from the 
cages) was not significant (P>0.05). The cost per pig housed in the cages was 2.38 times than that 
calculated for pigs in the pens. 

Index terms: nursery, slotted concrete floored pens, flat deck cages 

INTRODUÇÃO 

O uso de gaiolas metálicas suspensas tem sido 

crescente, apesar de serem normalmente mais 

caras do que as baias com piso de concreto, O 
principal argumento utilizado para justificar esta 

tendência tem sido o fato de as gaiolas proporcio-
narem melhores condições de higiene do que as 

baias. As aberturas do piso das gaiolas represen- 
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tam grande parte da superfície; por isso, a reten-
ção de dejetos e umidade é mínima. 

No entanto, faltam dados experimentais de 
quantificação das condições de higiene, e poucos 

trabalhos foram conduzidos para verificar o efeito 

do tipo de instalação no desempenho de leitões 
em recria. O conhecimento deste efeito é neces-

sário para uma adequada avaliação econômica 

dos diferentes tipos de instalação existentes. 
O presente estudo foi realizado com os obje-

tivos de: a. medir o desempenho de leitões dos 8 
aos 26 kg de peso vivo quando alojados em baias 
com piso de concreto ripado ou em gaiolas metáli-
cas suspensas; b. medir a contaminação ambiental 

nas baias e nas gaiolas; e c. realizar uma avaliação 
econômica. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi conduzido nas instalações do Centro 
Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves, da Empresa Bras-
leira de Pesquisa Agropecuária, em Concórdia, Santa Cata-
rina. Utilizaram-se baias com piso de concreto parcialmen-
te (113) ripado (Fig. 1) e gaiolas metálicas suspensas, com 
piso de arame galvanizado trançado (Fig. 2). As medidas 
das baias e gaiolas foram, respectivamente, 0,92 x 1,49 m 2  
e 0.99 x 1,72 m 2 . 

Foram realizados dois experimentos, um durante o pe-
ríodo de dezembro de 1979 a março de 1980 (período 
quente, Experimento 1) e outro de julho a setembro de 
1980 (período frio, Experimento II). 
Experimento 1 

Foram utilizados 264 leitões mestiços Landrace X 
Large White, 132 fêmeas e 132 machos castrados, desma-
mados aos 35 dias de idade. Estes animais receberam ra-
ç5o comercial granulada (contendo 21% de proteína bmta 
e antibiótico), à vontade, desde o sétimo dia de vida, até 
o final do experimento, e água à vontade, desde o nasci-
mento. Durante o período experimental nSo se realizou 
limpeza nas instalações. 

A distribuiflo dos leitões nos dois tratamentos, baias 
e gaiolas, foi realizada na primeira semana após a desma-
ma. Foram feitos 44 lotes de seis leitões três remeas e três 
machos), uniformes dois a dois, de acordo com o peso. Os 
tratamentos foram sorteados dentro dos pares de lotes, O  

delineamento experimental foi o de blocos casualizados, 
com dois tratamentos e 22 repetições. A unidade experi-
mental foi representada por seis leitões. 

As pesagens de cada um dos leitões e o controle de 
consumo de raçXo dos lotes de seis leitões foram realiza-
dos semanalmente. Cada lote de seis leitões concluiu o perí-
do experimental quando atingiu peso médio de aproxima-
damente 26 kg. 

Os leitões que apresentaram peso igual ou inferior ao 
da semana anterior foram eliminados do experimento. 
Os dados de eliminação dos leitões foram submetidos à 
análise estatística após a transformaçfo do número de lei-
tões eliminados por parcela (n) em raiz quadrada de n 
mais 0,5. 

A temperatura ambiental foi anotada quatro vezes 
por dia (às 8h 15m, 11h 15m, 14h Um e 17h Um), 
durante o período experimental. Utilizou-se termômetro 
com filamento de mercúrio, colocado a cerca de 1,70 m 
acima do piso. As temperatura médias ocorridas durante 
o período experimental numa sala contendo baias e 
noutra com gaiolas foram de 25,5 0C, e 27,0°C, respec-
tivamente. 

A contaminaçâb bacteriana do ar foi avaliada por meio 
da contagem de colônias de bactérias nos meios de cultura 
ágar-sangue, "tryptic-soy-agar" (TSA, Difco), e ágar-Mac 
Conkey (Difco). As placas contendo estes meios foram 
colocadas sobre o piso das baias e das gaiolas e expostas 
ao ar durante um minuto. Após esta exposiçffo, as placas 

FIG. 1. Baias com piso do concreto parcialrnente ripado. 
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FIG. 2. Gaiolas metálicas suspensas. 

foram incubadas a 37 0C, durante 24 horas; realizou-se, 
então, a contagem de colônias de bactérias. Na análise 
estatÍstica dos dados de contaminação ambiental utili-
zou-se o delineamento inteiramente casualizado, com dois 
tratamentos e seis repetições. As contagens do número 
de colônias de bacterias por placa foram classificadas em 
seis classes (X): O (sem crescimento), 1 (até 10 colônias), 
2 (10 a 50 colônias), 3 (50 a 100 colônias), 4 (acima de 
100 colônias) e 5 crescimento continente). Os valores de 
X foram transformados em raiz quadrada de X mais 0,5 
antes de se proceder à análise estatítica. 

Experimento II 
Foram utilizados 84 leitões mestiços Landrace X Large 

White e 72 leitões Landrace. O delineamento experimen-
tal foi inteiramente casualizado, com os tratamentos 
dispostos em esquema fatorial 2 x 2 (instalações x raças). 
O efeito da interação foi isolado na análise estatística. 

As temperaturas ambientais médias ocorridas durante 
o período experimental numa sala contendo baias e 
noutra com gaiolas foram de 20,3 0C e 21,4°C, respecti-
vamente. 

A contaminação ambiental foi avaliada duas vezes uti-
lizando-se os meios de cultura TSA e Mac Conkey, uma 
no dia 20 e outra no dia 27 de agosto. Na análise estatís-
tica dos dados de contaminação ambiental, ut• ou-se 
o delineamento inteiramente casualizado, com os trata-
mentos dispostos em esquema fatorial 2 x 2 x 2 (insta-
lações, datas, meios de cultura). Os efeitos das interações 
duplas foram isolados na análise estatística. Foram utiliza-
das trôs repetições. 

Os demais aspectos relativos ao material e métodos são 
os mesmos do experimento I. 
Avaliação econômica 

Optou-se por uma análise de custos simples para com-
parar uma instalação contendo gaiolas metálicas suspen-
sas com outra contendo baias com piso de concreto par-
cialmente ripado. Nesta análise levaram-se em considera-
ção apenas os custos diferenciais entre os dois tipos de ins-
talações, admitindo-se custos semelhantes para paredes, 
telhados, comedouros, bebedouros, mão-de-obra para 
construção e outros de manutenção e reparos. No cálculo 
do custo de uma sala contendo gaiolas, considerara-se 
apenas o piso de concreto da sala e as gaiolas; e para a sala 
contendo baias, apenas o piso, o canal de dejetos, as divi-
sórias pré-moldadas e as grades do piso, tudo feito de 
concreto. 

Foram utilizados os preços vigentes no més de abril de 
1980 e considerou-se, de acordo com os fabricantes, uma 
depreciação de cinco anos para as gaiolas, de dez anos 
para as divisórias pré-moldadas, de dez anos para as grades 
de concreto do piso e de quinze anos para canais de deje-
tos. Consideraram-se ainda as lotaçôes máximas de oito 
leitões por gaiola e seis leitões por baia, tomando-se como 
indicação a área mínima de 0,21 m 2  por leitão. 

RESULTADOS 

Experimento 1 
Os resultados de desempenho e de contamina- 
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ção ambiental obtidos no experimento 1 são apre-
sentados na Tabela 1. Os leitões criados nas baias 
apresentaram ganho diário de peso (506 g) e con-
versão alimentar (1,84) semelhantes aos criados 
nas gaiolas (499 g e 1,83, respectivamente). As 
diferenças observadas entre os tratamentos não 
foram significativas (P> 0,05) pelo teste F. 

O percentual de eliminação de leitões foi maior 
nas baias (6,8%) do que nas gaiolas (3%). A di-
ferença entre o número de leitões eliminados nas 
duas instalações foi estatisticamente significativa 
(P> 0,05). 

A contaminação ambientai medida com três 
meios de cultura (ágar-sangue, TSA e ágar-
-Mac Conkey) não diferiu significativa-
mente (P> 0,05) entre os dois tipos de instalação. 
Experimento 11 

Os resultados de desempenho e de contamina-
ção ambiental obtidos no experimento II são apre-
sentados na Tabela 2. 

Os leitões Landrace criados nas baias apresenta-
ram ganho diário de peso significativamente 
(P < 0,05) menor do que os criados nas gaiolas 
(497 g  x 552 g). As conversões alimentares dos 
leitões Landrace nos dois tipos de instalação 
(1,88 e 1,80) não diferiram significativamente 
(P> 0,05). 

Os leitões mestiços Landrace x Large White 

não apresentaram diferença significativa (P > 0,05) 
no ganho diário de peso (549 g  e 543 g) e nem na 
conversão alimentar (1,79 e 1,84) devido ao tipo 
de instalação. 

As médias de ganho diário de peso e de conver-
são alimentar de todos os leitões alojados nas baias 
(525 g  e 1,83) não diferiram significativamente 
daquelas observadas para todos os leitões alojados 
nas gaiolas (547 g e 1,82). 

Apenas um leitão das baias foi eliminado, o 
que representa um percentual de eliminação de 
1,3% neste tipo de instalação. A diferença no nú-
mero de leitões eliminados não foi estatisticamente 
significativa (P > 0,05). 

A contaminação ambiental medida com os 
meios de cultura TSA e ágar-Mac Conkey, não 
diferiu significativamente (P > 0,05) entre as baias 
e gaiolas. 
Avaliação econômica 

A análise do custo dos dois tipos de instala-
ção é apresentada na Tabela 3. Esta tabela contém 
as informações necessárias para a atualização dos 
custos em função dos preços. O custo das baias 
foi menor do que o custo das gaiolas. 

DISCUSSÃO 

Os leitões mestiços Landrace X Large White 

TABELA 1. Efeito do tipo de instalação no desempenho de leitões e na contaminação ambiantal. Experimento 1. 

Itens Baias Gaiolas Coeficiente de 
variação % 

N?de leitões mestiços 132 132 - 
N9de repetições 22 22 - 
N? de leitões eliminadosa 9 4 - 
Peso inicial, kg 8.0 ± 0.3 8.0 ± 0,3 1,3 
Peso final, kg 25,9 ± 0,2 25,7 ± 0.2 3,4 
NÇ'de diasa 35,9 ± 1,2 35,9 ± 0,9 6,7 
Ganho diário, 9a 509 ± 9 499 ± 6 5,7 
Conversão alimentara 1,84 ± 0.02 1,83 ± 0,03 7,1 
Contaminação ambientalb: 
- Âgar.san guea 2,27 ± 0,05 2,12 ± 0,00 3,7 
- 2,23 ± 0.05 2,00 ± 0,06 6,1 
.ÁgarMacConkeya 1,28 ± 0.06 1,11 	± 0,14 22,0 

a- Diferença entre as mddias da mesma linha não significativa (P >0,05) pelo teste F 
b - Valores transformados 
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TABELA 2. Efeito do tipo de instalação no desempenho de leitões e na contaminaçâb ambiental. Experimento II. 

Itens Baias Gaiolas 
Coeficiente de 

variaçâo % 

N9de leitões Landrace 32 36 - 
N9de repetições 6 6 - 
Peso inicial, kg 8.9 ± 0,0 9,0 ± 0.0 1,2 

Peso final, kg 26,6 ± 0,3 26,1 	± 0,3 2,7 

N9de dias 35,3 ± Ma 31,2 ± 0,9a 9,5 

Ganho diário, g 497 ± 11° 552 ± 10b 7,2 

Conversão alimentar 1,88 ± 0,5a 1.80 ± 004a 59 

N9de leitões mestiços 42 42 - 
N9de repetições 7 7 - 
Peso inicial, kg 9,5 ± 0,2 9.6 ± 0,2 6,0 

Peso final, kg 26,5 ± 0,3 26,4 ± 0,2 2,4 

N9de dias 30.9 ± 0 , 7 31.3 ± 0 ,9a 7,0 

Ganho diário, g 549 ± 73 543 ± 1 5a 5.4 

Conversão alimentar 1,79 ± 0 ,02a 1,84 ± 0,033 37 

Total de leitões 78 78 - 
Peso inicial, kg 9,3 ± 0,1 9,3 ± 0,1 4,8 

Peso final, kg 26,5 ± 0,2 26.3 ± 0,2 2,6 

N9de dias 32,9 ± 0 ,9a 31,2 ± 06a 7,2 

Ganho diário, g 525 ± 10a 547 ± ga 5,3 

Conversão alimentar 1,83 ± 003a 1,82 ± 0,02a 47 

NPde leitões eliminados 1a 0a - 
Contaminação a m bientalc 

TSA 2,15 ± 0,07a 2,20 ± 0,05a 6,6 

Ágar-Mac Conkey 1,41 	± 0,18a 1,33 ± 0,1 1a 25,9 

a,b - Médias da mesma linha, seguidas por letras diferentes, indicam diferença significativa (P < 0,05) pelo teste F. 
c- Valores transformados. 

TABELA 3. Análise dos custos das instalações 

Itens Baias Gaiolas 

Área de piso disponível, m 2  1,49x 0,92 1,72 x 0,99 

Área mínima/leitão, m 2  0,21 0,21 

N9máximo de leitões/unidade 6 8 

Tempo de alojamento, dias 42 42 

Lotes/unidade/ano 8,69 8,69 

Cimento, n9de sacos de 50 k ga 42 21 

Pedra (brita), m3 b 2 1 

Areia, m3 c 4 2 

N9de gaiolas (1 mx 1,83 mx 0,70 m)d O 10 

Escavação do canal de dejetos, m3 e 7,5 O 

NÇde grades do piso (1 m x 0,31 m)t 33 O 

N9de divisórias pré-moldadas (1 mx 0,34 m)g 66 O 

Custo/leitão alojado, Cr$ 4,26 10,14 

A - Preços vigentes em abril de 1980, em cruzeiros por unidade: a 180,0; b '600,00; c 700,00; d -3.330,00; 

f- 130,00; g- 140,00, e .200,00; f - 130,00; g -140,00. 
B - Durabilidades consideradas: d - 5 anos; f - 10 anos; g - 10 anos; 15 anos paro os pisos e canais de dejetos de con-

creto. 
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apresentaram desempenho semelhante quando fo-
ram criados em baias ou em gaiolas, tanto no pe-
ríodo considerado quente como no período frio. 
Danielsen & Nielsen (1980) e Radovic etal. (1980) 
também não observaram diferenças significativas 
no desempenho de leitões alojados nestes dois ti-
pos de instalação. 

Os leitões Landrace apresentaram maior ganho 
diário de peso quando foram alojados nas gaio-
las metálicas suspensas. Reese et ai. (1979) e 
Novita (1980) observaram que os leitões alojados 
em gaiolas apresentaram melhor desempenho do 
que os alojados em baias. No entanto, Brown 
(1979) relatou que os leitões alojados em baias 
apresentaram melhor desempenho do que os alo-
jados em gaiolas. 

A perda de calor corporal dos leitões por 
contato varia com o tipo de piso, e com a umidade 
do piso (Inglis & Robertson 1953). A condutivida-
de térmica do alumínio é maior do que a do con-
creto e do plástico (Newton et al. 1980). No en-
tanto, Hathorn et ai. (1979) não observaram dife-
renças significativas no ganho de peso e nem na 
conversão alimentar de leitões mantidos em quatro 
materiais de piso (plástico, alumínio, concreto e 
arame galvanizado). A superfície corporal dos lei-
tões em contato com o piso também afeta a perda 
de calor corporal. A área de contato entre os lei-
tões e o piso de arame galvanizado trançado das 
gaiolas é menor do que entre os leitões e o piso de 
concreto das baias utilizadas no presente estudo. 

Foi necessário eliminar 6,8% dos leitões das 
baias e 3% dos leitões das gaiolas no primeiro 
experimento, enquanto, no segundo experimento, 
os valores foram respectivamente 1,3% e 0%. 
O procedimento metodológico de eliminar os lei-
tões que apresentassem paralização no desenvol-
vimento visou eliminar uma fonte de variação nos 
resultados de desempenho, que poderia ocorrer 
independente dos tratamentos utilizados. 

A análise estatística do número de leitões 
eliminados nos dois experimentos realizados não 
revelou diferença significativa (P > 0,05) entre 
as baias e gaiolas. Reese et al. (1979) e Novita 
(1980) não eliminaram os leitões e observaram 
maior percentagem de mortalidade baias do que 
nas gaiolas. Danielsen & Nielsen (1980) relataram 
que a percentagem de mortalidade (1,1%) de 

Pesq. agropec. bras., Brasilia, 17(8):12374243, ago. 1982. 

935 leitões criados em gaiolas metálicas suspen-
sas foi semelhante à observada para 900 leitões 
criados em baias com piso de concreto (1%). 

Houve um diferencial de eliminação de 2,86% 
a mais para os leitões criados nas baias em relação 
aos a. iados nas gaiolas (4,76 - 1,90) quando se 
considerou o total dos dois experimentos. 

A contaminação ambiental não diferiu signifi-
cativamente (P > 0,05) entre os dois tipos de ins-
talação. No entanto, os valores observados foram, 
em geral, numericamente maiores para as baias. 
Notou-se, no decorrer dos dois experimentos, que 
o piso das baias apresentou maior grau de umidade 
e maior quantidade de resíduos fecais. O piso das 
gaiolas apresentou-se limpo e seco. 

A análise de custos, com base nos preços vigen-
tes em abril de 1980, revelou que o custo por lei-
tão alojado nas baias (CrS 4,26) foi 2,38 vezes 
menor do que aquele calculado para as gaiolas 
(Cr$ 10,14). Optou-se por uma análise de custos 
sizples uma vez que os resultados gerais de desem-
penho dos leitões foram semelhantes nas baias 
e nas gaiolas. Para os leitões da raça Landrace, 
pode.se considerar a diferença do tempo de alo-
jamento e, conseqüentemente, do número de lotes 
criados por baia ou gaiola por ano. Neste caso, o 
custo por leitão alojado foi de Cr$ 4,29 nas baias 
e de Cr$ 9,73 nas gaiolas. Verifica-se ainda um 
maior custo para as gaiolas. 

CONCLUSÕES 

Os resultados do presente estudo indicaram a 
escolha de baias com piso de concreto parcialmen-
te ripado para alojar leitões desmamados com 35 
dias de idade, em comparação com gaiolas metá-
licas suspensas. No entanto, deve-se lembrar que: 

1 A origem racial dos leitões influi na resposta 
de desempenho; 

2. A ração utilizada era comercial e continha 
antibióticos; 

3. Houve um diferencial de índice de elimina-
ção de 2,86% em favor das gaiolas metálicas; 

4. Os preços devem sempre ser atualizados para 
validar ou não com a escolha realizada. 
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