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Apresentação

A ampliação dos estudos na área de nutrição, bem-estar e conforto 

animal é necessária em nosso país, principalmente para atender às 

exigências do mercado consumidor, que está cobrando uma produção 

de alimentos com menor agressão ao meio ambiente e que respeite os 

princípios de bem-estar animal. A suinocultura intensiva tem buscado 

maior quantidade e qualidade de carne com menor custo de produção. 

Animais geneticamente melhorados requerem manejo, nutrição e insta-

lações adequadas, possibilitando o máximo de produção. A Ementa da 

Instrução Normativa Nº 56, de 06 de novembro de 2008 do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabelece os pro-

cedimentos gerais das Recomendações de Boas Práticas de Bem-Estar 

para Animais de Produção e de Interesse Econômico - REBEM, abran-

-

trução Normativa, deverão ser observados os princípios para a garantia 

do bem-estar animal, sem prejuízo do cumprimento, pelo interessado, 

I - proceder ao manejo cuidadoso e responsável nas várias etapas da vida do 

animal, desde o nascimento, criação e transporte;

proceder ao adequado manejo;

III - proporcionar dieta satisfatória, apropriada e segura, adequada às 

diferentes fases da vida do animal;

IV - assegurar que as instalações sejam projetadas apropriadamente aos 

sistemas de produção das diferentes espécies de forma a garantir a 

proteção, a possibilidade de descanso e o bem-estar animal;

V - manejar e transportar os animais de forma adequada para reduzir o 

estresse e evitar contusões e o sofrimento desnecessário;

VI - manter o ambiente de criação em condições higiênicas. 

e do sistema de resfriamento evaporativo acoplado a ventiladores nas 

características térmicas ambientais, bem-estar, saúde e desempenho 

de suínos na fase de creche, crescimento e terminação, correlacionado 
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com o manejo pré-abate na melhoria na qualidade da carne.

Para o alcance dos objetivos do projeto, o mesmo foi composto pelos 

planos de ação que serão apresentados separadamente em capítulos, a 

saber:

Efeito de programas de luz nas características térmicas ambientais, bem-

-estar e desempenho de leitões na fase creche;

Efeito do sistema de resfriamento evaporativo acoplado a ventiladores 

nas características térmicas ambientais, bem-estar, saúde e desempenho 

de suínos nas fases de crescimento e terminação, correlacionado com o 

manejo pré-abate na melhoria na qualidade da carne.

132 Relatório de Projetos Concluídos 2011



CAPÍTULO 9.1 

nas características térmicas 

ambientais, bem-estar, saúde e 

desempenho de suínos na fase de 

creche 

Paulo Giovanni de Abreu
Gustavo Júlio Mello Monteiro de Lima

Osmar Antônio Dalla Costa
Vilmar Rodrigues de Sousa Júnior
Valéria Maria Nascimento Abreu

Luiz Carlos Ajala
Letícia dos Santos Lopes

Arlei Coldebella
Júlio Cesar Palhares

Nelson Morés
Armando Lopes do Amaral

Jonas Irineu dos Santos Filho
Luana Araújo Sabino



Introdução

aumento na produtividade e tem gerado mais da metade do contingente 

demanda mundial. Para isso a suinocultura teve que implementar uma 

série de novas técnicas de manejo, entre as quais merece destaque o 

desmame precoce. Atualmente existe uma tendência de praticar este 

desmame entre 21 e 28 dias de idade com o objetivo de melhorar o 

aproveitamento das instalações, diminuir o número de dias não-produti-

vos por fêmea, maximizar a produtividade da matriz e diminuir o consu-

mo de ração de lactação pela fêmea (MORES et al., 1998). Esta prática 

pode causar problemas de ordem sanitária em decorrência da mudança 

de hábito alimentar, novo padrão de apreensão de alimentos e mudan-

ça das fontes alimentares de origem animal de alta digestibilidade para 

rações com ingrediente vegetal.

na idade de abate e os prejuízos no desempenho pós-desmame ocor-

do trato gastrointestinal frente ao novo tipo de alimento fornecido aos 

leitões na creche. Bruininx et al. (2001) mostraram que suínos passam 

por um período de baixo consumo de ração nos primeiros dias pós-des-

mame. Esse baixo consumo está associado à diarreia e perdas de peso 

(MADEC et al., 1998; MCCRACKEN et al., 1999). O principal fator que 

delgado dos leitões pós-desmame (MCCRACKEN et al., 1995; PLUSKE 

et al., 1996).

Tem sido prática comum o fornecimento de rações de alto valor bio-

lógico, contendo ingredientes como probióticos, prebióticos, enzimas, 

-

sumo e favorecer o desenvolvimento do sistema enzimático. As novas 

regulamentações (BRASIL, 2003) que tratam das questões de bem-
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exigindo que os suínos estejam expostos a uma intensidade de pelo me-

evitar a prática de alguns criadores que mantêm os animais no escuro 

com o objetivo de impedir brigas e competições.

Em alguns países, inclusive no Brasil, já são utilizados programas de 

desempenho em diversas criações, tais como ovinos, aves, vacas leitei-

ras e suínos. Porém, o uso desse recurso na suinocultura necessita de 

estudos, considerando-se as condições climáticas brasileiras.

A utilização de um fotoperíodo prolongado na creche pode estimular o 

início e o desenvolvimento da ingestão alimentar dos leitões nos primei-

-

to e a produção de calor dos animais e consequentemente as condições 

térmicas ambientais. Esses mesmos autores mostraram que o desempe-

na creche. No entanto, os mecanismos pelos quais o desempenho e o 

está claro. Sabe-se que a temperatura é o componente predominante 

do ambiente climático. A exigência para temperatura depende de vários 

fatores entre os quais se destaca a ingestão alimentar em função da 

idade. O requerimento de temperatura ambiente para o desmame deve 

assegurar a manutenção do consumo de alimento dos leitões. O período 

crítico para essa fase corresponde as duas primeiras semanas após o 

desmame em que os leitões aprendem a consumir alimento seco. Isso 

porque o consumo de alimento é baixo e a atividade física é alta e os 

durante o período de quatro a seis dias após o desmame. Ambiente 

com alta umidade do ar aumenta o efeito da temperatura elevada, redu-

zindo o desempenho dos leitões. Assim, a diminuição do consumo de 

alimento associada ao efeito térmico é um mecanismo para redução da 

produção de calor. A produção de calor também pode ser reduzida pela 

diminuição da atividade física (QUINIOU et al., 2001). 
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Objetivos

-

tural na ingestão alimentar de leitões durante os primeiros dias após o 

ambiental, índices zootécnicos e bem-estar dos leitões.

Resultados e discussão

Os tratamentos foram associados à iluminação da sala, sendo que em 

cada sala foi utilizado um programa de iluminação diferente: Programa 

LN – Iluminação natural (controle); Programa 16L:8E – Programa de 

-

rias de luz e 1 hora de escuro.

Houve diferença de peso dos leitões entre os programas de iluminação 

no segundo dia de creche, no período de inverno, sendo que o progra-

ma de iluminação 23L:1E foi o que apresentou menor peso médio. Nos 

leitões. Associado a isso, a variável ganho de peso acumulado apre-

sentou o mesmo comportamento e também houve diferença entre os 

programas de iluminação no primeiro dia de creche no período de verão. 

O ganho de peso diário dos leitões foi bastante variável na primeira se-

mana de creche, havendo diferenças entre os programas de iluminação 

do terceiro ao sétimo dia no período de inverno sendo um tratamento 

melhor em um dia e pior em outro. Após esse período, a variável se 

entre tratamentos.

consumo de ração acumulado teve diferença entre tratamentos apenas 

no 35º dia no período de verão, sendo o programa 16L:8E com menor 
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apresentaram o comportamento cíclico ascendente da variável consu-

mo de ração diário dos leitões, corroborando os valores encontrados 

por Hötzel (2007). Em relação ao ganho de peso diário dos leitões, foi 

possível observar perda de peso no primeiro dia, o que provavelmente 

ocorreu em função do desmame.

Em contraste com o presente estudo, Bruininx et al. (2002) encontra-

ram que os programas 23L:1E apresentaram consumo de ração 38,4% 

com 28 dias e alojados em creche. No referido estudo, o programa de 

iluminação de 16h de luz diária apresentou maior ganho de peso diário 

quando comparado ao que manteve leitões alojados em creche com 

oito horas de luz diária. A diferença encontrada entre os resultados do 

presente estudo e experimentos anteriores ocorreu, provavelmente, 

pelos períodos de iluminação comparados. No presente estudo, mesmo 

os animais no programa de luz natural tinham acesso a um período de 

iluminação em torno de nove a dez horas através das janelas.

Os resultados obtidos neste estudo corroboram aqueles obtidos por 

Mcglone et al. (1988), que não encontraram diferenças no desempenho 

quando os suínos foram expostos a fotoperíodos de 1L:23E e 16L:8E 

na fase de creche. Nesse mesmo sentido, Glatz (2001) estudou a 

um total de 360 leitões desmamados foi submetido, dos 17 aos 45 

às 16h30min, além de certa iluminação natural permitida pelas janelas 

todo o dia e vermelha Pascal durante a noite, com 24h de luz apenas 

no primeiro dia. Posteriormente, foi reduzido o fornecimento da luz 

vermelha em 20 minutos por dia. Somente foram encontradas diferen-

ças na primeira semana, quando os leitões expostos a trifósforo/Pascal 

experimental, não houve diferenças entre os tratamentos.
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Taylor et al. (2006) apresentaram fundamentos aos resultados encon-

trados no presente estudo quando avaliaram a preferência de suínos por 

iluminação. Encontraram que comportamentos ativos, como ingestão 

programas de luz.

A relação entre o consumo de água e o ganho de peso dos leitões 

apresentou menor relação de consumo de água e ganho de peso, não 

diferindo estatisticamente do programa com iluminação natural.

 

Figura 1. Relação entre o consumo de água e o ganho de peso dos leitões

Os leitões apresentaram maior percentual de diarreia no período de 

inverno, tanto na primeira semana quanto no período total do experi-

mento.
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Houve diferença na temperatura ambiente das salas, sendo que, na 

maioria das vezes, a temperatura média foi maior nas salas com os 

programas de iluminação 16L:8E e 23L:1E. A umidade do ar apresentou 

comportamento inverso, ou seja, onde a temperatura foi maior, houve 

menos umidade no ambiente.

Como já era esperado, a iluminância foi maior nas salas com os progra-

mas de iluminação 16L:8E e 23L:1E sendo que nessas salas, a amplitu-

de apresentou alta variabilidade.

A Carga Térmica de Radiação (CTR), o Índice de Temperatura de Globo 

e Umidade (ITGU) e a Entalpia apresentaram comportamentos seme-

lhantes à temperatura ambiente.

-

gramas de luz sobre o desempenho dos leitões, esses foram de menor 
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