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1 Resumo

Toda vez que acontecem impactos de elementos climáticos, seja de maneira
súbita ou constante, a resposta dos animais se faz presente. Condições ambientais
inadequadas, portanto, que são uma resposta direta do clima externo, afetam
consideravelmente a produção e a reprodução nos suínos. Com temperatura ambiente
muito abaixo das temperaturas de conforto, a eficiência da conversão alimentar é
reduzida, por elevar a quantidade de perda de calor sensível para o ambiente,
enquanto temperaturas muitos elevadas, por outro lado, também causam redução
na performance reprodutiva. Valores da temperatura ambiente muito diferentes dos
valores próximos à região de conforto, que representa um segmento da região
termoneutra, perturbam o mecanismo termodinâmico que os homeotermos tem de se
protegerem de extremos de temperatura e umidade relativa, levando ao desperdício de
energia, em seu conceito mais amplo e, consequentemente, refletindo nos números
que medem o desempenho. Este texto contém informações sobre formas de amenizar
a influência das variáveis ambientais na performance reprodutiva de fêmeas.

2 Introdução

As condições ideais de ambiente variam, e são diretamente relacionadas ao tipo
de animal, finalidade do rebanho e sistema de manejo. De uma maneira geral a
literatura cita o limite crítico de temperatura máxima em torno de 24oC para machos
reprodutores e porcas em gestação, enquanto a umidade relativa esteja em torno
de 70–80%. No caso específico da maternidade, o desafio encontra-se nos limites
tão diferentes de conforto dos animais alojados: matriz e leitão, onde o leitão busca
temperatura altas e a matriz busca temperatura mais baixas.

As técnicas modernas de criação, bem como o melhoramento genético do rebanho,
o controle sanitário, a eficiência de produção dos animais com a melhoria da
conversão alimentar e a taxa de crescimento diário, podem contribuir efetivamente
para a conquista da competitividade no mercado, o que reflete positivamente no custo
final do produto.

A instalação para alojamento de porcas deve minimizar a influência dos fatores
climáticos externos, principalmente a temperatura ambiente, que leva ao conforto
térmico. As variações ambientais são controladas com diferentes materiais de
construção, dimensionamento dos espaços físicos disponíveis, densidade e sistema
de ventilação e refrigeração. A preocupação não deve ser somente com o conforto
térmico ambiental, mas também merece estresse causado pelo estabelecimento da
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hierarquia social do grupo, ou qualquer mudança na rotina, como troca de tratador e
presença de ruídos, conforme citado em HAHN,G.L (1987), POMAR,C. et al (1991),
REIS, R.L.S.P (1996) e NIENABER, J.A.et al (1996).

As instalações suinícolas geram despesas cujo retorno não é tão rápido. O
planejamento prévio evitará construções mal dimensionadas, que dificultam o
manejo, e não são apropriadas aos animais. A simplicidade e economicidade,
condições de conforto, proteção, higiene, facilidade de acesso e manejo, deverão
ser características indispensáveis. Considerando as peculiaridades dos suínos como,
aparelho termorregulador deficiente, dificuldades de transpiração, justifica-se uma
especial atenção para os itens que levam ao conforto.

3 O alojamento de porcas

As porcas encontram um ambiente ideal quando estão alojadas em temperaturas
próximas a sua termoneutralidade, e o balanço térmico é otimizado quando as perdas
de calor para o ambiente estão ocorrendo. As perdas de calor, nos suínos, se dão
por condução, radiação, convecção e evaporação da água de seu micro ambiente,
ou sua pele. O animal aciona esses mecanismos regulatórios, de acordo com a
temperatura ambiente, comparativamente à zona termoneutra. Os componentes não
evaporativos constituem o calor sensível, e representam 40% da produção total de
calor animal e este mecanismo e acionado quando as temperaturas estão abaixo de
sua região de conforto, sendo dissipado e aquecendo o ambiente. A perda evaporativa
caracteriza o calor latente, que é dissipado pela evaporação, ocorrendo quando o
suíno esta submetido a temperaturas acima das de conforto (ZERT, 1969). SAINBURY
(1972) relata que, 15% das perdas de calor dos suínos são por condução, 40% por
radiação, 35% por convecção e 10% por evaporação, em situação de animais alojados
em grupo. Nas temperaturas ambientais acima de 30oC, predominam as perdas por
processos evaporativos (SORENSEN, 1964), dai a eficiência, em épocas quentes, em
animais maiores, do mecanismo da pele exposta a líquidos; e abaixo de 25oC, as de
componentes não evaporativos (ESMAY,1982). A associação de temperaturas altas
à umidade elevada constitui uma situação de altos valores de entalpia limitando os
mecanismos termorreguladores, como a evaporação respiratória. Os valores críticos
de entalpia, ou seja da quantidade de energia necessária para modificações das
condições ambientais, segundo CIGR (1994), situam-se entre 76 e 96 kJ /kg ar seco.

Segundo BALDWIN (1979), o ambiente animal é composto por fatores físicos tais
como: temperatura, luz, tipo de piso e ventilação; sociais: presença ou ausência de
outros animais, hierarquia e dominância, tamanho, composição do grupo; manejo:
dieta, sistemas de desmame, tipos de arraçoamento, entre outros. O ambiente
interno é a somatória de ocorrências ambientais em seu interior (McQUITTY, FEDDES,
1981), onde a demanda ambiental de calor será determinada, em grande parte, pela
temperatura do ar, temperatura radiante das superfícies, como pisos, forros, paredes
e equipamentos, taxa de renovação de ar e característica do piso (ZERT,1969).

Segundo ROLLER, STOMBAUGH (1974), e BACKSTROM, CURTIS (1981), o
micro ambiente, ou seja o ambiente ao redor do suíno, inclui todas as condições
e influências externas que afetam o desenvolvimento, a resposta e o crescimento
animal. ESMAY (1982) classifica os componentes ambientais em físicos, como área
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por animal, luz, som, pressão e equipamentos; sociais, como densidade populacional,
comportamento animal e dominância; e térmicos como temperatura, umidade relativa,
ventilação e radiação.

As reações dos suínos às temperaturas ambientais elevadas, são resultados
das dificuldades que esses animais tem de dissipar o calor produzido para a
manutenção dos processos vitais, das atividades de produção e do incremento
calórico da alimentação (SORENSEN, 1964). Sob estresse térmico, o suíno em fase
de reprodução elimina cerca de 1,7 W/kg de peso vivo e, não havendo ventilação
suficiente para eliminá-lo, este calor produzido passa a representar uma importante
fonte de estresse térmico. Nessa situação o requisito de ventilação mínima é da
ordem de 180 m3/h para haver uma renovação efetiva de ar na altura dos animais
mais pesados. As variações de ± 5oC até 8oC, sobre a média diária da temperatura
do ar, não causam conseqüências adversas na ausência de correntes de ar, condições
de umidade, ou radiação forte ou ganhos de calor por condução (HAHN, 1987).

4 Respostas na reprodução

O principal objetivo das instalações é, na medida do possível, não permitir que o
calor externo, nem o frio excessivo, passem para dentro de seu interior, portanto, é
necessário que haja um bom volume de ar disponível, pé direito alto e um telhado com
boa refletividade térmica, assim como também uma alta inércia térmica da edificação
como um todo. Na reprodução os problemas de calor refletem de maneira evidente e
como o suíno adulto é mais resistente ao frio do que ao calor, em regiões com clima
mais quente há necessidade de climatização.

A temperatura crítica de resistência ao calor, é beneficiada pelo acionamento do
mecanismo de troca térmica de convecção devido à ventilação. Animais adultos
podem ter sua temperatura crítica alta, ou seja sua resistência ao calor aumentada,
em até 2oC, quando submetidos a ventilação proveniente de ventiladores dentro da
instalação.

Na Figura 1 pode-se notar que, porcas gestantes, no final da gestação, quando
expostas a temperaturas acima de 30oC com pouca ventilação (velocidades de
vento da ordem de 1,5 m/s, ventilação natural em edificações abertas), tem a sua
freqüência respiratória maior em quase 20 resp/mim, quando comparada com porcas
em ambientes bem ventilados, ou seja velocidade de ventilação acima de 5 m/s.
Embora no início da gestação não apresente resultados tão expressivos, há uma
forte evidência que altas temperaturas ambientes resultam em aumento do número
de mumificados, ou mesmo na redução do número de nascidos vivos. A temperatura
corporal não sofre influência marcante pela presença de ventiladores, mas o benefício
da maior tolerância ao calor melhora as condições de conforto do animal.

Ventilar as instalações com vistas a aumentar a velocidade do ar entre 180–230
m3/h no interior é portanto uma necessidade, principalmente em locais onde se
apresentam altas temperaturas.

Muitas vezes somente a presença de ventiladores não é suficiente para se alcançar
as condições ideais mínimas de conforto, havendo portanto a necessidade de se
recorrer ao uso de nebulização. A função da nebulização é reduzir a temperatura
interna da instalação. Seu limite de eficiência está diretamente ligado aos valores de
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Figura 1 — Resposta fisiológica das porcas gestantes a diferentes níveis de
ventilação

umidade relativa dentro da instalação, bem como ao próprio manejo da granja. Em
climas de altas umidades relativas, em torno de 80–90%, o controle da nebulização
deve ser de maneira a ser utilizada com maior freqüência nas horas mais quentes do
dia, o que geralmente coincide com as umidades relativas mais baixas.

Em um estudo realizado na região de Campinas, mostra resultados interessantes
com relação a algumas respostas na fisiologia da porca gestante, conforme mostrados
na Tabela 1, expostas a dois tratamentos , sendo um com uso de ventilação associado
a nebulização e outro sem nenhum recurso a mais para o ambiente.

Tabela 1 — Médias de temperatura da pele e freqüência respi-
ratória em porcas gestantes.

Tratamento Temperatura Pele ( oC) Freq. Resp. (resp/min)
1 34,0b 27,0b
2 33,5a 20,2a

α =0.05
Tratamento 1 = Ventilação natural; Tratamento 2 = Ventilação forçada

Foi encontrado que a temperatura da pele foi significativamente mais baixa
nos animais instalados sob as condições do tratamento com ventilação forçada e
nebulização, assim como, uma menor freqüência respiratória. Esses resultados
mostrou que as condições ambientais desse tratamento forneceu aos animais melhor
conforto. Chegando bastante próximo às condições exigidas pelas porcas gestantes.
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A Figura 2 mostra as médias de temperatura da pele (tpm), freqüência respiratória
(rfm) e espessura do toucinho (etm) obtidas no tratamento com ventilação natural.

Houve pouca diferença entre os tratamentos, sendo que a temperatura da pele
e freqüência respiratória foi pouco maior no tratamento com ventilação natural e a
espessura do toucinho variou de 10 a 16mm em ambos os tratamentos.

A Figura 3 mostra as médias de temperatura da pele (tpm), freqüência respiratória
(frm) e espessura do toucinho (etm) obtidas no tratamento com ventilação forçada.

Nas Figuras 5 e 6, pode-se notar que as tendência da freqüência respiratória não
mostram muita diferença entre os tratamentos, entretanto, quando vê-se a Figura 6,
nota-se que há uma leve tendência de ter-se os dados de temperatura de pele menor
com os recursos de ventilação associada a nebulização, o que indica maior sensação
de conforto.

MÉDIAS FISIOLÓGICA DO TRATAMENTO COM VENTILAÇÃO NATURAL
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Figura 2 — Médias fisiológicas do tratamento com ventilação natural

Como pode ser visto nesses resultados, a ventilação associada a nebulização
temporizada traz benefícios para as porcas gestantes. A Figura 6 mostra uma vista do
galpão contendo os recursos utilizados. Por outro lado, o uso somente da nebulização,
para porcas gestantes durante picos de calor, que geralmente ocorrem durante o verão
em algumas regiões, pode ser simplesmente incrementar a umidade relativa local,
piorando a situação de desconforto e levando ao aborto.

Já na maternidade, há dois ambientes distintos a serem avaliados: o da porca
lactante e o do leitão, entretanto se os valores de temperatura interna forem muito
altos o desempenho final da leitegada fica prejudicado. Ainda no mesmo estudo
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Figura 3 — Médias fisiológicas do tratamento com ventilação forçada

MÉDIAS DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA EM 
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Figura 4 — Médias de freqüência respiratória em ventilação forçada e natural
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Figura 5 — Tendências médias de temperatura da pele em ventilação forçada e
natural

Figura 6 — Vista do galpão de gestação com ventilação forçada e nebulização
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citado anteriormente, ficou evidenciado que, o uso de climatização na maternidade,
naturalmente garantindo-se que os escamoteadores forneçam um ambiente adequado
ao leitão, resulta em número favoráveis.

As Figura 7 e 8 mostram alguns resultados provenientes do uso de equipamentos
no ambiente da sala de maternidade. Uma alternativa interessante na maternidade
é o uso de resfriamento localizado sobre a cabeça das porcas em lactação. Este
resfriamento, resultado de uma forma de resfriamento adiabático do ar externo que
depois é conduzido para dentro de uma canalização, e finalmente soprado em cima
das porcas, é uma das formas mais efetivas de se conseguir bons resultados na
resposta de conforto térmico.

As respostas de espessura de toucinho, em experimento feito comparando três
tratamentos, com ventilação natural, com ventiladores na sala e com resfriamento
localizado, forneceu os seguintes resultados especificados na Figura 7. Embora
os valores maiores são atribuídos ao tratamento com ventilação natural isso
provavelmente deveu-se à estrutura estudada ter um pé direito alto e ser bem
ventilada. Quanto aos dados de desmame de leitões, o gráfico da Figura 8 mostra
que os melhores resultados são aqueles onde há o resfriamento localizado.

Espessura de toucinho nos Tratamentos
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Figura 7 — Resposta da espessura do toucinho em porcas alojadas
em diferentes tratamentos (Tratamento 3 = resfriamento
localizado, Tratamento 2 = ventilação forçada, Tratamen-
to 1 = ventilação natural).

Finalmente o cuidado com as temperaturas da água ingerida, funciona como um
mecanismo de refrigeração, aumentando em até 0,5oC a resistência ao calor em
animais adultos, o que deve ser também visto com muito cuidado.

A umidade parece ter pequeno efeito sobre a eficiência de crescimento dos
suínos, a não ser quando associada à temperaturas acima das temperaturas críticas
máximas, principalmente em animais com metabolismo alto (HANZEN e MANGOLD,

149



5o Seminário Internacional de Suinocultura
27 e 28 de setembro de 2000 — Expo Center Norte, SP

Peso médio ao desmame por tratamento

5.77

5.63

6.06

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6

6.1

1 2 3
Tratamentos

P
es

o 
m

éd
io

 (
kg

)

Figura 8 — Peso médio de desmame de leitões nos diferentes
tratamentos.

1960). A habilidade do suíno para dissipar o calor corporal em ambientes com
temperatura e umidade relativa elevadas, é deficiente (MOUNT, 1964). MORRISON
et al. (1966), demonstraram que, a elevação da umidade relativa de 45 para 90%, a
uma temperatura ambiental de 21oC, foi responsável pela redução em 8% das perdas
de calor.

O efeito de um ambiente climático adequado ao animal, por si só, talvez não reflita
de imediato numa melhora significativa na produção, pois há fatores como a genética,
a nutrição e a sanidade do rebanho a serem considerados. A sinergia desses fatores,
permite e permitirá por muito tempo, soluções interessantes e efetivas, pois não se
pode isolar facilmente os fatores que atuam nesse dinamismo todo.
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