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Introdução

Um dos grandes desafios da suinocultura está 
relacionado à exploração do máximo potencial genético 
do animal, tanto visando à reprodução quanto visando à 
produção [1] (HANNAS, 1999). Quando os animais, 
principalmente em confinamento, são submetidos a 
condições ambientais adversas, o comportamento de 
uma forma geral e principalmente o ingestivo é alterado 
ocasionando baixa na produção em virtude da queda no 
consumo e aumento das exigências de energia de 
mantença dos animais.

O suíno por ser um animal homeotérmico, pode 
apresentar melhor desempenho se estiver exposto à 
zona de conforto térmico, que compreende a faixa de 
temperatura ambiente efetiva, na qual o calor 
produzido durante os processos de mantença e de 
produção é igual ao calor perdido para o ambiente 
térmico, sem a necessidade de aumentar a taxa de 
produção de calor metabólico [2] (MOUT, 1968). 
Nesta condição o calor perdido para o ambiente é 
mínimo e a retenção de energia é máxima [3] (LE 
DIVIDICH ET at. 1998). Temperaturas superiores a 
16° á 20°C, que é a temperatura ótima para animais na 
fase de crescimento, ocorrem durante a maior parte do 
ano na região Nordeste, mas são raros nessa região 
pesquisas a respeito da influência do clima no padrão 
de comportamento ingestivo de suínos. O objetivo 
desse trabalho foi estudar o comportamento ingestivo 
de suínos nas fases de crescimento e terminação 
durante a época quente do ano.

Material e métodos

O experimento foi realizado na Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, na cidade de Recife, 
clima As’, segundo Koppen, no período entre 
24/09/2008 á 24/11/200. Durante os dias de 
experimento as temperaturas máximas e mínimas 
variaram de 30° a 22,4°, respectivamente; a umidade 
relativa entre 76,5% e 64,83%; o ITU de 78,23 a 79,53; 
ITGU de 81,3 a 81,74; e a CTR de 512,78 a 519,4. 
Foram utilizados seis suínos na fase crescimento e 
terminação, confinados em baias individuais de 

alvenaria, tendo em um extremo um bebedouro chupeta
e em outro extremo da baia o comedouro.Ração e água 
foram fornecidos à vontzade. A dieta foi formulada a 
base de milho e farelo de soja, suplementadas com 
minerais e vitaminas atendendo as recomendações 
mínimas de Rostagno et al., (2005). 
     Foram realizadas tres avaliações de comportamento 
dos seis animais entre as 7:00 horas às 16:50, com as 
seguintes observações, no intervalo de 10 minutos: 
animal perto do comedouro ou do bebedouro, ócio em 
pé, deitado com patas estiradas ou encolhidas e 
comportamento estereotipado. Para cálculos dos 
índices de conforto ITU (índice de temperatura e 
umidade) e ITGU (índice de temperatura de globo e 
umidade) foram registradas nos dias das pbservações 
comportamentais, temperatura de bulbo seco e bulbo 
úmido, temperatura de globo negro, e umidade relativa, 
anotadas a cada duas horas. Também foram calculadas 
as médias das características comportamentais e 
calculada a freqüência, em porcentagem, de atividades 
que os animais desenvolveram em um intervalo de duas 
horas para cada ITU e ITGU determinado. 

Resultados

Foi observado que os animais apresentaram 
maior freqüência de alimentação ás 07:00 – 09:00.  O 
ócio deitado foi o comportamento preferencial ao ócio 
em pé ou sentado, independente da localização 
próximo ao bebedouro ou ao comedouro. Com o ITU 
variando de 76.9 á 79.4, a posição ócio deitado estirado 
foi maior próximo ao comedouro que próximo ao 
bebedouro. Por outro lado, das 11: 00 ás 13:00 horas, 
com ITU igual ou acima de 80.0 e ITGU acima de 
81.0, a posição de ócio deitado estirado foi bem maior 
próximo ao bebedouro que ao comedouro.

Discussão

O comportamento dos animais observados nesse 
trabalho reflete a necessidade de dissipação corporal 
dos mesmos, face ao maior desconforto térmico nos 
horários entre 11h00min - 13h00min horas e com maior 
ITU e ITGU, concordando com as observações de [5] 



Hafez (1973), segundo o qual a posição do suíno
deitado com os membros estirados  reflete essa 
necessidade, como também a preferência por locais 
mais úmidos como próximo aos bebedouros.
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Tabela 1.  Freqüência, em porcentagem, do comportamento de suínos de acordo com o ITU observado a cada duas horas. 

ATIVIDADES PROXÍMAS ATIVIDADES PRÓXIMAS

AO BEBEDOURO AO COMEDOURO

HORA ITGU ITU OEP OSD ODES ODEN TOTAL1 OT OEP OSED ODES ODEN TOTAL2 Al
TOTAL 
GERAL

07:00 78,8 76,9 4,63 5,09 18,52 6,02 34,26 0 2,31 2,78 28,7 9,26 43,05 22,69 100

09:00 81,9 79,4 3,14 3,24 18,52 5,36 30,26 0 1,29 2,31 31,02 5,49 40,11 29,63 100

11:00 84,2 80,7 5,56 6,94 36,11 20,83 69,44 0,46 0,46 0 6,49 7,41 14,82 15,74 100

13:00 82,8 80 6,2 8,51 26,11 22,87 63,69 0,62 2,2 1,57 6,2 3,32 13,91 22,4 100

15:00 82,3 79,1 5,79 9,64 8,1 14,58 38,11 0,23 0,23 0,69 33,95 14,06 49,16 12,73 100
                 OEP: ócio em pé, OSD: ócio sentado, ODES: ócio deitado estirado, ODEN: ócio deitado encolhido, OT: outros, AL: alimentando. Tmáx: 
31,1ºC e Tmín: 21,1º C; TOTAL 

Figura 1. Freqüência total das atividas dos animais durante as análises de comportamento, relacionando as atividades próximas ao 
bebedouro e ao comedouro,  e a limentação com o Índice de temperatura e umidade (ITU). 




