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RESUMO
Este trabalho foi conduzido ao longo de três

fases de crescimento de suinos (de 7 dias de
idade até a desmama; desde a desmana até 7 dias
após e de 8 a 21 dias pós-desmama) com o objetivo
de avaliar o desempenho de leitões lactentes e
desmamados alimentados com rações farelada,
ou extrusada seca ou úmida. Utilizaram-se 31
leitegadas, desmamadas com idade média de 21
dias e 3 diferentes rações: farelada seca; farelada
extrusada seca e farelada extrusada úmida (2
volumes de água para 1 de ração). Durante o 8º
e o 21º dia pós-desmama todos os animais
receberam uma mesma ração farelada seca. Água
e ração foram fornecidas ad libitum. O
delineamento experimental foi inteiramente
casualizado, com três tratamentos e onze
repetições nas duas primeiras fases e cinco
repetições na terceira fase, sendo a análise de
variância multivariada empregada nas inferências
sobre os resultados e concluiu-se que o ganho
diário de peso e o consumo diário de ração não
foram afetados significativamente,seja pelo
processamento, seja pelo teor de matéria seca da
ração. Contudo, observou-se uma tendência de
maior consumo de ração e ganho de peso para os
animais com fornecimento de ração farelada
extrusada úmida.

SUMMARY
This work was conducted throughout three

phases of swine's growth (7 days from birth till the
weaning age; from weaning until 7 days later and
from 8 to 21 days after weaning); taking as
objective the evaluation of the development of
suckling and weaned piglets fed with a bran or
extruded, dried and wet diet. We've used, for this
paper, a total number of 31 pigs breeds, weaned
and in average 21 day's lifetime and 3 different
rations: dried bran; dried extruded bran and wet
extruded bran (2 volumes of water to one volume
of ration). During the 8th and 21st day after weaning
all the animals received the same bran dried ration.
Water and ration were supplied ad libitum. The
experimental delimitation was totally random, with
3 treatments and eleven repetitions in the two first
phases and five repetitions in the third phase, the
multivariate variance analysis applied in the
inferences about the results and from this we
could conclude that the weight daily gain and the
ration daily consumption were significantly not
affected, i.e. by the processing, by the dry material
ration content. However, we could observe a
tendency to increase ration consumption and
weight gaining when the animals were fed with
bran extruded wet ration.

INTRODUÇÃO

A tendência geral na suinocultura mun-
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dial é aumentar o número de leitões
desmamados/porca/ano, diminuindo a idade
da desmama. Entretanto, um dos maiores
problemas em desmamar os leitões cada vez
mais jovens, é o pequeno desempenho du-
rante o período de transição entre uma dieta
líquida, que é o leite, altamente palatável e
digestível, para outra, seca, composta por
carboidratos e proteínas de origem vegetal,
nutrientes estes que são digeridos de forma
menos eficiente que aqueles presentes no
leite (Friesen et al., 1993; Makkink et al.,
1994ab). Este período, é então, caracteriza-
do por pequeno ou nenhum ganho de peso,
baixo consumo de ração, má absorção e
muitas vezes diarréia (Goihl, 1993; Sohn et
al., 1994).

Este trabalho teve o objetivo de avaliar
o efeito de rações com processamento e teor
de umidade diferenciada sobre o desem-
penho de leitões nas fases pré-iniciais 1 (7
a 21 dias de idade média) e 2 (22 a 28 dias de
idade média) e a presença ou não de efeito
residual na fase inicial 1 (29 a 42 dias de
idade média).

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizou-se 31 leitegadas cruzadas
(Landrace x Large White), com 7,3±1,4 dias
de idade e peso inicial de 2,7±0,5 kg (ambos
os sexos), mantidas com as porcas até a
desmama, aos 21 dias de idade média. Após
o desmame cada leitegada permaneceu na
maternidade por uma semana e em seguida
foi transferida para a unidade de creche.

As leitegadas, com idade média de sete
dias, foram distribuídas nos três tratamentos
experimentais: T1 ração farelada sem
extrusar, fornecida seca (F); T2 ração farelada
extrusada, fornecida seca (ES) e T3 ração
farelada extrusada, fornecida úmida (EU)
apresentando relação água:ração seca de
2:1 em volume.

As rações pré-inicial e inicial, foram for-
muladas de modo a atender as exigências
dos animais segundo o NRC (1998) e
fornecidas ad libitum.

Os leitões foram pesados aos 7, 21, 28 e
42 dias de idade média. O consumo diário de
ração e o ganho diário de peso foram avalia-
dos nos períodos de 7 a 21 (fase 1), 22 a 28
(fase 2) e 29 a 42 (fase 3) dias de idade média.

Na fase 1 utilizou-se três tratamentos e
onze repetições; quando houve perda de
duas parcelas acometidas de diarréia, uma
no tratamento F e outra no tratamento EU,
respectivamente. Na fase 2 trabalhou-se com
dez repetições nos tratamentos F e EU e
onze repetições no tratamento ES, realizan-
do-se a análise estatística com parcela per-
dida. Na fase 3, as leitegadas foram agrupa-
das em lotes, com três tratamentos e cinco
repetições.

O estudo do desempenho dos grupos
experimentais foi realizado através da técni-
ca da análise de perfil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não foram detectadas diferenças (p>0,05)
entre os grupos durante as fases experimen-
tais.

Houve grande variabilidade do GDP na
fase 1 do experimento (7 a 21 dias), inferindo-
se como decorrente da habilidade materna
das matrizes e a diferenças individuais entre
os animais.

Na fase 1 houve tendência de maior
ganho no tratamento F seguido pelos trata-
mentos EU e ES (196,1±39,6 g; 192,4±38,6 g
e 182,0±39,3 g respectivamente). Lecce et
al. (1979) em leitões desmamados com die-
tas líquida e seca aos 9, 14 e 30 dias de idade,
observaram melhores ganhos de peso nos
animais que receberam dieta líquida até os
30 dias de idade, enquanto Shields et al.
(1980) pesquisando leitões desmamados aos
14 ou 28 dias de idade, com dietas na forma
seca ou pastosa, encontraram resultados de
desempenho similares entre os tratamentos.
Em função da reduzida ingestão de ração
pré-inicial, vários pesquisadores (Okai et
al., 1976; Passillé et al., 1989) não têm ob-
servado aumento no peso à desmama,
quando esta é realizada em torno de 21 dias
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de idade, concordando com os resultados
encontrados neste experimento.

Na fase 2, observou-se ganhos de peso
pouco expressivos em todos os tratamentos,
ocorrendo perda de peso em algumas parce-
las com fornecimento de ração na forma
seca, independente do tipo de proce-
ssamento realizado. O ganho de peso médio
dos animais no tratamento EU, foi 18,1% e
22,2% superior aos dos tratamentos ES e F
(59,0 ±  31,0 g; 50,0 ±  58,8 g e 48,3 ±  43,9 g,
respectivamente). Os resultados de GDP no
período imediato à desmama, estão em
concordância com os encontrados por
Armstrong e Clawson (1980) em leitões
desmamados aos 21 ou 28 dias de idade e
alimentados com dieta líquida ou seca, após
a desmama, e com os de Funderburke e
Seerley (1990), com leitões desmamados aos
28 dias de idade com alimentação líquida ou
seca a partir dos 14 dias de idade.

Na última fase experimental a tendência
de maior ganho de peso dos leitões que
receberam ração extrusada nas duas
primeiras fases foi mantida, apresentando
ganho diário de peso de 15,1% (ES) e 22,4%
(EU) superior quando comparado aos
animais alimentados com ração farelada
(269,8 ± 85,2 g; 287,0 ± 77,8 g e 234,5 ± 108,5
g respectivamente).

Quanto a influência do processamento
sobre o desempenho, não foram observa-
das diferenças significativas (p>0,05) du-
rante o período experimental.

Em todas as fases estudadas, houve

uma tendência de consumo de ração extru-
sada úmida maior que das rações farelada e
extrusada seca (tabela I) embora, neste caso,
não tenham sido detectadas diferenças
estatísticas.

Alguns fatores podem ter afetado os
resultados, como: a época de realização do
experimento (outono/inverno), quando
registrou-se baixas temperaturas no interior
das instalações; o manejo adotado pela gran-
ja, com a retirada das fontes de aquecimento
imediatamente após a desmama (ocasionan-
do desconforto térmico para os leitões), e a
prática de agrupar as leitegadas, diminuindo
o número de repeticões. O que pode ter
impossibilitado a detecção de diferenças en-
tre os tratamentos. Sugere-se, portanto, a aná-
lise do desempenho em outras condições climá-
ticas, e modificação do manejo, como forma de
dar continuidade aos estudos sobre o tema.
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