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RESUMO  
A automatização dos sistemas produtivos é um desafio na agropecuária. Os modelos 

matemáticos têm-se mostrado uma ferramenta essencial na gestão em tempo real do 

consumo de água dos suínos. O estudo desenvolveu modelos para estimativa do 

consumo de água de suínos na fase de crescimento-terminação, em sistemas de 

produção com lâmina de água e cama sobreposta. Para tal, foram comparadas diferentes 

funções não lineares (Quadrática, Brody, Logística, Gompertz, Von Bertalanffy e 

Richards) para se determinar o melhor ajuste à evolução do consumo de água, em 

função da idade dos suínos. No total, foram avaliados 33 ciclos de produção de suínos 

(n=16 – lâmina de água e n=17 cama sobreposta), tendo os animais uma idade média de 

69 e 67 dias, respetivamente, e peso-vivo médio de 28,6 kg, para ambos os sistemas de 

produção, no município de Juiz de Fora, MG/Brasil. A estimativa e ajuste dos 

parâmetros das funções não lineares ao consumo de água foram realizados pelos 

procedimentos GENMOD e NLMIXED do SAS. A função logística foi a que melhor 

descreveu o consumo dos animais, apresentando estimativas mais próximas da realidade 

para cama sobreposta com uma correlação forte [R²=0,91; erro predição absoluto de 

0,22 L/suíno/dia; erro predição relativo de 2,16%] e para a lâmina de água com uma 

correlação moderada [R²=0,67; erro predição absoluto de 0,87 L/suíno/dia; erro 

predição relativo de 5,06%]. Dos dois sistemas em avaliação, a produção em cama 

sobreposta apresentou um consumo de água dos animais inferior (5,6 L/suíno/dia) à 

lâmina de água (16,8 L/suíno/dia), dado que não foi possível dissociar o consumo dos 

animais da água utilizada na lâmina. A aplicação destes modelos em sistemas 

automatizados permite uma gestão em tempo real do consumo de água, permitindo a 

implementação do uso eficiente da água e melhorar o desempenho ambiental da 

atividade. Os resultados permitiram ainda gerar uma matriz de relação entre os 

consumos e as características dos sistemas de produção avaliados. Atualmente, os 

modelos estão a ser preparados para aplicação em software, como ferramenta de apoio à 

tomada de decisão. 

 

Palavras-Chave: Sustentabilidade; Sistemas de Produção Suinícola; Gestão de água; 

Modelação Matemática; Funções Não Lineares.  
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ABSTRACT  
The automation of livestock production systems is a challenge for the sector. The 

application of mathematical models have proven to be an essential tool considering the 

management of water consumption at commercial pig farms. The study developed 

mathematical models to estimate the water consumption of pigs at growing to finishing 

physiological phase, according to two different systems (water blade and deep bedding). 

For this purpose, different non-linear functions (Quadratic, Brody, Logistic, Gompertz, 

Von Bertalanffy and Richards) were compared to determine the best adjustment to the 

evolution of water consumption, depending on the age of the pigs. For this study, 33 pig 

production cycles in total were evaluated (n=16: water blade and n=17: deep litter), with 

the animals having an average age of 69 and 67 days, respectively, and an average live 

weight of 28.6 kg, for both production systems, in the municipality of Juiz de Fora, 

MG/Brazil. The prediction and adjustment of the different parameters to water 

consumption, according to the non-linear functions, were performed by the SAS 

procedures GENMOD and NLMIXED. The results showed that for both systems, the 

logistic non-linear function was the curve that best described the pigs’ water 

consumption [high correlation for the deep litter (R²=0.91; absolute prediction error of 

0.22 L/pig/day, and relative prediction error of 2.16%); moderate correlation for the 

water blade (R²=0.67; absolute prediction error of 0.87 L/pig/day, and relative 

prediction error of 5.06%)]. Considering the two systems under evaluation, the deep bed 

system showed a lower consumption of water from the animals (5.6 L/pig/day) when 

compared to water blade (16.8 L/pig/day), since it was not possible to dissociate the 

consumption of the animals from the water used in the blade. The application of these 

models in automated systems allows the real data management of water consumption, 

allowing the implementation of efficient use of water and improve the environmental 

performance of the activity. The results also allowed to generate a matrix between 

consumption and the characteristics of the production systems evaluated. Currently, 

models are being prepared for software application as a tool to support decision making. 

 

Keywords: Sustainability; Swine Production Systems; Water Management; 

Mathematical Modeling; Non-Linear Functions.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

O aumento da produção animal e do consumo de carne, desde as últimas décadas do 

Século XX, vêm sendo associados ao crescimento da população mundial com o intuito 

de suprir a necessidade por proteína animal de qualidade (Rauw et al., 2020). 

Especificamente, no que diz respeito ao consumo de carne, este mais que duplicou nos 

últimos 20 anos, atingindo um valor de 320 x 106 toneladas em 2018, sendo ainda 

esperado um aumento até 2028, de mais 13% (Atlas, 2021). De acordo com a 

publicação anterior, a carne pode também ser considerada um produto de luxo para 

muitos habitantes do planeta, não só devido à crise económica global que se vive, mas 

também devido ao aparecimento nos últimos anos de diversos vírus, tais como o SARS-

CoV-2, que potenciaram o decréscimo do consumo de carne suína, tal como observado 

em 2020.  

Na Figura 1 pode ser observado o consumo de carne, tanto em países desenvolvidos 

quanto em desenvolvimento, por tipo de espécie doméstica, considerando a média anual 

entre os anos de 2017 e 2019, em 1 x 103 toneladas.  

 

Figura 1: Consumo de carne em países desenvolvidos e em desenvolvimento, por tipo de 
espécie doméstica, considerando a média anual entre os anos de 2017 e 2019. 

Fonte: adaptado de Meat Atlas (2021). 
 

Os países desenvolvidos, embora tenham cinco vezes mais pessoas do que os países em 

desenvolvimento, os países em desenvolvimento apresentam um consumo de quase o 

dobro da quantidade de carne do que os países desenvolvidos. Neste contexto, enquanto 

a percentagem de consumo de carne bovino e de borrego está em declínio, o consumo 

da carne do porco e de aves tem aumentado cada vez  mais, com exceção do ano de 

2020, tal como referido anteriormente (Atlas, 2021). Em 2010, de todas as atividades 

pecuárias, a produção de suínos foi a que mais contribuiu para o aumento da 
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disponibilidade de proteína animal no mundo, tendo sido responsável por 37% dos 296 

x 106 toneladas de carcaça produzidas (Tavares, 2016).  

A Figura 2 exibe o aumento do consumo global de carne com osso, por tipo de espécie 

doméstica, em 1 x 103 toneladas, confirmando o progressivo aumento do consumo de 

carne de porco até ao ano de 2018. 

 

Figura 2: Aumento do consumo global por tipo de carne, com osso, em milhões de toneladas, 
no decorrer dos anos. 

Fonte: adaptado de Meat Atlas (2021). 
 

Nas últimas décadas, no entanto, face ao aumento da produção animal, vêm sendo 

observadas consequências no meio ambiente envolvente aos sistemas de produção de 

animais confinados (SPAC), afetando a biodiversidade nos ecossistemas e os recursos 

naturais existentes nos três compartimentos ambientais (água, solo e ar) (Tavares, 2016; 

Hoss et al., 2022). Neste contexto, para proteger a biodiversidade e o clima, o mundo 

terá de reduzir para metade, aproximadamente, o seu consumo de carne (Meat Atlas, 

2021).  

A água, apesar de ser um recurso essencial para a vida e subsistência de todos os seres 

vivos, não pode ser dada como garantida (Kiarie & Nyachoti, 2015). Tal fato, segundo o 

autor, ocorre porque o seu acesso tanto em quantidade quanto em qualidade, está a ser 

cada vez mais limitado. De acordo com estimativas apresentadas na literatura, até ao 

ano de 2035, é provável que 40% da população mundial viva em zonas com grande 

escassez hídrica, (Guppy & Anderson, 2017). A situação atual dos recursos hídricos 

evidencia a necessidade de uma melhor gestão hídrica. Assim, reconhecer, mensurar e 

expressar o valor da água, bem como incorporá-lo na tomada de decisões, são ações 
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fundamentais para alcançar uma gestão sustentável e equitativa dos recursos hídricos, 

procurando consumar os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 

2030 das Nações Unidas (Sarni e Grant, 2019). 

Urge ressaltar que 92% da pegada hídrica global está associada à agropecuária, sendo 

29% correspondente à água usada na produção animal (Atlas, 2021). Nas regiões de 

maior concentração dos SPAC, a pressão sobre as reservas de água é cada vez mais uma 

questão central para a sustentabilidade da produção (Tavares, 2016). Segundo o autor, é 

evidente a necessidade de se procurar por mecanismos e ferramentas que possibilitem 

ao produtor a otimização do consumo de água pelos animais, e do uso deste recurso 

cada vez mais escasso na produção. A aplicação de modelos matemáticos inseridos em 

softwares de gestão ambiental para a produção animal e, especificamente, na 

suinicultura aparece, atualmente, como uma solução cujo desenvolvimento futuro visará 

a simplificação do processo de avaliação de desempenho ambiental a baixo custo.  

Diante do exposto, o presente trabalho, visa dar continuidade a estudos de investigação 

já referenciados na literatura (Tavares et al., 2014; Tavares, 2016; Tavares et al., 2022), 

e que vêm sendo desenvolvidos desde 2010, por diferentes investigadores de Portugal 

(Escola Superior Agrária – Instituto Politécnico de Beja) e do Brasil (Universidade 

Federal de Santa Catarina e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Centro 

Suínos e Aves).  

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

1.2.1. CIENTÍFICA 

A Escola Superior Agrária – Instituto Politécnico de Beja em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina por meio do Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Ambiental e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

vem desenvolvendo estudos de investigação na linha da sustentabilidade da produção 

animal, com foco na suinicultura. Os avanços tecnológicos observados nas últimas 

décadas nesta atividade pecuária conduziram à implementação dos SPAC, cujo manejo 

diário dos animais pelos produtores, associado aos procedimentos de limpeza e 

desinfeção das propriedades, vem resultando no elevado consumo de água. Sem um 

plano de gestão de água adequado, o risco ambiental associado ao desperdício de água 

na produção aumenta, tornando necessário o aparecimento de novas ferramentas e 

mecanismos de auxílio aos produtores (por exemplo: softwares de gestão ambiental). 
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Adicionalmente a gestão ambiental, é uma das ferramentas importantes para o Nexus 

Água -Energia - Alimento (WEF sigla em inglês), que se refere as interligações críticas 

entre os recursos naturais que são usados como insumos para serviços essenciais à vida 

humana, e suas cadeias de valor. Aborda a interação dos recursos ambientais, a 

intersecção de interesses e a distribuição de riscos, tanto ambientais quanto 

institucionais (Kurian et al., 2016). O nexo tem sido visto como um veículo para levar a 

sociedade a uma trajetória que otimiza o uso de recursos como água, solo e resíduos. 

Água, energia, alimentos, e recursos terrestres estão entrelaçados em sistemas 

agropecuários. Para uma gestão efetiva de uma produção, é necessário considerar o 

nexo desses recursos, para o desenvolvimento sustentável de qualquer atividade e a 

gestão ambiental é um dos requisitos indispensável.  

 

1.2.2. AMBIENTAL 

A implementação dos SPAC permitiu à produção suinícola a concentração de animais 

na mesma área disponível, elevando o risco potencial de desperdício de água e, 

consequentemente, um aumento na produção de chorumes que, por si só, muitas vezes 

quando mais geridos, ocasionam diversos e graves problemas ambientais, entre eles, a 

escassez hídrica, as contaminações do ecossistema e a dificuldade no tratamento dos 

chorumes produzidos (Souza et al., 2016). Nesse sentido, a agropecuária moderna tem o 

compromisso de trabalhar a sustentabilidade e buscar tecnologias de produção que 

auxiliem os produtores e que possam reduzir os riscos ambientais. Uma gestão eficaz 

significa combater questões negligenciadas, principalmente o desperdício de água nos 

sistemas atuais, que se estima ser de até 30% em termos gerais (Guppy et al., 2017). 

 

1.2.3. SOCIAL 

A suinicultura é uma atividade muito importante, praticada há muitos anos, sendo a 

fonte de rendimento de milhares de estabelecimentos e famílias no Brasil. Em 2020, o 

Brasil totalizou 1.445.901 estabelecimentos de produção suinícola, em que 280.505 

eram do tipo intensivo industrial e 1.165.396 de suinicultura familiar, para um efetivo 

total de 39.346.192 cabeças de suínos (Ximenes, 2020). Ainda de acordo com o autor, 

do total de suínos produzidos no Brasil em 2020, aproximadamente 53,6% situaram-se 

na região sul do Brasil, sendo que o estado de Santa Catarina representou em torno de 

40% da produção dos três estados a sul, que engloba ainda o Paraná e o Rio Grande do 
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Sul. Por possuir um relevo bastante acidentado, apenas 20% do solo em Santa Catarina 

pode ser usado para agricultura, o que faz da suinicultura uma das suas principais 

atividades (Silva, 2015). Atualmente, a falta de controlo do consumo de água por parte 

dos produtores em explorações suinícolas ainda é um problema recorrente da atividade, 

ocasionando diversos problemas produtivos e ambientais. A medição “in situ” do 

consumo de água dos animais produzidos em unidades de produção industriais, a operar 

no seu regime normal de funcionamento, é essencial tanto para reduzir o volume de 

água gasto diariamente na atividade quanto para se realizar o dimensionamento correto 

das estruturas de coleta, armazenamento e tratamento dos chorumes gerados (Souza et 

al., 2016). 

 

1.3. OBJETIVOS E HIPÓTESES 

1.3.1. OBJETIVO GERAL: 

✓ Estimar o consumo de água dos suínos na fase fisiológica de crescimento-

terminação, por meio de modelos matemáticos não-lineares, em função do 

sistema de produção existente na exploração (lâmina de água e cama 

sobreposta).  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESES: 

✓ Avaliar diferentes tipos de modelos matemáticos para estimativa do consumo de 

água dos suínos em unidades de produção industriais. 

Hipótese: é possível estimar o consumo de água em unidades de produção 

industriais de suínos, com massa corporal entre 25 e 120 kg, utilizando modelos 

não lineares assintóticos. 

 

✓ Comparar entre os modelos matemáticos avaliados aquele que melhor representa 

o perfil de consumo de água em função da idade dos animais. 

Hipótese: o modelo matemático não linear assintótico Logístico é aquele que 

melhor estima o perfil do consumo de água dos suínos na fase fisiológica de 

crescimento-terminação em função da idade dos animais. 
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

Esta dissertação adota a estrutura convencional do Instituto Politécnico de Beja (ano 

letivo 2021/2022) contendo 5 capítulos principais: 

Introdução: apresenta o domínio e o foco da investigação, introduz o problema e o 

objetivo da pesquisa, o campo de aplicação e a justificação do projeto. 

Fundamentação Teórica: revê a teoria relacionada com a produção suinícola, desde o 

desenvolvimento e a sua competitividade, os sistemas de produção existentes e as suas 

principais caraterísticas, o consumo de água nesta atividade, os problemas ambientais 

associados, os estudos já existentes neste domínio e no domínio da aplicabilidade dos 

modelos matemáticos não lineares e é apresentado também os principais modelos 

matemáticos não lineares que serão abordados. 

Materiais e Métodos: apresenta a metodologia da pesquisa, bem como o desenho 

experimental adotado nas várias etapas do desenvolvimento do projeto. Descreve e 

enquadra o local do estudo, de toda a atividade de recolha dos dados de entrada e 

apresentação dos métodos e técnicas estatísticas para a análise e tratamentos dos dados 

de entrada. 

Resultados e Discussão: expõe e analisa os resultados obtidos com vista nos objetivos 

e hipóteses definidas, tendo por base bibliografias e estudos anteriores desenvolvidos no 

mesmo âmbito. Os dados de entrada, foram caraterizados segundo as respostas obtidas 

da aplicação de técnicas estatísticas. 

Conclusões e Recomendações: Analisa e expõe as principais conclusões dos resultados 

obtidos, referindo sugestões para trabalhos futuros. 

A dissertação termina com a lista de referências bibliográficas utilizadas no 

desenvolvimento do estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. SUINICULTURA 

2.1.1. SUINICULTURA MUNDIAL 

O aumento da população e do consumo de carne per capita impulsionou, a “revolução 

pecuária”, com um aumento da produção mundial de diferentes espécies domésticas, 

maioritariamente, a de aves e carne suína (Rauw et al., 2020). Segundo os autores, o 

consumo de carne contribui para o fornecimento de energia, proteínas e micronutrientes 

importantes na cadeia alimentar humana, sendo que a suína, especificamente, é 

considerada uma das principais fontes de proteína animal.  

A União Europeia (UE), considerando os países que a compõem como um só país, é o 

segundo maior produtor de suínos e o maior exportador mundial de carne e produtos à 

base de carne suína, seguida pelos Estados Unidos da América, Canadá e Brasil, sendo 

ultrapassada apenas pela China, quanto à produção (EPRS, 2020). De acordo com o 

documento, em 2020 as exportações na UE foram impulsionadas pela queda da 

produção na Ásia, devido à peste suína Africana. Atualmente, a UE segue como líder na 

exportação sendo a China, líder na produção e consumo dos produtos a base de carne 

suína, seguida pela UE, Estados Unidos da América. O Brasil, em 2021 situava-se na 

quarta e quinta posição, respetivamente, quanto à produção e consumo (EMBRAPA, 

2021).  

Na Figura 3, Figura 4 e Figura 5 são apresentadas, de acordo com dados do United 

States Department of Agriculture (USDA, 2021), a distribuição mundial da produção, 

do consumo e da exportação da carne suína (em mil toneladas), respetivamente. 

 

Figura 3: Produção de carne suína no mundo (em mil toneladas). 
Fonte: adaptado de Embrapa (2021) apud USDA (2021). 
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Figura 4: Consumo de carne suína no mundo (em mil toneladas). 
Fonte: adaptado de Embrapa (2021) apud USDA (2021). 

 

 

Figura 5: Exportação de carne suína no mundo (em mil toneladas). 
Fonte: adaptado de Embrapa (2021) apud USDA (2021). 
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Entre os anos de 2019 e 2020, o efetivo de suínos na UE aumentou 2,2 % (146 milhões 

de suínos, no total), estando a maioria concentrado na Alemanha, Espanha, Polónia, 

Dinamarca, Países Baixos, França, e Itália (EuroStat, 2021).  

Dentro do espaço da UE, a suinicultura portuguesa mostra espaço para um aumento da 

sua produção e desenvolvimento da atividade, de modo a torna-la mais competitiva face 

ao mercado europeu (Topo, 2021). As novas exigências em termos ambientais e de 

bem-estar animal impuseram um conjunto de novas restrições e normas a cumprir, que 

implicaram a construção de infraestruturas adequadas ou a reestruturação das existentes. 

Consequentemente, nos últimos anos, observou-se em Portugal o encerramento de 

explorações com efetivos reduzidos que foram incapazes de suportar o investimento 

necessário para cumprir os requisitos ambientais e de bem estar animal impostas pela lei 

(Topo, 2021).  

Na Tabela 1 são apresentados os efetivos suínos, em Portugal, considerando a sua 

localização geográfica e os números de explorações agrícolas destinadas a esta atividade 

(ano base de 2019). 

Tabela 1: Efetivos suínos, em Portugal, considerando a sua localização geográfica e os números 
de explorações agrícolas destinadas a esta atividade; decenal com dados de referência do ano 
base de 2019. 

Localização Nº de Efetivos Nº de explorações agrícolas 

Portugal Continental 2.160.819 25.278 

Madeira 3.693 1.470 

Açores 49.230 1.616 

Total 2.213.742 28.364 
Fonte: adaptado de (INE, 2020). 

 

2.1.3. SUINICULTURA BRASILEIRA 

O Brasil enquadra-se, atualmente, como um dos países com maior potencial para a 

produção de proteína animal no mundo, sendo um dos maiores produtores de suínos e 

exportadores de carne e produtos à base de carne suína (Ximenes, 2020). O desempenho 

da suinicultura brasileira começou a ser registado e reportado a partir de 1997 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Lana, Jalles e Real, 2021). No 

primeiro ano registado, segundo as autoras, o Brasil abateu cerca de 13,623 milhões de 

cabeças e 1,010 milhão de toneladas de equivalente carcaça, sendo que, no estado de 
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Santa Catarina, que é também o maior produtor do país, foram realizados 42% dos 

abates nacionais. Adicionalmente, tendo em conta os estados do Rio Grande do Sul e do 

Paraná, a Região Sul do Brasil abateu, aproximadamente, 82% do total, mantendo-se 

este patamar até o ano de 1999. No ano de 2020, estes três estados registaram para Santa 

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, 28,76%, 20,63% e 16,96%, respetivamente 

(Lana, Jalles e Real, 2021). Neste período de registos, foi o estado de Minas Gerais que 

mais se destacou, tendo inclusive duplicado a sua produção entre 1999 e 2000 (de 5 para 

10%), sendo atualmente responsável por, aproximadamente, 12% dos abates nacionais. 

Deve ser ressaltado que para o ano de 2020, o Brasil produziu no total cerca de 

41.124.233 suínos, podendo os dados serem observados na Tabela 2, com mais detalhes 

por região (Brasil, 2020), sendo que esta produção apresenta uma trajetória de 

crescimento, sem interrupção, desde o ano de 2014  Lana, Jalles e Real, 2021). 

Tabela 2: Produção de suínos para o ano de 2020, em diferentes regiões do Brasil considerando 
o número de fêmeas reprodutoras (matrizes). 

Regiões Matrizes Cabeças 

Norte 338.403 1.498.089 

Nordeste 1.060.715 5.924.912 

Sudeste 711.113 7.038.757 

Sul 2.101.791 20.609.663 

Centro-Oeste 627.608 6.052.812 
Fonte: adaptado de (Brasil, 2020). 
 

2.2. PRODUÇÃO DE SUÍNOS 

2.2.1. PROBLEMAS AMBIENTAIS NA SUINICULTURA 

A “revolução pecuária” desencadeada a partir da década de 70 do Século XX, vem 

gerando um conjunto de problemas ambientais que desafiam a sustentabilidade da 

atividade. Por exemplo, no ano de 2018, do total das emissões de gases com efeito de 

estufa observadas na UE, 17% foram geradas na produção animal. Adicionalmente, 

considerando que 92% da pegada hídrica global foi direcionada às atividades agrícolas, 

aproximadamente 29% foram associadas à pecuária (Atlas, 2021). O consumo de água e 

de outros insumos na suinicultura tem forte impacto ambiental, quer pelo seu consumo 

enquanto recurso natural quer pela intensidade do impacto relativamente aos resíduos 

gerados ao longo do ciclo produtivo dos animais quando descartado de modo incorreto 

(Souza et al., 2016). A adoção de sistemas de produção de animais confinados (SPAC) 
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agravou a questão ambiental ligado à atividade, principalmente em decorrência do 

aumento do consumo de água e do volume de chorumes produzidos pelos suínos, 

incrementando a possibilidade da poluição dos solos e das linhas de água, tanto 

superficiais quanto subterrâneas (Silva, 2015).  

Entre os impactos ambientas que a produção suinícola provoca, destacam-se: o elevado 

consumo de recursos (terra, água e energia); emissão de gases poluentes como o dióxido 

de carbono, metano, e amoníaco, elementos que estão associados ao aquecimento 

global; diminuição da camada de ozono; e aumento dos eventos de chuvas ácidas (Silva, 

2015).  

No contexto do descarte inadequado dos subprodutos/resíduos produzidos ao longo do 

ciclo produtivo, os problemas ambientais, são os seguintes (Tullo et al., 2019): 

✓ Solo: níveis tóxicos de nutrientes (azoto, fósforo e potássio), em consequência 

do maneio inadequado de chorumes, bem como a presença de metais pesados 

(cobre, zinco e cádmio), associado também ao excesso destes elementos das 

dietas dos animais e a destruição da vegetação devido à formação de chuvas 

ácidas, em consequência das emissões de amoníaco, na forma amoniacal; 

✓ Água: poluição da água superficial (eutrofização) e subterrânea (contaminação 

por metais pesados), devido ao maneio inadequado de chorumes, rações e 

efluentes gerados; redução do recurso água, em consequência dos desperdícios 

da prática e do aumento do uso não controlado das fontes de água; 

✓ Ar: aquecimento global, devido às emissões de dióxido de carbono, metano e 

óxido nitroso (gases responsáveis pelo efeito estufa) e mau odor, devido ao 

descarte de subprodutos/resíduos em lugares inadequados; 

✓ Biodiversidade: redução da diversidade genética e aumento da suscetibilidade a 

doenças, devido à perda de espécies autóctones. 

 

2.2.2. SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUINÍCOLA 

Conhecer os sistemas de produção de suínos é o primeiro passo para que se possa 

assegurar bons desempenhos zootécnicos, respeitando o bem-estar animal, e também 

para ser possível a prevenção dos principais riscos de poluição no meio ambiente. 

Existe uma grande necessidade de conhecer esses sistemas, a fim de se saber quais as 

medidas a adotar para melhorá-los, procurando sempre as melhores alternativas para a 

conservação do meio ambiente e da biodiversidade. Por exemplo, o tipo de sistema de 
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produção utilizado nas explorações de suínos é identificado, como um dos fatores que 

mais influência na pegada hídrica da atividade (Ngxumeshe et al., 2020). 

Normalmente, os sistemas de produção dependem da região onde se localiza a 

produção, dos recursos humanos e económicos envolvidos, da extensão de terra e, não 

menos importante, da fase fisiológica do animal (Gomes et al., 2011). Na suinicultura, 

os sistemas de produção mais comuns são os intensivos e os extensivos, sendo que, 

recentemente o sistema de produção de suínos intensivo e/ou extensivo, com recurso a 

alojamento em cama sobreposta, conhecido por “deep bedding”, vem ganhando 

destaque (Silveira et al., 2021). O sistema de produção extensivo é caraterizado pela 

permanência dos suínos ao ar livre, sem separação dos animais por fase de crescimento 

e com nenhumas ou poucas instalações e/ou uso de tecnologias adequadas (Ngxumeshe 

et al., 2020). Possui uma permanente manutenção dos animais em campo aberto durante 

todo o período de produção e, normalmente, apresenta baixos índices de desempenho 

zootécnico (produtividade), devido à falta de controlo técnico sobre os suínos e a uma 

alimentação baseada em restos de outras culturas (Costa et al., 2006). 

Os SPAC, vulgarmente conhecidos por sistemas de produção intensivo, são 

caracterizados por elevadas densidades populacionais de animais, com alta 

produtividade, elevada eficiência, sendo o mais comum em explorações com finalidade 

industrial devido a um ritmo acelerado de produção. Neste tipo de sistema, utiliza-se 

uma área menor em relação ao sistema extensivo, sendo que, todas as fases de produção 

são separadas em edifícios de alojamento, podendo ou não, encontrar-se na mesma 

localização geográfica (Ngxumeshe et al., 2020).  

Todos os sistemas de produção são potencialmente poluidores, mas com níveis de 

impacto ambiental diferentes, por exemplo: o sistema intensivo confinado, de uma 

forma geral, coleta e armazena os chorumes produzidos para posterior tratamento e 

utilização, quer seja por valorização energética, ou mesmo, associada a valorização 

agrícola, enquanto o extensivo mantém uma relação mais estreita e direta com o meio 

ambiente, ou seja, gera e permanece com os efluentes no próprio local, sendo que, a sua 

intensificação acarreta, num aumento da pressão sobre os recursos naturais, 

especialmente da integridade do solo (dificuldade para manter a cobertura vegetal, 

compactação e erosão) e na contaminação das águas superficiais e subterrâneas (Souza 

et al., 2016). Ainda segundo os autores, o maneio adequado dos chorumes de suínos é 

um dos maiores desafios que as regiões de produção intensiva enfrentam, em função 
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dos problemas de poluição, dos custos de armazenamento, tratamentos e aproveitamento 

dos chorumes como adubo orgânico na agricultura. 

O sistema de produção de suínos em cama sobreposta é reconhecido como um sistema 

alternativo aos sistemas convencionais de produção de suínos (Silveira et al., 2021). 

Este sistema, é caracterizado pelo seu menor custo de implantação, maior facilidade no 

tratamento dos chorumes, menor poder de poluição e proporcionar um maior conforto e 

bem-estar aos suínos (Souza et al., 2016). Os animais quando alojados em sistema de 

cama sobreposta são criados em edificações cujo piso em cimento compacto por todo o 

galpão é tapado com recurso a um substrato, por exemplo, a maravalha, a palha ou casca 

de arroz. Os suínos quando excretam, fazem-no deixando tanto a urina quanto as fezes 

acima do substrato. Devido ao movimento dos animais sobre os mesmos, acabam por 

provocar a sua mistura, permitindo que ocorra um processo de compostagem “in situ”, 

visando a redução dos investimentos em edificações para tratamento e os riscos de 

poluição e melhoramento da valorização agronómica do composto como fertilizante 

orgânico (Souza et al., 2016). 

Devido ao fato do clima ser um fator limitante para obtenção da máxima produtividade 

na criação dos suínos, o sistema de produção com lâmina de água, vem sendo utilizado 

em alguns estados do Brasil, como por exemplo, São Paulo e Minas Gerais (Coelho de 

Oliveira et al., 2017). O uso de lâmina de água consiste na colocação de uma 

determinada quantidade de água sob o piso de cimento, em uma área específica da baia 

onde os animais se encontram alojados, com o objetivo de diminuir os efeitos 

ambientais sobre os suínos, buscando a maximização da produtividade (dos Santos et 

al., 2018). Segundo os autores, a lâmina de água corrente possui, normalmente, 5 a 10 

cm de profundidade ao fundo das baias, sendo que o posicionamento correto das 

instalações, utilização de ventiladores, entre outras alternativas, pode reduzir 

significativamente a quantidade de gases no ar e, consequentemente, melhorar a troca de 

calor pelos processos de convecção e condução, melhorando a sensação de conforto 

térmico dos animais. Além da termorregulação, de acordo com alguns autores, o uso da 

lâmina de água pode favorecer o desempenho agrícola por disponibilizar nutrientes 

adicionais nos chorumes provenientes das lâminas, quando o seu destino final é o solo 

(Coelho de Oliveira et al., 2017). Este sistema não é recomendado para ser utilizado na 

fase de creche (peso vivo aproximado entre 7 e 23kg), ou nas matrizes de gestação, 

sendo a fase fisiológica de crescimento-terminação o mais adequado (peso vivo 



14 
 

aproximado entre 23 e 110 kg). Segundo os autores referenciados, as maiores limitações 

associados a esse sistema está relacionado ao elevado consumo de água, e a maior 

produção de chorumes líquidos (Coelho de Oliveira et al., 2017).  

 

A suinicultura pode ainda ser classificada, quanto ao seu sistema produtivo, de acordo 

com a localização geográfica das diferentes fases fisiológicas de produção. Neste 

contexto, podem ser conhecidas como: 

• Unidades de produção em ciclo completo (CC) – “One site-system” (todas as 

fases fisiológicas no mesmo local geográfico); 

• Unidades de produção de leitões (UPL) – “Two site-system” (matrizes, machos e 

leitões até 25 kg em um local, sendo o crescimento-terminação dos suínos em 

outro); 

• Unidades de produção de leitões desmamados (UPD) – “Multisite system” 

(matrizes, machos, leitões e suínos em crescimento-terminação, em locais 

geográficos diferentes).  

Convém referir que da evolução dos sistemas CC para os sistemas UPL e UPD, 

respetivamente, surgiram: 

• Unidades de creche (UC) – para leitões com peso vivo aproximado entre 7 e 

25kg;  

• Unidades de crescimento-terminação (UT) – para suínos com peso vivo 

aproximado entre 25 e 120 kg.  

 

Antigamente, as unidades de CC, em que a produção abrange todas as fases fisiológicas 

no mesmo local geográfico (matrizes e machos; leitões lactantes; leitões na fase de 

creche, e suínos em crescimento e terminação), era o sistema mais usual, devido ao 

melhor controle sanitário do rebanho, exigindo, no entanto, um investimento inicial 

elevado, assim como um grande controlo no uso de recursos naturais e de chorumes 

gerados (Souza et al., 2016).  
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2.2.3. CONSUMO DE ÁGUA NA SUINICULTURA 

O consumo de água na exploração suína é, na maioria das vezes, sinónimo da quantidade 

de água medida ao nível de um contador geral, o que inclui, tanto a água ingerida pelo 

animal como os seus desperdícios (Gardette, 2016; Tavares, 2016). Neste contexto, 

segundo os autores, a água não ingerida pode corresponder às perdas em vazamentos 

tanto nas tubulações quanto nos bebedores, correspondendo estas às principais fontes de 

desperdícios de água na suinicultura e estando associadas, consequentemente, a 

problemas com o volume de chorumes gerados ao longo do ciclo produtivo dos animais, 

outro fator, de forte impacto ambiental.  

O regulamento europeu relativo à proteção e condições de produção dos suínos tem 

origem na recomendação de 21 de novembro de 1986 do  Conselho da Europa (COE), 

adotada pelo Comité Permanente da Convenção sobre a proteção dos animais nas 

explorações agrícolas (Gardette, 2016).  

Na Tabela 3 podem ser visualizados os valores do consumo médio diário de água, em 

função da categoria dos suínos, bem como os requisitos para os caudais mínimos à saída 

dos bebedouros. 

Tabela 3: Requisitos diários de água e caudais mínimos na suinicultura, em função da categoria 
do suíno. 

Categoria de suínos 
Volume diário  

(L/cabeça) 
Caudal no bebedouro tipo 

chupeta (L/min) 

Recém-desmamados (até 7kg) 1,0–1,5 0,3 

Até 20kg 1,5–2,0 0,5–1,0 

20-40kg 2,0–5,0 1,0–1,5 

Terminação (até 100kg) 5,0–6,0 1,0–1,5 

Porcas e marrãs desmamadas 5,0–8,0 2,0 

Porcas e marrãs na lactação 15–30 2,0 

Machos 5,0–8,0 2,0 

Fonte: adaptado de (Penlington et al., 2018). 

 

A água usada na suinicultura para a ingestão dos animais (cerca de 80 %) é considerada 

potável, sendo que a água de refrigeração e lavagem (19%) é classificada como de 

qualidade inferior (Atlas, 2021). Na suinicultura, lidar com problemas associados com a 

gestão da água, quer em qualidade quer em quantidade, pode ser um grande desafio 
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(Rauw et al., 2020). Segundo os autores, a insuficiente disponibilidade de água e a sua 

presença, mas com má qualidade, afeta o desempenho zootécnico animal podendo levar à 

morte do efetivo. Também o uso excessivo, sem qualquer tipo de gestão, poderá 

contribuir para a escassez hídrica e para diversos problemas ambientais.  

Os suínos obtêm água de três fontes: água contida na alimentação, água produzida por via 

metabólica e a água consumida nos bebedouros (Kiarie & Nyachoti, 2015). A quantidade 

consumida pode variar de acordo com diversos fatores, entre eles, a qualidade da água 

fornecida, a dieta do animal, o estado fisiológico do animal (crescimento corporal, 

desenvolvimento do feto ou lactação, idade do animal, etc.), condições ambientais 

(temperatura e humidade), ventilação, o sistema de produção e a conceção, colocação, 

regulagem e manutenção dos equipamentos (Tavares et al., 2014; Tavares, 2016).  

A água pode ser oferecida aos suínos como parte de uma dieta líquida, ou como água 

disponibilizada a partir de um bebedor; é importante ressaltar que mesmo sendo fornecida 

água em dieta líquida é importante disponibilizar pontos de água adicionais para satisfazer 

outros requisitos fisiológicos dos suínos (Vermeer et al., 2009). A quantidade de água 

consumida diariamente por um suíno varia segundo as condições referidas anteriormente. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados obtidos em diferentes estudos disponíveis na 

literatura, para sistemas UT, objeto deste trabalho, que quantificaram o volume de água 

consumido por suíno por dia, em condições específicas. 
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Tabela 4: Estudos desenvolvidos para sistemas de produção UT, objeto deste trabalho, que quantificaram o volume de água consumido por suíno, em 
condições específicas. 

 

Parâmetros Avaliados 

Referências 

(Paboeuf et al., 
2009) 

(Vermeer et al., 
2009) 

(Nannoni et al., 
2013) 

(Alvarez-
Rodriguez et al., 

2013) 

(Rivest et al., 
2015) (Tavares, 2016) 

Peso vivo suínos (kg) 28 a 116 22 a 115 78 a 160 20 a 100 55 a 81 24,5 - 122,6 

Temperatura (°C) 17 24 - 21 22 18-22 - 24 - 28 

Ventilação Forçada Natural Forçada Forçada - Natural 

Tipo de bebedouro Chupeta Combinação 
chupeta-taça chupeta 

(chupeta bite ball; 
chupeta 

convencional; 
concha horizontal; 
concha vertical) 

Taça/Concha 

(chupeta bite ball; 
chupeta 

convencional; 
concha vertical) 

Tipo de Piso palha (Cama 
Sobreposta) Concreto Totalmente ripado Ripado – 55% 

concreto - Concreto 
Completo 

Consumo de água 
(L/porco por dia) 5,3 4,72 9,66 (8,2; 9,7;6,9 e 5,6; 

+/- 0,47) 8,3 (8,96; 7,23; 8,65) 

Ração Húmido (2,2 L/kg 
de alimento) seco Húmido (3L/kg de 

alimento) Seco Seco Seco  

N. de suínos por grupo 2 43 12 5 16 10 
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Os resultados apresentados na Tabela 4 demostram a variabilidade da quantidade de água 

consumida pelos suínos na fase fisiológica de crescimento-terminação. É importante 

realçar que cada fase fisiológica de produção possui exigências distintas em termos de 

instalação e distribuição de água (Souza et al., 2016). Dependendo da fase fisiológica, 

condições ambientais, tipo de alojamento, entre outros fatores tais como referidos 

anteriormente (Tavares et al., 2014; Tavares, 2016), a distribuição de água e as 

características dos bebedouros variam de acordo com o modelo, tamanho, tipo de 

material, pressão e caudal da água disponibilizada (Souza et al., 2016; Edwards, Crabb, 

2021). Segundo os autores, na instalação dos bebedouros é importante a regulação correta 

dos mesmos, em função da idade do animal e da sua fase fisiológica, para evitar 

desperdícios e garantir que os suínos tenham à sua disposição a quantidade de água 

necessária, assim como a manutenção e monitorização constante do sistema hidráulico 

(tubulações e conexões, regulação das boias de nivelamento de água, quando presentes, e 

vedação dos reservatórios de água). 

Aproximadamente 75% da água consumida pelos animais (ingestão) está associada ao 

momento da alimentação. Dado que na maioria dos sistemas produtivos, os animais 

comem em regime restrito, ou seja, em momentos pré-determinados do dia, é possível 

determinar e conhecer o padrão de consumo nictemeral (Kiarie & Nyachoti, 2015). 

Ainda de acordo com este documento, quando a água é de qualidade inferior, os suínos 

tendem a beber em excesso, o que por sua vez, aumenta o desperdício e o volume de 

chorume produzido. Tal fato, aumenta a preocupação crescente com a eliminação deste no 

seio do setor integrado da pecuária em função do custo de aplicação destinação final, seja 

por tratamento, seja como fertilizante orgânico na agricultura. 

Os modelos de produção que optam pelos sistemas extensivos, afetam significativamente 

a utilização de recursos como a água (Huong et al., 2020). Segundo estes autores, os 

sistemas intensivos confinados têm uma melhor gestão de água, seguido pelos sistemas 

semiextensivos e os extensivos, porque quando confinados, os suínos requerem menos 

água para lavar e arrefecer o seu corpo do que aqueles que se encontram em regime 

extensivo. Por isso, é de extrema importância o conhecimento da real situação do 

consumo desse recurso, para evitar desperdício e má gestão, sendo a monitorização do 

seu consumo, uma das ferramentas principais para o conhecimento, da real necessidade 

dos suínos desse bem precioso. 
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Nos últimos 20 anos, as vantagens de juntar, analisar e interpretar dados quantitativos e 

qualitativos em um único estudo, para determinação da veracidade de uma hipótese a 

investigar, foram realizados com um volume considerável de valores. Este tipo de 

estudo, usando este método, tornou-se comum e normalmente usado em muitos campos 

da ciência, incluindo gestão de negócios, saúde e ciências médicas, veterinárias, 

agrícolas e ambientais (Little et al., 2021). Com o desenvolvimento da industria suína 

moderna, os modelos matemáticos baseados na recolha precisa de dados (instalação de 

contadores de permitem monitorizar o consumo de água a diferentes escalas temporais e 

a utilização acrescida das aplicações da tecnologia informática para automatizar as 

informações), análises e interpretação quantitativas e qualitativos destes, tornou possível 

estimar o consumo de água dos animais evitando o desperdício e facilitando a tomada 

de decisões em relação a medidas para os diferentes sistemas de produção (Zhu et al., 

2017). 

 

2.3. MODELAÇÃO MATEMÁTICA APLICADA À SUINICULTURA 

Os criadores independentes e as grandes empresas ligadas à produção animal, 

procurando satisfazer as necessidades do mercado, sentiram a necessidade de começar a 

utilizar instrumentos automatizados para monitorizar, não só o bem-estar e a saúde dos 

seus animais, mas também os recursos gastos na produção. Além dos custos de 

produção serem elevados na produção, em situação de não controlo, os recursos naturais 

despendidos, principalmente a água, podem acarretar várias consequências para o meio 

ambiente (Edwards e Crabb, 2021). Neste contexto, a modelação matemática, permite 

uma melhor gestão e planejamento da atividade suinícola, através da compreensão 

sistemática dos aspetos e processos associados à produção e, deste modo, definir de 

modo sustentável quais os procedimentos fundamentais para a realização das tarefas 

inerentes a essa atividade (Tavares, 2016).  

Como uma parte importante do processo evolutivo na ciência, a modelação matemática 

pode ser definida como “uso de equações para descrever ou simular processos inseridos 

em um sistema” (Tavares, 2016 apud Dumas et al., 2008). Na produção de suínos, a 

mode apresenta-se colação mo um importante instrumento de auxílio à tomada de 

decisão, podendo ser utilizada para estimativa de medidas referentes a características de 

interesse, entre elas as questões de gestão ambiental (consumo de água, produção de 
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chorumes entre outros), levando em consideração diversos fatores como as fases 

fisiológicas de produção, o maneio, genética, nutrição e ambiente (Tavares, 2016 apud 

van Milgen et al., 2008). 

Trabalhos envolvendo modelagens matemáticas na produção animal têm sido propostas 

por diferentes grupos de investigação. Estudos sugerem que os sistemas de 

monitorização automática e a utilização de análises de séries de tempo com a aplicação 

de modelos pré-determinados podem ser instrumentos de gestão promissores e de 

sucesso. Os controladores, conhecidos pela automatização da fábrica, utilizados 

juntamente com os contadores eletrónicos de fluxo de água podem ser facilmente 

criados a nível agrícola para fornecer dados em tempo real do consumo de água na 

exploração (Madsen e Kristensen, 2005). Segundo Fitzhugh Jr. (1976), que estudou as 

curvas de crescimento de animais com recurso ao ajuste de funções não lineares, é 

possível sintetizar informações de todo o período da vida dos animais. Neste sentido, 

pode ser trabalhado um conjunto de informações em série de peso por idade, que serão 

quantificados, posteriormente, em um conjunto de parâmetros interpretáveis 

biologicamente, facilitando assim, o entendimento do fenómeno de crescimento em 

estudo (Fitzhugh Jr, 1976; Sarmento et al., 2006; Tavares et al., 2014).  

 

2.3.1. MODELOS NÃO LINEARES ASSINTÓTICOS PARA ESTIMATIVA DO 

CONSUMO DE ÁGUA EM SUÍNOS 

Relações matemáticas entre o animal e o tempo (curvas de crescimento) têm sido 

propostas por diversos investigadores, com a construção de curvas de crescimento 

usando medidas, como o peso vivo, o comprimento ou altura, e a idade em determinada 

escala de tempo, procedendo de acordo com a técnica apropriada para análise de dados 

do tipo longitudinal (Silva, 2015). Muitos processos científicos são descritos, 

geralmente, por modelos lineares, no entanto, os processos biológicos associados à 

ciência animal são inerentemente explicados por modelos não lineares (Tavares 2016 

apud Mischan; Pinho, 2014). Ainda de acordo com o autor, neste grupo de modelos não 

lineares são incluídos os assintóticos cuja representação gráfica apresenta uma assíntota 

horizontal, quando a variável independente tende para o infinito, sendo o limite da 

função uma constante. 
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Existem diferentes modelos não lineares assintóticos utilizados para descrever os 

estudos de crescimento e desenvolvimento animal, no entanto, os mais comuns 

encontrados em estudos são: Brody, Gompertz, Logístico, Richards e von Bertalanffy 

(Tavares, 2016). Em geral, este modelos são definidos como funções matemáticas com 

variável independente (x) [Equação (1)] (Mischan; Pinho, 2014).  

𝑦 = 𝑓 (𝑥, 𝛽) Equação (1) 

 

A expressão apresentada é considerada não linear em relação aos parâmetros β0, β1, … 

βp, sendo p, os elementos do vetor β (Mischan; Pinho, 2014).  

O ajuste dos modelos não lineares assintóticos permite sintetizar informações dos 

animais em determinados períodos de tempo (por exemplo, o peso vivo em função da 

idade) (Souza et al., 2016). Assim, nesse período de tempo, um conjunto de parâmetros 

pode ser interpretado biologicamente, facilitando o entendimento do fenômeno de 

crescimento e desenvolvimento animal (Tavares, 2016). 

 

FUNÇÃO DE GOMPERTZ 

Esta função não linear foi introduzida pela primeira vez por Gompertz (1825) para 

descrever as curvas de natalidade e mortalidade humana [Equação (2)] (Estrada; 

Bartesaghi, 2021). A sua expressão é bastante semelhante quando comparada com 

outros modelos existentes, apresentando um crescimento inicial exponencial e, a seguir, 

assintótico (Mischan; Pinho, 2014). Formalmente, a curva de Gompertz pode ser 

definida como uma função real não negativa definida no intervalo aberto 0 < x < ∞, 

desenvolvida sob a suposição de que a taxa de crescimento específico cai 

exponencialmente com o tempo. Uma vez que, no seu fundamento, o autor indicou que 

a taxa de crescimento relativo é exponencial, a curva será assimétrica em relação ao seu 

ponto de inflexão e o ritmo de desenvolvimento mais lento depois de alcançado esse 

ponto (Estrada; Bartesaghi, 2021). Assim, a sua abordagem utilizada através do seu 

ajuste, embora utilizada em outras pesquisas para explicar as tendências de crescimento 

de diversos parâmetros zootécnicos, não foi anteriormente utilizada, aparentemente, 

para estimar o consumo de água (Tavares, 2016).  
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FUNÇÃO DE BRODY 

A função não linear de Brody (1945) [Equação (3)] considera a velocidade do 

crescimento proporcional ao crescimento que fica por efetuar, pelo que as taxas de 

crescimento diminuem à medida que aumenta o peso e a idade (Silva, 2015). É 

caraterizada por não apresentar valores extremos, máximos e mínimos e por não possuir 

pontos de inflação (Mischan; Pinho, 2014). Neste contexto, a maioria dos trabalhos que 

utilizam este modelo considera o nascimento como ponto de inflexão, podendo assim 

ser utilizado para descrever o crescimento pós-natal (Silva, 2015). 

 

FUNÇÃO LOGÍSTICA 

Proposta por Verhulst (1838) para expressar a lei do crescimento de populações 

humanas, a função logística [Equação (4)] é adequada à representação de dados de 

crescimento, em que o crescimento inicial é exponencial e, após o ponto de inflexão, 

assintótico (Mischan; Pinho, 2014). Segundo as autoras, esta função apresenta uma 

curva assimétrica em relação ao ponto de inflexão, pode alcançar 50% do valor 

assintótico, não apresentar valores extremos, máximos e mínimos, e possuir um ponto 

de inflação. Na segunda parte da sua expressão matemática, aproxima-se à Função de 

Brody, porém, primeira parte, aproxima-se a uma função exponencial de taxa relativa de 

crescimento constante (Silva, 2015). Em outras palavras, segundo o documento anterior, 

este modelo considera a velocidade de crescimento proporcional ao crescimento 

efetuado e ao crescimento que fica por efetuar. 

 

FUNÇÃO DE VON BERTALANFFY 

A função não linear de Von Bertalanffy (1949, 1957) [Equação (5)], foi apresentada 

pelo autor com o objetivo de descrever o crescimento dos animais a partir das suas taxas 

de anabolismo e catabolismo, baseando-se na suposição de que o crescimento é a 

diferença entre as mesmas e, possuindo este modelo dois pontos de inflexão (Paz et al., 

2004). 
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FUNÇÃO DE RICHARDS 

Considerada por muitos investigadores como a função mais completa para estudo do 

crescimento, a função de Richards (1959,1969) [Equação (6)] possui quatro parâmetros, 

porém com um ponto de inflexão, dependente do parâmetro “m”, que deve ser estimado 

para cada análise, para que se consiga uma melhor interpretação biológica (Mischan; 

Pinho, 2014). No entanto, existe dificuldades em se ajustar este modelo, em função da 

não convergência do processo interativo, causado principalmente pela alta correlação 

negativa entre os parâmetros “b” e “m” (Paz et al., 2004). 

 

De seguida são apresentadas as expressões matemáticas para as diferentes funções não 

lineares assintóticas descritas anteriormente. 

Gompertz y (x) = ae (-be(-cx)) Equação (2) 

Brody y (x) = a (1-be(-cx)) Equação (3) 

Logística y (x) = a (1+be(-cx))-1 Equação (4) 

Von Bertalanffy y (x)=a (1-be (-cx))3 Equação (5) 

Richards y (x)=a (1-be(-cx))m Equação (6) 

 

Em que: 

x é a idade dos animais (L/suíno/dia);  

y = consumo de água ao longo do tempo t (L/suínos/dia); 

a = valor assintótico para o consumo de água, ou seja, é interpretado como o consumo 

de água na idade adulta (L); 

b = representa o aumento variável do ponto de inflexão (L/dia/L); 

c = representa o parâmetro de decaimento, isto é, no ponto de inflexão da curva (d); 

m = é o parâmetro que forma a curva; a sua fixação determina a forma da curva e 

consequentemente o ponto de inflexão. 

 

2.3.2. STATE OF ART - MODELOS NÃO LINEARES ASSINTÓTICOS EM 

SUINICULTURA 

Em 2014, um estudo desenvolvido por Tavares et al., (2014), analisou e estimou o 

consumo de água e a produção de chorumes na suinicultura com o desenvolvimento de 
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modelos matemáticos simplificados. Segundo estes autores, os coeficientes de 

determinação (R²) obtidos para as equações das curvas ajustadas pela função não linear 

de Gompertz em relação ao consumo de água e produção de chorumes dos suínos [em 

função do tempo de alojamento (t)] foram, respetivamente, 0,996 e 0,997. Os mesmos 

autores consideram ainda que estes resultados são muito importantes, pois indicam que 

a função permite explicar razoavelmente bem, tanto o consumo médio de água como a 

produção de chorumes. Este trabalho foi desenvolvido continuamente e foi aprimorado 

para a estimativa do consumo de água com o desenvolvimento de um modelo mais 

avançado. 

Em um segundo momento, os resultados obtidos por Tavares (2016), para a estimativa 

do consumo de água mostraram que o modelo não linear Logístico foi o que melhor se 

ajustou aos dados médios semanais, tanto na fase de crescimento-terminação (R2 

=0,989; erro de estimação: 0,11 L/suíno/dia) quanto nos sistemas de produção “wean-

to-finish” (R2 =0,997; erro de estimação: 0,12 L/suíno/dia), considerando a idade dos 

animais (i).  

 

Na realização do presente trabalho optou-se por estudar as funções matemáticas não 

lineares passíveis de serem utilizadas para estimar o consumo de água em função da 

idade dos animais, na fase fisiológica de crescimento/terminação.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. ENQUADRAMENTO DO TRABALHO  

O presente documento apresenta os procedimentos utilizados para a concretização dos 

objetivos descritos e realização da dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente, 

no período compreendido entre setembro de 2021 e agosto de 2022, partindo da análise 

de dados primários de consumo de água de suínos, na fase fisiológica de crescimento-

terminação, produzidos em diferentes sistemas de alojamento: (1) lâmina de água; (2) 

cama sobreposta. 

Os dados primários de consumo de água, considerados como input aos modelos de 

estimativa a desenvolver, foram coletados no decorrer de um de projeto de extensão 

Gestão de água na suinocultura, realizado na Fazenda Penalva no estado de Minas 

Gerais, com o apoio técnico do Docente da Escola Superior Agrária – Professor Doutor 

Jorge M. R. Tavares e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro Suínos 

e Aves (EMBRAPA). A organização e análise dos dados foram realizadas no decorrer 

de um estágio, ao abrigo do Programa Bartolomeu Gusmão, do Instituto Politécnico de 

Beja, realizado entre fevereiro e julho de 2022, nas instalações EMBRAPA. 

 

3.1.1. LOCALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA 

FAZENDA PENALVA 

Os dados utilizados no estudo - consumo diário de água pelos suínos foram coletados da 

exploração suinícola localizada na Fazenda Penalva, situada na rodovia BR 267, 140 

Km - Município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais. Desde 1983, a Fazenda 

Penalva se encontra sobre a gerência de Manoel Teixeira Lopes, e desde então, dedica-

se a empreender, buscando sempre a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente. 

Com forte atuação no agronegócio, a Fazenda Penalva tornou-se referência na região 

em avicultura de corte, bovinocultura, eucalipto enquanto cultura, além da suinicultura, 

setor com destaque no território brasileiro, sendo considerada uma das melhores 

propriedades do país em produtividade e segurança alimentar (Fazenda Penalva, 2022). 

De acordo com a sua equipa de comunicação, e com visão à frente do seu tempo e tendo 

a inovação como prioridade, em 2015, a Fazenda Penalva implantou o Sistema de 

Gestão de Água. Com a colaboração e empenho das equipes, os desperdícios foram 

minimizados e o consumo por animal passou a ser monitorado de forma mais efetiva. 
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Uma das missões da Fazenda é identificar oportunidades e desenvolver atividades 

agroindustriais de forma rentável e ecologicamente correta, através de um trabalho 

focado na qualidade e inovação, tendo como valores a integridade, o respeito, a 

excelência, a credibilidade e a inovação. 

A Figura 6 apresenta a localização do Município de Juiz de Fora, onde se encontra 

instalada a exploração utilizada para o estudo. A Figura 7 mostra uma imagem aérea da 

Fazenda Penalva, no município de Juiz de Fora, onde é possível ver a localização de 

alguns dos edifícios de alojamento que compõe a atividade. É importante ressaltar que 

na média, a Fazenda apresenta 2.500 matrizes em produção, aproximadamente 12.500 

leitões em creche 22.500 suínos em crescimento-terminação. 

 

Figura 6: Localização espacial da Fazenda Penalva no Município de Juiz de Fora, estado de 
Minas Gerais, Brasil. 

Fonte: adaptado de mapas disponibilizados na internet. 
 

 

Figura 7: Fotografia aérea da Fazenda Penalva. 
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Fonte: adaptado do (Google Maps, 2022). 
 

3.1.2. CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO E DOS SUÍNOS  

No desenvolvimento da investigação, os dois sistemas de alojamento avaliados foram a 

cama sobreposta e a lâmina de água. Em relação à forma de entrada e saída dos animais 

dos edifícios de alojamento, o sistema   observado foi do tipo “all in - all out” (todos 

dentro-todos fora). Este tipo de alojamento é caracterizado, normalmente, pela entrada e 

saída conjunta dos suínos, o que permite uma avaliação contínua dos diferentes lotes de 

animais. No entanto, na Fazenda Penalva observou-se uma variante que se denomina 

por “venda dos animais à porta”, em que os compradores se deslocam à exploração e 

escolhem os suínos que querem para abater. Neste contexto, houve a necessidade no 

decorrer da análise de proceder a correção de possíveis erros ao nível dos parâmetros de 

desempenho dos animais para que a saída do modelo, em função da idade dos animais, 

não fosse prejudicada. 

As principais características dos suínos monitorados e avaliados no decorrer do estudo, 

para cada um dos sistemas avaliados considerando na fase fisiológica de CT são 

apresentadas, de forma resumida, na Tabela 5. Convém referir que a duração média dos 

ciclos de produção avaliados foi de 94 dias, aproximadamente. 

Tabela 5: Características dos animais alojados na fase fisiológica de crescimento-terminação, 
em função do seu alojamento. 

Sistema de Alojamento n† IDi±σ ‡ PVi±σ * IDf±σ § PVf±σ ** 

Lâmina de Água 16 69±2 28,6±2,1 159±6 113,7±19,5 

Cama Sobreposta 17 67±2 28,6±1,9 155±5 117,6±6,1 
† ciclos de produção; ‡ IDi – idade no começo do ciclo; § IDf – idade no final do ciclo. * PVi – 
peso vivo no início do ciclo; ** PVf – peso vivo no final do ciclo; σ - Desvio-padrão 

 

Na Tabela 6 são apresentadas as principais características dos edifícios de alojamento 

dos animais, para cada sistema de alojamento avaliados. Convém referir que para o 

sistema de cama sobreposta foram acompanhados e avaliados dois edifícios de 

alojamento, com as mesmas características. As principais características e 

particularidades entre as instalações de alojamento das granjas selecionadas incluem, 

entre outros: largura, comprimento dos edifícios, número de suínos por parque, área 

disponível por suíno, nº de bebedouros / n.º comedouros, tipo de piso, sistema de 

ventilação.  
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Tabela 6: Principais características dos edifícios de alojamento na exploração da Fazenda 
Penalva. 

Caraterísticas do Edifício Lâmina de água   Cama Sobreposta 

Comprimento total edifício (m) 

Largura total do edifício (m) 

Comprimento da baia (m) 

Largura da baia (m) 

Suínos por baia 

Área disponível por suíno (m2) 

N.º Bebedouros / N.º 
Comedouro 

Sistema de piso 

Ventilação 

Exaustor 

Sistema de aquecimento 

Cortina 

Canaleta 

169,3 

10,8 

4,8 

3,4 

15 

1,09 

1/1 

Completo (com cama) 

Natural 

Ausente 

Ausente 

Simples 

Interna (Lâmina) 

144 

10 

12 

10 

80 

1,5 

5/3 

Completo (com cama) 

Natural 

Ausente 

Ausente 

Simples 

Ausente 

 
 

3.2.CONSUMO DE ÁGUA  

O consumo total diário de água em cada sistema de alojamento (cama sobreposta e 

lâmina de água) foi medido e avaliado de acordo com o procedimento apresentado na 

literatura (Tavares et al. 2014; Tavares, 2016). Para tal, foram instalados contadores de 

água nas linhas de abastecimento para o consumo de água dos animais (ingestão + 

desperdício), o humedecimento da ração (se realizado), a água para controlo de 

ambiência (nebulização ou lâminas de água) e a água gasta na limpeza de equipamentos 

e instalações.  

As leituras do consumo de água da fazenda Penalva foram realizadas e registadas 

diariamente, pelos técnicos que trabalham nos edifícios de alojamento. Os dados foram 

anotados em folhas individuais específicas, por meio da leitura diária dos valores dos 

contadores de água instalados nas redes de abastecimento de água dos bebedouros e nas 

redes de limpeza e nebulização. Convém referir que os técnicos, de forma a reduzir 

possíveis erros, foram sujeitos a formação para efetuarem a leitura dos contadores de 

água. 
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A modelação do consumo de água para o sistema de cama sobreposta teve em conta, 

exclusivamente, os dados dos contadores do consumo animal (ingestão + desperdício). 

No que respeita ao sistema de lâmina de água, uma vez que não existiu a possibilidade 

de separação dos volumes de água gastos tanto no consumo dos animais quanto para o 

uso da lâmina, considerou-se também um registo único. Após observação das leituras 

diárias, os erros nos valores de consumo derivados de problemas na rede hidráulica e 

nos bebedouros (vazamentos) foram analisados, corrigidos e, se necessário, excluídos 

do cálculo do consumo total de água (<1%), tal como indicado na literatura (Tavares, 

2016). 

Na Figura 8 pode ser observada, a título de exemplo, o procedimento de registo 

utilizado na Fazenda Penalva para obtenção dos dados primários do consumo. 

 

Figura 8: Desenho experimental do procedimento de registo para obtenção dos dados primários 
do consumo de água na Fazenda Penalva. 

Fonte: Tavares (2012). 
 

  

Legenda 
Linha de fornecimento 
de água  

Água  

Água  

Comedouro  

Hidrómetro  
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3.3. MODELAÇÃO DAS FUNÇÕES NÃO LINEARES ASSINTÓTICAS 

Os dados primários obtidos para a modelação do consumo de água dos suínos na fase 

fisiológica de crescimento-terminação foram estudados em função do sistema de 

alojamento (cama sobreposta e lâmina de água), considerando a fase do ano (fria e 

quente) e a idade dos animais (ajuste das curvas). A obtenção da curva estimada do 

consumo foi possível a partir da realização de um estudo matemático dos modelos não 

lineares assintóticos (primeira e segunda derivada) obtendo os intervalos aproximados 

da restrição dos parâmetros de cada função. Após obtenção dos intervalos aproximados, 

e através de procedimento estatístico procurou-se obter o melhor ajuste dos valores de 

cada parâmetro das funções estudadas e apresentadas anteriormente [Brody (Brody, 

1945), Gompertz (Gompertz, 1825), Logístico (Verhulst, 1838), Richards (Richards, 

1959) e von Bertalanffy (VON BERTALANFFY, 1957)], considerando a curva obtida 

pelos dados diários registados. 

✓ O tempo de alojamento para a fase fisiológica de crescimento-terminação, em 

média, corresponde a 13 semanas. Considerando que em média, os animais 

entram com 67 dias, as primeiras 13 semanas de alojamento corresponderam ao 

período compreendido entre a 10ª e a 24ª semana de idade (67 a 160 dias de 

idade). 

✓ A realização de análise da idade média dos suínos alojados, na fase fisiológica 

de crescimento-terminação, permitiu a modelação das funções não lineares 

considerando essa variável (idade). Embora, na média, possam ter existido 

animais alojados com menos de 67 dias, a maioria correspondeu aos suínos a 

partir dessa idade, considerando-se assim que as idades dos animais se 

encontravam situadas entre 67 e 162 dias. 

✓ Os diferentes bebedouros instalados e os sistemas de alojamento monitorados, 

tanto em cama sobreposta quanto em lâmina de água, foram as principais 

diferenças do sistema de produção na exploração em estudo. Convém realçar 

que a suinicultura na Fazenda Penalva se encontra em ciclo completo (CC), o 

que diminui possíveis causas de variação, por exemplo, a genética dos animais e 

o clima. 
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3.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos no desenvolvimento da pesquisa foram organizados e analisados, 

preliminarmente, com recurso ao software Microsoft Excel©, seguida de análise 

estatística descritiva através do software Statistical Analysis System©. A elaboração 

gráfica dos resultados foi preparada com recurso ao software Sigma Plot©. 

As análises dos dados primários de consumo de água foram realizadas por meio dos 

procedimentos GENMOD e NLMIXED do software Statistical Analysis System (SAS) 

– 2012 versão 9.4, para ajustar os parâmetros dos modelos não lineares (a, b e c) e 

compará-los através do melhor ajuste dos dados estimados pelas equações não lineares 

em relação aos dados observados. A escolha dos melhores modelos para predizer o 

consumo foi baseada no Critério de Informação de Akaike (quanto menor o valor, 

melhor) (AIC). Também efetuou o cálculo dos coeficientes de determinação (R²) e os 

erros para cada modelo (absoluto e relativo). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho e a sua discussão são 

apresentados segundo os objetivos específicos propostos inicialmente. De modo a ser 

possível interpretar os valores obtidos, em função do clima da região onde se localiza a 

exploração, os dados foram também estudados em função da época do ano, tendo sido 

consideradas duas fases (fria e quente). Neste sentido, foi possível obter uma melhor 

perceção do efeito da variação temperatura no consumo de água dos suínos em função 

da idade. 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados médios do desempenho zootécnico dos 

animais, tendo em conta os dois tipos de sistema considerados [lâmina de água (n=16 

ciclos) e cama sobreposta (n=17 ciclos)]. Assim, pode ser observado o número de 

suínos monitorados (início e final do ciclo de produção), o número médio de dias 

alojados, assim como o seu consumo de ração, explicitados pelos índices de conversão 

alimentar (CA, em kg/kg) e Ganho Médio Diário de Peso (GMD, kg/dia). 

Tabela 7: Desempenho zootécnico dos animais monitorados ao longo do estudo, tanto para o 
sistema lâmina de água quanto para a cama sobreposta 

Parâmetro 
Lâmina de Água (n=16) Cama Sobreposta (n=17) 

Média±σ‡ Mínimo Máximo Média±σ‡ Mínimo Máximo 

Alojamento (dias) 90±6 81 102 88±4 83 95 

Nº Suíno inicial 1539±50 1471 1581 960±2 958 969 

Nº Suíno Final 1520±54 1430 1575 948±5 937 956 

Idade início (dias) 69±2 65 73 67±2 64 73 

Idade fim (dias) 159±6 148 171 155±5 147 165 

Peso Inicial (kg) 28,6±2,1 26,4 32,4 28,6±1,9 25,3 32,9 

Peso Final (kg) 113,7±19,5 62,8 158,9 117,6±6,1 107,7 127,6 

Mortalidade (%) 1,6± 0,9 0,6 3,4 1,3±0,5 0,4 2,4 

CA (kg/kg) 2,2±0,5 0,6 2,8 2,3±0,1 2,2 2,5 

GMD (kg/dia) 0,9±0,2 0,4 1,1 1,0±0,1 0,9 1,1 

‡ Desvio-padrão; CA: Conversão Alimentar; GMD: Ganho Médio Diário Peso 
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Comparando os resultados obtidos é possível verificar que os desempenhos zootécnicos 

dos suínos, apresentados na Tabela 8, não apresentaram variação numérica efetiva, 

mantenho uma faixa de valores médios aproximados, tanto para uso de lâmina de água 

como para cama sobreposta. Comparando os resultados de GMD e a CA dos animais, 

pode-se dizer que são bem próximos de resultados disponibilizados na literatura (Tavares, 

2016; Oliveira et al., 2017), em que na fase fisiológica de crescimento-terminação o GMD 

foi de 0,89±0,05 e a CA de 2,51±0,18, sendo o GMD ligeiramente maior neste trabalho. 

Tal fato pode estar associado à genética dos animais que foram avaliados nos diferentes 

estudos. 

 

4.1. CONSUMO DE ÁGUA DOS SUÍNOS NA FASE DE CRESCIMENTO-

TERMINAÇÃO 

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos para o consumo de água dos suínos na fase 

de crescimento-terminação em lâmina de água e cama sobreposta, considerando tanto o 

período integral quanto as duas fases consideradas (fria: meses de março a setembro; 

quente: outubro a fevereiro).  

Tabela 8: Consumo de água dos suínos considerando o sistema de alojamento em tempo 
integral e com efeito de fase do ano. 

Sistema Fase n† 
Média±σ‡ Mínimo Máximo 

(L/suíno/dia) 

Lâmina de água 

Integral 16 16,8±2,2 12,4 22,1 

Fria 7 17,2±2,2 15,3 22,1 

Quente 9 16,5±2,3 12,4 20,1 

Cama sobreposta 

Integral 17 5,6±0,5 4,8 6,7 

Fria 6 5,6±0,3 5,4 6,1 

Quente 11 5,5±0,6 4,8 6,7 

† ciclos de produção; ‡ Desvio-padrão 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 8 pode-se verificar que o sistema de 

lâmina de água apresentou consumos médios de água semelhantes na fase quente e 
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integral, sendo a fase fria ligeiramente maior (+ 1,0 L/suíno/dia, aproximadamente). A 

fase quente apresentou um menor consumo de água do que a fase fria, isto porque, o 

maior consumo não quer dizer necessariamente uma maior ingestão de água pelos 

suínos. Sendo este, podendo estar associado a quantidade de água usada na lâmina e a 

frequência de troca da mesma.  

Quanto ao sistema de cama sobreposta, pode-se verificar que o consumo de água não 

teve grandes variações entre as fases e o período integral, sendo que o consumo máximo 

é ligeiramente menor na fase fria. Mesmo com pouca influência de temperatura da 

região no consumo dos suínos, o resultado vai de encontro com os resultados esperados, 

visto que, na fase quente é esperado que os suínos ingerem uma maior quantidade de 

água. O consumo médio de água obtido neste estudo com uso de cama sobreposta (Fase 

fria: 5,6±0,3 L/suíno/dia; Fase quente: 5,5±0,6 L/suíno/dia) é menor que o dos resultados 

obtidos por  (Tavares, 2016) (Fase fria 7,09±0,26 L/suíno/dia; Fase quente: 8,25±0,26 

L/suíno/dia) na fase fisiológica de crescimento-terminação, sendo que estas variações, 

podem estar associados, principalmente as características dos sistemas de produção. 

Comparando as médias do consumo obtidos e a Tabela 4 que referência outros estudos 

desenvolvidos, com o mesmo objetivo de estimar o consumo de água dos suínos, pode-

se verificar que as médias obtidas neste estudo com uso de cama sobreposta estão na 

mesma faixa de média dos resultados obtidos por Paboeuf et al. (2009); Vermeer et al. 

(2009); Alvarez-Rodriguez et al. (2013). Já as médias obtidas no uso de lâmina de água 

são superiores aos valores referenciado na Tabela 4, salientando-se que nenhum dos 

estudos indicados reportou o uso de lâmina de água. O consumo de água observado na 

lâmina de água pode ser justificado pelo fato da água utilizada passar no mesmo 

hidrómetro que o do consumo dos animais, o que poderá assim extrapolar o valor 

esperado, em função dos diferentes fatores de variação. Neste contexto, convém referir 

que a quantidade de água consumida pode ser influenciada pela fase fisiológica, 

condições ambientais, tipo de alojamento, etc., a distribuição de água e as características 

dos bebedouros que variam de acordo com o modelo, tamanho, tipo de material, pressão e 

caudal da água disponibilizada. 

Adicionalmente, é importante referir que mesmo com maior uso de água em lâmina de 

água, o desempenho zootécnico manteve-se semelhante com o sistema em que foi usado a 

cama sobreposta. Ou seja, mesmo com o uma diferença de gasto de água 
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consideravelmente grande o uso de lâmina de água não influenciou significativamente a 

ingestão de água pelos animais. O consumo médio de água (sem diferenciação de fase) no 

uso de lâmina de água é de 16,78 L/suíno/dia (consumo dos animais + água usada em 

lâmina + desperdício + água no controlo de ambiência), e no uso de cama sobreposta 

(sem diferenciação de fase) é de 5,57 L/suíno/dia (consumo dos animais + desperdício + 

água no controlo de ambiência), em que o uso da cama sobreposta apresenta uma 

poupança de aproximadamente 11,0 L/suíno/dia, com um ganho aproximado ao 

consumo de água de 2 suinos / dia no uso de cama sobreposta.   

 

 

4.2. MODELAÇÃO DAS FUNÇÕES NÃO LINEARES ASSINTÓTICAS AO 

CONSUMO DE ÁGUA 

O desenvolvimento dos modelos para estimativa do consumo de água dos suínos, em 

função da idade, na fase fisiológica de crescimento-terminação (CT), para edifícios com 

diferentes sistemas de produção foi delineado em função dos objetivos propostos. Neste 

contexto, tanto na Tabela 9 e Tabela 10 são apresentadas as estimativas dos parâmetros, 

os valores do critério de informação de Akaike (AIC), do coeficiente de determinação e 

os erros de predição (relativo e absoluto), respetivamente, para o sistema em lâmina de 

água e em cama sobreposta, para o período integral do estudo. 

Tabela 9: Estimativa dos parâmetros, valor do critério de informação de Akaike (AIC), do 
coeficiente de determinação e dos erros de predição dos modelos ajustados para estimativa do 
consumo de água, em função da idade dos suínos, para o sistema de produção em lâmina de 
água. 
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Tabela 10: Estimativa dos parâmetros, valor do critério de informação de Akaike (AIC), do 
coeficiente de determinação e dos erros de predição dos modelos ajustados para estimativa do 
consumo de água, em função da idade dos suínos, para o sistema de produção em cama 

sobreposta. 

 

Os resultados obtidos para o sistema de produção em lâmina de água (n=16 ciclos), e 

apresentados na Tabela 9, mostraram que o modelo não linear Logístico foi aquele que 

melhor modelou o perfil do consumo de água dos suínos, na fase fisiológica de 

crescimento-terminação em função da idade dos animais. Neste contexto, após 

comparação com os outros modelos ajustados (Brody, Gompertz, Von Bertalanffy e 

Richards), o Logístico apresentou o menor valor para o critério de informação de Akaike 

Modelo 
Matemático 

Parâmetros 
AIC R2 

Erro 
absoluto  

(L/suíno/dia) 

Erro relativo  
(%) a b c 

Intercepto 16,72 - - 995,49 - 1,7 10,37 

Linear 9,98 0,41  971,77 0,51 1,14 6,68 

Logística 18,45 18,37 0,35 964,82 0,67 0,87 5,06 

Gompertz 18,49 0,31 7,58 965,08 0,66 0,87 5,07 

Von Bertalanffy 0,0002 -40,44 -0,001 975,2 0,48 1,18 6,95 

Brody 18,55 6,09 0,27 965,35 0,66 0,88 5,13 

Richards (p=1000) 0,00 -0,019 -0,001 975,22 0,48 1,18 6,96 

Modelo 
Matemático 

Parâmetros 
AIC R2 

Erro 
absoluto  

(L/suíno/dia) 

Erro relativo  
(%) a b c 

Intercepto 5,55 - - 4377,11 - 0,72 14,79 

Linear 2,57 0,03 - 3791,36 0,60 0,46 8,75 

Logística 6,19 129,61 0,07 3384,50 0,91 0,22 4,12 

Gompertz 6,22 0,06 61,96 3399,59 0,90 0,23 4,35 

Von Bertalanffy 6,23 10,41 0,06 3405,16 0,89 0,23 4,43 

Brody 6,25 15,89 0,05 3417,20 0,88 0,24 4,58 

Richards (p=1000) 6,22 0,04 0,06 3399,61 0,90 0,23 4,35 
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(AIC), bem como um coeficiente de determinação (R2) = 0,67 mais elevado e erros de 

predição mais baixos (absoluto: 0,87 L/suíno/dia; relativo: 5,06%). 

No que respeita ao sistema de produção em cama sobreposta (n=17 ciclos), os 

resultados exibidos na Tabela 10, permitiram observar que dentre os modelos utilizados, 

também o Logístico apresentou um melhor ajuste para a estimativa do consumo de água 

dos suínos na fase fisiológica de crescimento-terminação, em função da idade dos 

animais. Este apresentou o menor valor para o critério de informação de Akaike (AIC), 

bem como maior coeficiente de determinação (R2) = 0,91 e erros de predição mais 

baixos (absoluto: 0,22 L/suíno/dia; relativo: 4,12%). 

Os coeficientes de determinação obtidos, permitem predizer com um certo grau de 

segurança o que se observa diariamente nas propriedades produtoras de suínos, visto 

que estes valores exibem correlações moderadas a fortes. Comparando os resultados 

obtidos nos dois sistemas de produção avaliados (lâmina de água: R2 = 0,67; cama 

sobreposta: R2 = 0,91), o último sistema apresenta maior grau de confiança, logo uma 

maior proximidade com a realidade. Convém ressaltar que o uso da lâmina de água fez 

com que o sistema de produção se mostrasse instável devido ao elevado consumo 

associado (questão técnica que impediu a separação do consumo animal e ambiente) e 

também pela falta de padrão na troca de lâmina, o que levou a um aumento na 

variabilidade dos dados. 

Um estudo desenvolvido anteriormente identificou também a função não linear 

logística, como o modelo que melhor estimou o consumo de água dos suínos em função 

da idade, na fase fisiológica de crescimento-terminação, apresentando um índice de 

Critério Akaike (AIC) de – 10,00 e um coeficiente de determinação aproximado (R2) = 

0,99 (Silva, 2015). O mesmo autor, estudando o sistema de produção em piso de 

cimento completo, estimou ainda o consumo de água com os modelos não lineares, em 

função tanto do tempo de alojamento quanto do peso vivo dos animais, tendo sido para 

ambas as variáveis, a função logística a que melhor estimou o consumo de água, 

assemelhando com os resultados obtidos nesse trabalho. Apesar de Silva (2015) ter 

estudado também, para efeito de comparação, a função linear quadrática nas três 

variáveis indicadas anteriormente (obtendo os melhores resultados), o autor, não 

considerou este ajuste na modelagem, dado que a função quadrática não possui sentido 

biológico para os parâmetros estudados, isto é, à medida que o peso do animal na idade 
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adulta cresce o consumo de água e a produção de dejetos tendem a cair a partir do ponto 

de inflexão das curvas, conforme os resultados do mesmo. Tal fenómeno não acontece 

na realidade, pelo que, os resultados obtidos para o consumo de água não foram 

considerados para a função Quadrática (não foi por este motivo objeto de estudo no 

presente trabalho). 

Pesquisas preliminares realizadas por Tavares (2012) e Tavares et al. (2014), 

apresentaram a Função de Gompertz como modelo matemático para estimar o consumo 

de água em função do tempo de alojamento (t=15 e t=18 semanas, respetivamente). No 

entanto, com o desenvolvimento continuo desse trabalho, existiu a possibilidade de um 

maior aprimoramento por parte do autor e do seu grupo de investigação, possibilitou a 

obtenção de resultados mais conclusivos. Os resultados obtidos por Tavares (2016) 

apresentaram a função logística como aquela que melhor estimou o consumo de água 

em comparação com as demais funções estudadas (R2 = 0,997 e erro de predição 

relativo: 0,12%), e a função de Gompertz como a segunda que melhor estimou, 

refletindo os mesmos resultados obtidos neste trabalho. 

Na Figura 9 e Figura 10 podem ser observados os resultados obtidos no ajuste do 

modelo Logístico aos valores do consumo de água dos suínos, em função da sua idade, 

para o sistema de lâmina de água e cama sobreposta, respetivamente, considerando o 

período integral do estudo. Convém ressaltar que, com exceção dos resultados já 

publicados e referenciados anteriormente, observa-se ainda na literatura um reduzido 

número de informações sobre a aplicação destes tipos de modelos não lineares 

assintóticos para a estimativa do consumo de água na produção de suínos, ainda mais 

diversificando os sistemas de produção. 
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Figura 9: Ajuste do modelo não linear Logístico ao consumo de água dos suínos, em função da 
idade, no sistema de produção lâmina de água considerando o período integral do estudo. 

 
2D Graph 1
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Figura 10: Ajuste do modelo não linear Logístico ao consumo de água dos suínos, em função 
da idade, no sistema de produção cama sobreposta considerando o período integral do estudo. 

 

Como pode ser observado nas figuras anteriores, que a proximidade entre os dados 

estimados e medidos é maior no sistema de produção com recurso à cama sobreposta, 

refletindo o valor de R2. Mesmo tendo o sistema de lâmina de água exibido maior 

variabilidade e, consequentemente, perturbação nos dados analisados, a função não 

linear logística foi a que melhor que estimou o consumo de água dos suínos em função 

da idade, com melhor valor de R2, considerando ambos os sistemas.  

 

Face aos resultados obtidos para o período integral do estudo, e de modo a esmiuçar de 

forma mais efetiva os dados obtidos e analisados, procedeu-se à avaliação dos mesmos 
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tendo em conta duas fases (fria e quente). Neste contexto, e mesmo não tendo sido 

realizada qualquer aferição dos valores de temperatura no interior dos edifícios de 

alojamento, foram determinados os valores da região para distribuição dos ciclos 

analisados. Assim, na Tabela 11 e  

Tabela 12 podem ser observados em função da idade dos animais com o efeito de fase 

do ano (frio e quente), os resultados para as estimativas dos parâmetros, os valores do 

critério de informação de Akaike (AIC), do coeficiente de determinação e os erros de 

predição (relativo e absoluto), respetivamente, para o sistema em lâmina de água e em 

cama sobreposta. 

Tabela 11: Estimativa dos parâmetros, valor do critério de informação de Akaike (AIC), do 
coeficiente de determinação e dos erros de predição dos modelos ajustados para estimativa do 
consumo de água, em função da idade dos suínos e fase do ano, para o sistema de produção em 
lâmina de água 

 

Tabela 12: Estimativa dos parâmetros, valor do critério de informação de Akaike (AIC), do 
coeficiente de determinação e dos erros de predição dos modelos ajustados para estimativa do 
consumo de água, em função da idade dos suínos e fase do ano, para o sistema de produção em 
cama sobreposta. 

Modelo 
Matemático 

Parâmetros AIC R2 Erro absoluto 
(L/suíno/dia) 

Erro relativo 
(%) a1 a2 b1 b2 c1 c2 

Linear 12,6 7,72 0,29 0,51 -- -- 969,33 0,53 1,2 7,08 

Logística 18,59 18,53 18,48 18,32 0,37 0,32  963,82 0,67 0,95 5,65 

Gompertz 18,4 18,92 0,47 0,24 8,3 7,57 963,72 0,67 0,94 5,56 

von Bertalanffy 17,32 18,99 21,40 1,63 1,67 0,22 975,82 0,47 1,21 7,24 

Brody 18,5 19,15 18,61 3,15 0,39 0,2  964,09 0,67 0,95 5,56 

Richards 0,96 18,87 -0,0027 0,0065 -0,0053 0,24 969,66 0,57 1,11 6,58 

1 – Fase quente; 2- Fase fria 

Modelo 
Matemático 

Parâmetros AIC R2 Erro absoluto 
(L/suíno/dia) 

Erro relativo 
(%) a1 a2 b1 b2 c1 c2 

Logística 6,398 6,090 88,971 164,294 0,066 0,076 3370,51 0,887 0,237 4,463 

Gompertz - - - - - - 3385,93 0,878 0,248 4,663 

von 
Bertalanffy 

6,467 6,114 6,372 13,826 0,050 0,062 3391,72 0,874 0,252 4,737 

Brody - - - - - - 3404,14 0,867 0,260 4,902 

Richards  6,449 6,104 0,027 0,060 0,054 0,066 3385,95 0,878 0,248 4,664 

1 – Fase quente; 2- Fase fria 
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Da observação da Tabela 11 foi possível concluir que o modelo matemático não linear 

de Gompertz foi o que melhor se ajustou ao consumo de água dos suínos na fase 

fisiológica de crescimento-terminação, em função de idade dos animais e considerando-

se o efeito de fase. Assim, os resultados apresentaram o menor valor para o critério de 

informação de Akaike (AIC) e um coeficiente de determinação (R2) = 0,67 e erro de 

predição absoluto de 0,94 L/suíno/dia, correspondendo a 5,56 % de erro relativo. É de 

referir que o valor de R2 quando estudado o efeito de fase, não se alterou, no entanto, 

comparando os erros obtidos, estes foram inferiores quando ajustado com a função de 

Gompertz. Os coeficientes de determinação obtidos para a curva do ajuste do consumo 

de água permitiram predizer com um nível médio de segurança o que se observa à 

escala real na propriedade suinícola da Fazenda Penalva, considerando os ciclos de 

produção analisados para o sistema de produção da lâmina de água. Adicionalmente, as 

variações de temperatura na região, independentemente de outros fatores de possível 

variação, parecem não ter afetado o consumo de água dos animais, apresentando o 

maior valor médio na fase fria (Fase fria=17,2±2,2 L/suíno/dia; Fase quente=16,5±2,3 

L/suíno/dia). Tais valores, embora contrariem todos os resultados apresentados na 

literatura (Tavares, 2012; Tavares et al., 2014; Tavares, 2016; Oliveira et al., 2017) 

pode ser justificado pelos dois motivos referidos anteriormente: (1) a não dissociação do 

consumo de água animal e o consumo da lâmina, e (2) a falta de padronização da 

substituição da lâmina de água no edifício de alojamento.  

Assim, é possível observar que a função Logística foi a que melhor estimou o consumo 

de água dos suínos (sem efeito de fase) em função da idade, tendo apresentado os 

melhores resultados para os parâmetros avaliados, ou seja, o critério de informação de 

Akaike (AIC), o coeficiente de determinação e os erros de predição (absoluto e relativo). 

Quando considerado o efeito de fase, a função de Gompertz foi a que melhor se ajustou 

aos dados do consumo dos suínos. Na Figura 11 são apresentados os perfis dos ajustes 

de consumo de água (função não linear de Gompertz), em função das fases do ano, 

sendo possível perceber que no período com temperaturas mais altas, o volume gasto na 

produção foi ligeiramente maior, sendo que as condições do sistema de produção 

mantiveram-se as mesmas. 
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Da visualização da Tabela 12 pode-se concluir que os valores obtidos para análise do 

consumo de água em função da idade dos suínos e tendo em conta o efeito de fase do 

ano, em sistema de produção com cama sobreposta, não apresentaram variações 

relevantes, tendo-se mantido a média do volume consumido praticamente constante. O 

modelo matemático logístico continuou sendo aquele que melhor se ajustou ao consumo 

de água dos suínos na fase fisiológica de crescimento-terminação [menor índice de 

Critério Akaike (AIC), coeficiente de determinação (R2) = 0,887 e erro de predição 

absoluto de 2,37 L/suíno/dia, correspondendo a 4,46% de erro relativo. Dos resultados 

obtidos, considerando os valores médios obtidos para cada fase, o efeito temperatura 

não se observou quando comparados os consumos de água dos animais. Os coeficientes 

de determinação obtidos com e sem o efeito de fase (correlações moderadas a fortes), 

permitiram estimar com um certo grau de segurança o que se observa diariamente nas 

propriedades produtoras de suínos com cama sobreposta. Os modelos Gompertz e 

Brody não mostraram ajuste dos dados de consumo de água. 

Na Figura 12 são apresentados os perfis dos ajustes de consumo de água (função não 

linear logística) em função das fases do ano para o sistema de cama sobreposta, sendo 

possível perceber que no período com temperaturas mais altas, o volume gasto na 

produção não apresentou uma variabilidade tão elevada como no sistema com lâmina de 

água. 2D Graph 2
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Figura 11: Consumo de água médio e ajustado segundo a função Gompertz em função da 
idade, com efeito de fase (1- quente; 2 – fria). para o sistema de produção em lâmina de água. 
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2D Graph 5
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Figura 12: Consumo de água médio e ajustado segundo a função Gompertz em função da 
idade, com efeito de fase (1- quente; 2 – fria). para o sistema de produção em cama sobreposta. 

 

Comparando os resultados obtidos para os dois sistemas de produção é possível afirmar 

que na presença de cama sobreposta o consumo pôde ser estimado com maior grau de 

confiança, aproximando-se dos consumos reais nos edifícios de alojamento com esse 

sistema (menores erros de estimação). O uso de lâmina de água, e uma vez que não 

existiu separação da água ingerida com a utilizada no sistema, fez com que este 

apresentasse maior instabilidade devido ao elevado desperdício associado à troca de 

lâmina (maior variabilidade dos dados). 

O conhecimento do consumo diário dos animais no seu ciclo e/ou sistema produtivo 

torna-se fundamental, pois a água pode exercer um forte impacto ambiental, quer pelo 

seu consumo enquanto recurso natural finito quer pelo papel que desempenha na 

produção de dejetos e, consequentemente, na emissão de gases. As funções a serem 

disponibilizadas pelo software permitirão, tanto a produtores como a outros atores 

associados à produção de suínos, controlar de forma efetiva e em tempo real o consumo 

de água em granjas comerciais a partir de um dispositivo de medição instantâneo 

(hidrômetro com sistema automatizado de leitura). Se detetada alguma anormalidade no 

volume de água consumido, o software liberará avisos com indicação de possíveis 

causas para o desvio dos valores registados [tanto para consumo alto (e.g., ruptura na 

rede hidráulica, vazamento e regulagem incorreta dos bebedouros) quanto para consumo 

baixo (e.g., qualidade da ração, entupimento, problema sanitário no efetivo alojado)]. 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  
Os resultados obtidos neste estudo comprovaram a viabilidade do desenvolvimento de 

modelos matemáticos integrando a estimativa do consumo de água, sendo que as 

hipóteses formuladas nesta dissertação foram confirmadas: 

✓ O modelo não linear Logístico foi o que melhor se ajustou aos dados médios do 

consumo de água dos suínos em função da sua idade na fase fisiológica de 

crescimento-terminação, considerando ambos os sistemas de produção. Neste 

contexto, o sistema de produção em cama sobreposta apresentou um ajuste 

muito forte, indicando uma elevada aproximação com a realidade (R2=0,91). 

✓ Em relação à lâmina de água, o uso da mesma, inferiu nos resultados obtidos 

para o consumo dos animais, pela impossibilidade que se observou da possível 

dissociação da água utilizada para controlo do ambiente daquela ingerida pelos 

animais. Convém referir que os resultados apresentados permitiram ainda gerar 

uma relação entre os consumos e as características dos sistemas de produção 

avaliados. 

Atualmente, os modelos estão a ser preparados para aplicação em software, como 

ferramenta de apoio à tomada de decisão. Com a evolução da suinocultura, é 

imprescindível a busca por mecanismos e ferramentas que possibilitem ao produtor a 

otimização do consumo de água e insumos e consequentemente a produção do volume 

de dejetos para que os produtores possam se adequar as leis ambientais vigentes e tornar 

essa atividade mais equilibrada e sustentável, principalmente nos grandes centros. 

Como recomendações, uma vez que só foram analisados os consumos de água sem 

efeito de outros fatores de variação, existe a necessidade da inclusão de outros 

parâmetros na modelação como: dados ambientais (por exemplo, temperatura e umidade 

relativa do ar); introdução de fatores variação (por exemplo, produtor, bebedouro, tipo 

de piso, tipo de alimentação...) para que o software represente de forma mais precisa o 

consumo de água. Adicionalmente, e de modo a validar os modelos obtidos, este 

trabalho deverá ser desenvolvido em outros estados do Brasil, com outros produtores e 

em países do mundo, nos quais, Portugal se inclui. 

 



45 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Alvarez-Rodriguez, J., Hermida, B., Parera, J., Morazán, H., Balcells, J., & Babot, D. 

(2013). The influence of drinker device on water use and fertiliser value of slurry 

from growing-finishing pigs. Animal Production Science, 53(4), 328–334. 

https://doi.org/10.1071/AN12136 

Atlas, M. (2021). Meat atlas - Facts and figures about the animals we eat. 

www.friendsoftheearth.eu/meatatlas-2021 

Brody. (1945). Brody 1945.pdf. 

Coelho de Oliveira, N., de Lima Vieira, M., Barbacena Rosa dos Santos, W., Batista 

Pedroso, L., Corrêa Ribeiro, J., Santos Cezário, A., Maria Bianchini Oliveira, E., & 

Messias de Souza, C. (2017). Influência Da Temperatura Na Produção E Bem-

Estar De Suínos. Colloquium Agrariae, 13(Especial 2), 254–264. 

https://doi.org/10.5747/ca.2017.v13.nesp2.000231 

Costa, O. A. D., de Oliveira, P. A., Holdefer, C., Lopes, E. J. C., & Sangoi, V. (2006). 

Sistema Alternativo de Criação de Suínos em Cama Sobreposta para Agricultura 

Familiar. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-Comunicado Tecnico, 

419. 

Dos Santos, T. C., Carvalho, C. D. C. S., Da Silva, G. C., Diniz, T. A., Soares, T. E., De 

Jesus Magalhães Moreira, S., & Cecon, P. R. (2018). Influence of the thermal 

environment on the behavior and performance of pigs. Revista de Ciencias 

Agroveterinarias, 17(2), 241–253. https://doi.org/10.5965/223811711722018241 

Dumas, A., Dijkstra, J., & France, J. (2008). Mathematical modelling in animal 

nutrition: A centenary review. Journal of Agricultural Science, 146(2), 123–142. 

https://doi.org/10.1017/S0021859608007703 

Edwards, L., & Crabb, H. (2021). Water quality and management in the Australian pig 

industry. Animal Production Science, 61(7), 637–644. 

https://doi.org/10.1071/AN20484 

EMBRAPA. (2021). Embrapa Suínos e Aves. Workshop Da Rede BiogásFert - A 

Relação Do Biogás Com a Agricultura, Pecuária e Agroindústria, 2021, 22–24. 

https://www.embrapa.br/suinos-e-



46 
 

aves/cias/estatisticas/suinos/brasil2/3Fone:%0Ahttps://www.embrapa.br/group/intr

anet/suinos-e-

aves%0Ahttp://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/AGROSTAT.html%0Ahttps:

//www.embrapa.br/en/suinos-e-aves/transferencia-de-tecno 

EPRS. (2020). The EU pig meat sector. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652044/EPRS_BRI(2

020)652044_EN.pdf 

Estrada, E., & Bartesaghi, P. (2021). From networked SIS model to the Gompertz 

function. http://arxiv.org/abs/2110.08824 

EuroStat. (2021). Agricultural production - livestock and meat. EuroStat, January, 1–

22. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Agricultural_production_-

_livestock_and_meat&oldid=549389#Livestock_population%0Ahttps://ec.europa.

eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agricultural_production_-

_livestock_and_ 

Fazenda Penalva. (2022). Quem somos. Fazenda Penalva. http://pt.raizen.com.br/a-

raizen/quem-somos 

Gardette, C. (2016). Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail relatif à l’abreuvement des porcs dans le cadre du 

bien-être animal. In Avis de l’Anses (Vols. 2015-SA-00, Issue 0). 

https://www.anses.fr/fr/content/avis-de-lanses-relatif-à-l’évaluation-des-

substances-inscrites-au-programme-de-travail-2015%5Cnwww.anses.fr 

Gomes, G. S., Warpechowski, M. B., Motta, A. C. V., & Scandolera, A. J. (2011). 

Sistemas de produção de suínos e o impacto da criação ao ar livre. (Issue July). 

Guppy, L., & Anderson, K. (2017). Water Crisis Report. http://inweh.unu.edu 

H. A. Fitzhugh, J. (1976). ANALYSIS OF GROWTH CURVES AND STRATEGIES 

FOR ALTERING THEIR SHAPE 1 , 2 U . S . Department of Agriculture % Clay 

Center , Nebraska 68933. Journal of Animal Science, 42(4), 1036–1051. 

Huong, L. T. T., Takahashi, Y., Nomura, H., Van Duy, L., Son, C. T., & Yabe, M. 

(2020). Water-use efficiency of alternative pig farming systems in Vietnam. 



47 

Resources, Conservation and Recycling, 161(June), 104926. 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104926 

INE. (2020). Quadro para impressão. Efectivo Animal (N.o) Das Explorações 

Agrícolas Por Localização Geográfica. 

https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/printable.jsp?id=ePr29VuzIl03vPG1B-

yJob_h9-fujdWgMiXfDYku_33099&lingua_cd=PT 

Kiarie, E. G., & Nyachoti, M. (2015). WATER IN SWINE PRODUCTION : A 

REVIEW OF ITS SIGNIFICANCE AND CONSERVATION STRATEGIES. 

Department of Animal Science, University of Manitoba, June, 1–13. 

Lana, A., Jalles, S., & Real, P. (2021). Caminhos da suinocultura brasileira nas últimas 

décadas : 1997 a 2019. 3TRE3. https://www.3tres3.com.br/artigos/caminhos-da-

suinocultura-brasileira-nas-ultimas- decadas-1997-a-2019_1678/#comments 

Lana, A., Jalles, S., & Su, P. (2021). A disponibilidade interna de carnes no Brasil 

recente : 2020 e 2021. 1–12. 

Little, S., Woodward, A., & Browning, G. (2021). Water Distribution Systems in Pig 

Farm Buildings : Critical Elements of Design and Management. MDPI - 

ANIMALS, 1–17. https://doi.org/ 10.3390/ani11113268 

Madsen, T. N., & Kristensen, A. R. (2005). A model for monitoring the condition of 

young pigs by their drinking behaviour. Computers and Electronics in Agriculture, 

48(2), 138–154. https://doi.org/10.1016/j.compag.2005.02.014 

Mischan, M. M., & Pinho, S. Z. (2014). Modelos não lineares: Funções assintóticas de 

crescimento (CULTURA ACADÊMICA (ed.); 1st ed.). 

Nannoni, E., Martelli, G., Cecchini, M., Vignola, G., Giammarco, M., Zaghini, G., & 

Sardi, L. (2013). Water requirements of liquid-fed heavy pigs: Effect of water 

restriction on growth traits, animal welfare and meat and ham quality. Livestock 

Science, 151(1), 21–28. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2012.10.005 

Ngxumeshe, A. M., Ratsaka, M., Mtileni, B., & Nephawe, K. (2020). Sustainable 

application of livestock water footprints in different beef production systems of 

South Africa. MDPI - Sustainability, 12(23), 1–13. 

https://doi.org/10.3390/su12239921 



48 
 

PABOEUF, F., GAUTIER, M., MEUNIER-SALAÜN, M.-C., & DOURMAD, J.-Y. 

(2009). Elevage de porcs sur litière de paille : influences de la conduite alimentaire 

et du comportement des animaux sur la gestion de la litière. Journées Recherche 

Porcine, 1, 1–2. 

Paro de Paz, C. C., Packer, I. U., Freitas, A. R. de, Tambasco-Talhari, D., Regitano, L. 

C. de A., Alencar, M. M. de, & Cruz, G. M. da. (2004). Ajuste de modelos não-

lineares em estudos de associação entre polimorfismos genéticos e crescimento em 

bovinos de corte. Revista Brasileira de Zootecnia, 33(6), 1416–1425. 

https://doi.org/10.1590/s1516-35982004000600008 

Penlington, N. (AHDB P., Park, S., & Warwickshire), K. (2018). Designing a water 

supply system for livestock. 1–24. 

ppm Brasil. (2020). Pesquisa Pecuária Municipal ( PPM ) 2018 - 2020. Rev Bras 

Reumatol. 

Rauw, W. M., Rydhmer, L., Kyriazakis, I., Øverland, M., Gilbert, H., Dekkers, J. C. M., 

Hermesch, S., Bouquet, A., Gómez Izquierdo, E., Louveau, I., & Gomez-Raya, L. 

(2020). Prospects for sustainability of pig production in relation to climate change 

and novel feed resources. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100(9), 

3575–3586. https://doi.org/10.1002/jsfa.10338 

Richards, F. J. (1959). A flexible growth function for empirical use. Journal of 

Experimental Botany, 10(2), 290–301. https://doi.org/10.1093/jxb/10.2.290 

Rivest, J., Labrecque, J., Roy, M., Ricard, M. A., & Fortin, F. (2015). Le système de 

mesure de la consommation d ’ eau individuelle pour les porcs à l ’ engraissement 

de la Station d ’ évaluation des porcs de Deschambault. Journées Recherche 

Porcine, 47, 249–250. 

Sarni, W., & Grant, D. (2019). Valuing water. In Water Stewardship and Business 

Value. https://doi.org/10.4324/9781315627250-3 

Silva, D. da. (2015). Trabalho de conclusão de curso Trabalho de conclusão de curso. In 

MODELOS NÃO LINEARES PARA ESTIMAR O CONSUMO DE ÁGUA E A 

PRODUÇÃO DE DEJETOS EM GRANJAS COMERCIAIS SUINÍCOLAS NO SUL 

DO BRASIL Trabalho. Universidade Federal de Santa Catarina. 



49 

Silveira, C. F., Assis, L. R. de, Oliveira, A. P. de S., & Calijuri, M. L. (2021). 

Valorization of swine wastewater in a circular economy approach: Effects of 

hydraulic retention time on microalgae cultivation. Science of the Total 

Environment, 789. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147861 

Souza, J. C. P. V. B., de Oliveira, P. A. V., Tavares, J. M. R., Filho, P. B., Zanuzzi, C. 

M. S., Tremea, S. L., Piekas, F., Squezzato, N. C., Zimmermann, L. A., Santos, M. 

A., & do Amaral, N. (2016). Gestão da Água (E. S. e Aves (ed.); 1a). 

Tavares, J. M.R., Filho, P. B., Coldebella, A., & Oliveira, P. A. V. (2014). The water 

disappearance and manure production at commercial growing-finishing pig farms. 

Livestock Science, 169(C), 146–154. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2014.09.006 

Tavares, J M R, Lopes, J. C., Filho, P. B., Coldebella, J. A., & Oliveira, P. A. V. (2022). 

Water disappearance at growing-to-finishing commercial pig farms in Brazil – a 

simplified model approach. 3rd International Conference of Ecological and 

Environmental Engineering (3rd COEE), July, 2022. 

Tavares, Jorge M. Rodrigues, Oliveira, P. A. V. de, & Filho, P. B. (2010). Vi–023 – 

sustentabilidade da suinocultura – reduções de consumo de água e de dejetos na 

produção animal. Xv Silubesa - ABS, 1, 1–10. 

Tavares, Jorge Manuel Rodrigues. (2016). MODELAGEM DO CONSUMO DE ÁGUA, 

PRODUÇÃO DE DEJETOS E EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA E 

AMÔNIA NA SUINOCULTURADA. Universidade Federal de Santa Catarina. 

Topo, A. (2021). Suinicultura portuguesa aumentou produção e exportações em 2020. 

Vida Rural. https://www.vidarural.pt/destaques/suinicultura-portuguesa-aumentou-

producao-nacional-e-exportacoes-em-2020/ 

Tullo, E., Finzi, A., & Guarino, M. (2019). Review: Environmental impact of livestock 

farming and Precision Livestock Farming as a mitigation strategy. Science of the 

Total Environment, 650, 2751–2760. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.018 

van Milgen, J., Valancogne, A., Dubois, S., Dourmad, J. Y., Sève, B., & Noblet, J. 

(2008). InraPorc: A model and decision support tool for the nutrition of growing 

pigs. Animal Feed Science and Technology, 143(1–4), 387–405. 

https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2007.05.020 



50 
 

Vermeer, H. M., Kuijken, N., & Spoolder, H. A. M. (2009). Motivation for additional 

water use of growing-finishing pigs. Livestock Science, 124(1–3), 112–118. 

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2009.01.009 

VON BERTALANFFY, L. (1957). Quantitative laws in metabolism and growth. The 

Quarterly Review of Biology, 32(3), 217–231. https://doi.org/10.1086/401873 

Ximenes, L. F. (2020). Carne Suína. Caderno Setorial Etene - Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos Do Nordeste, 13. 

Zhu, W. xing, Guo, Y. zheng, Jiao, P. peng, Ma, C. hua, & Chen, C. (2017). 

Recognition and drinking behaviour analysis of individual pigs based on machine 

vision. Livestock Science, 205(April), 129–136. 

https://doi.org/10.1016/j.livsci.2017.09.003 

 


