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Apoio Promoção

Na produção de suínos o sistema de confinamento

intensivo, prevalece sobre os demais sistemas por

otimizar o desempenho econômico e produtivo.

BEA: entende-se que está relacionado com a capacidade do

animal em se adaptar ao ambiente em que se encontra (1).

Necessário a avaliação de aspectos relacionados ao manejo, ao

ambiente e às instalações com o BEA.

➢ O objetivo deste trabalho foi caracterizar o sistema de produção

de suínos em terminação de duas unidades para comparar a

densidade empregada pensando no BEA.

Figura 1. Liberdades do bem-estar animal (2)

➢ Ambos os sistemas de produção, apesar das particularidades,

atendem ao protocolo de BEA positivamente com evidência de

indicadores por este preconizados, como acesso a água e

comida, porém, há aspectos a melhorar, a exemplo da densidade

dos animais na granja “B”.
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Introdução Resultados e Discussão

Material e Métodos

Conclusões

Referências

• Modelo/SC

• 660 animais

• 225 suínos/15 baias

Propriedade 

“A”
• Rodeio Bonito/RS

• 260 animais

• 180 suínos/15 baias

Propriedade 

“B”

A avaliação das unidades baseou-se segundo os critérios de

avaliação do Welfare Quality® (2), utilizando-se dos princípios

básicos voltados aos parâmetros de densidade, características das

instalações e alimentação.

Densidade

Instalações

➢ Condição sanitária da pocilga garantida por pisos de fácil manejo

para higienização das baias e realização de vazio sanitário entre

lotes.

➢ Lotes homogeneizados por animais de mesmo sexo e peso e

tamanho semelhantes.

Referência:

1,0 -1,15 m²/animal ou 

100 kg/m² (4)

➢ Comedouros e bebedouros acessíveis em nº e disposição para os

animais. Bebedouros dispostos acima da linha do dorso dos

suínos e fornecimento constante de água.

Alimentação

➢ Conforto térmico em ambas propriedades por manejo de cortina

e barreira vegetal lateral.

➢ Considerando final de lotação, a propriedade “A” apresentou

densidade igual a 1,2 m²/animal ou 89,92 kg/m²; e a propriedade

“B” densidade de 0,95 m²/animal ou 127,33 kg/ m².

Com relação ao valor de comercialização do suíno, ambas as

propriedades tiveram um déficit médio de R$ 0,52 com referência

aos valores do CEPEA - setembro/2019.


