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Conceitos de bem-estar

A maioria das definições agrupa-se em uma das
três escolas de pensamento a seguir:

*Definições com base nas emoções dos animais

*Definições com base no funcionamento biológico
do organismo animal

*Definições com base no comportamento “natural”
dos animais

DUNCAN & FRASER (1997)
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*Definições com base no funcionamento biológico
do organismo animal

*Definições com base no comportamento “natural”
dos animais
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O bem-estar animal pode ser definido de
diferentes maneiras, mas existe um crescente
consenso que qualquer definição deve incluir as
três dimensões: estágio emocional do animal,
funcionamento biológico e habilidade de mostrar o
padrão normal de comportamento.

MANTECA et al., (2009)

Conceito multidimensional

O bem-estar animal pode ser definido de
diferentes maneiras, mas existe um crescente
consenso que qualquer definição deve incluir as
três dimensões: estágio emocional do animal,
funcionamento biológico e habilidade de mostrar o
padrão normal de comportamento.

MANTECA et al., (2009)



Transporte

1ª Premissa: Fase de produção

Produção

Sacrifício



#

2ª Premissa: Comparação legislações

#



3ª Premissa: Legislações = Mínimo

McINERNEY & FRASE (2004)
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Legislações

c



.... é a superfície a disposição do animal,
livre de obstáculos que impeçam o
movimento, de forma que possam levantar,
deitar e descansar livremente.
Anprogapor (2012)

Superfície de solo livre

.... é a superfície a disposição do animal,
livre de obstáculos que impeçam o
movimento, de forma que possam levantar,
deitar e descansar livremente.
Anprogapor (2012)





Aprox. 0,4 m2

Suíno 100 kg P.V.

Aprox. 0,4 m2

Aprox. 1,0 m2



Peso vivo (kg) Superfície m2 /animal

Até 10 0,15

Entre 10-20 0,20

Superfície de solo livre na creche
e crescimento/terminação

Entre 10-20 0,20

Entre 20-30 0,30

Entre 30-50 0,40

Entre 50-85 0,55

Entre 85-110 0,65

Mais de 110 1,00
2008/120/EC



< 6 animais
(+10%)

1,81 m2 leitoas

2,48 m2 porcas

6-39
animais

1,64 m2 leitoas

2,25 m2 porcas

Grupos pequenos

≥ 40 animais
(-10%)

1,48 m2 leitoas

2,03 m2 porcas

Grupos médios

Grupos grandes



Superfície mínima de solo
contínuo compacto

0,95 m2 leitoas 1,30 m2 porcas

Máximo 15% poderá ser aberturas drenagem



INTIA, 2011

Máx. 15% aberturas

26 m2

19 m2

45 m2

Máx. 15%





Requisitos para pisos de concreto
ripado nas diferentes fases

Largura
mínima
vigas

Largura
máxima

aberturas



Categoria animal Largura máxima

das aberturas (mm)

Largura mínima

das vigas (mm)

Leitão maternidade 11 50

Requisitos para pisos de concreto
ripado nas diferentes fases

Leitão creche 14 50

Suínos de produção 18 80

Porcas e leitoas 20 80

2008/120/EC



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Alojamentos de fêmeas gestantes

cobertura parto

Alojamento individual

Alojamento coletivo 2008/120/EC



Grupos pequenos (<6 animais)

2,4 m

Grupos maiores (≥6 animais)

2,8 m



Sequencia de movimentos repetitivos, com padrão
invariável e sem função ou objetivo aparente.

(MASON, 1991)

Estereotipias

As estereotipias são um indicador de falta de bem-estar!



i) sensação de fome pela fêmea;

ii) falta de um material manipulável;

i) restrição de movimento imposta pelos boxes.

MANTECA (2011)

As estereotipias são resultado da
combinação de três fatores:

i) sensação de fome pela fêmea;

ii) falta de um material manipulável;

i) restrição de movimento imposta pelos boxes.

MANTECA (2011)



Alimentação fêmeas
Para acalmar a fome, e pela necessidade de mastigar,
as fêmeas devem receber uma quantidade suficiente de
alimentos volumosos ou ricos em fibra. 2008/120/EC

baixo médio alto

Efeito do nível de fibra no comportamento de fêmeas
alojadas em boxes

Letras diferentes p>0,05
RAMONET et al, (1999).

baixo médio alto

FB (%) 3,3 10,6 18,1

FND (%) 13,5 25,7 39,4

Ingestão (kg) 2,4 2,7 3,0

Tempo ingestão (min) 15,4b 24,3b 51,6a

Estereotipias (%) 53,7a 41,4b 14,6c



Materiais manipuláveis
Todos os suínos deveram ter acesso permanente a
materiais de investigação e manipulação:
Palha, feno, madeira, serragem, compostos de champignon,
turfa, ou mescla dos mesmos.

2008/120/EC





McCLONE et al, (2004).

Boxes individuais Baias coletivas

Estereotipias (%) 55,9 7,7

Trabalhos científicos 5 4

Incidência de esterotipias em diferentes
sistemas de alojamento na gestação

McCLONE et al, (2004).

x



Alimentação
- Exigências para todos suínos-

Os suínos deverão ser alimentados pelo menos 1 x/dia.

Quando alimentados em grupos e não à vontade, todos os
suínos devem ter acesso ao alimento ao mesmo tempo.

2008/120/EC



Água

Suínos com mais de 2 semanas de idade devem ter
acesso permanente a água fresca.

2008/120/EC



Procedimentos de cria & Animais enfermos

98/58/EC

2008/120/EC

2008/120/EC



Formação de pessoal
Os animais serão cuidados por nº suficiente de pessoas,
capacitadas, conhecimento e competência necessária.
(98/58/EC)

As pessoas que cuidam dos animais devem ter recebido
instruções e assessoramento. (2008/120/EC)

Os animais serão cuidados por nº suficiente de pessoas,
capacitadas, conhecimento e competência necessária.
(98/58/EC)

As pessoas que cuidam dos animais devem ter recebido
instruções e assessoramento. (2008/120/EC)



Ruídos
Na parte da instalação em que se encontram os
animais se evitaram níveis de ruído contínuo superiores
a 85 dBA, assim como ruídos duradouros ou repentinos.

2008/120/EC



Iluminação
Os animais não poderão ser mantidos em regime
de escuridão permanente, nem poderão ficar expostos de
forma ininterrupta a luz artificial.
(98/58/EC)

Os suínos deverão estar expostos a uma luz de mínimo
40 lux durante um período mínimo de 8 horas por dia.
(2008/120/EC)

Os animais não poderão ser mantidos em regime
de escuridão permanente, nem poderão ficar expostos de
forma ininterrupta a luz artificial.
(98/58/EC)

Os suínos deverão estar expostos a uma luz de mínimo
40 lux durante um período mínimo de 8 horas por dia.
(2008/120/EC)



Alojamentos
-condições gerais-

Ter acesso a uma área de repouso, confortável sob
o ponto de vista físico e térmico, adequadamente
drenada e limpa, que permita que todos os suínos deitem
ao mesmo tempo.

2008/120/EC



Obstáculos

Alojamentos
-materiais-

Deverão permitir a limpeza e a desinfecção.
Não apresentem bordas afiladas nem salientes que
possam causar feridas.

Madeira
98/58/EC



Não deverá ser executado por rotina

Polimento ou corte parcial, superfície lisa e
intacta, até 7º dia.

VT ou uma pessoa com curso de formação.

Redução da ponta dos dentes

Não deverá ser executado por rotina

Polimento ou corte parcial, superfície lisa e
intacta, até 7º dia.

VT ou uma pessoa com curso de formação.

2008/120/EC



corte

Redução da ponta dos dentes

corte

polimento



Não deverá ser executado por rotina

VT ou uma pessoa com curso de formação.

Corte da cauda após 7º dia de vida= anestesia +
analgesia prolongada + VT.

Corte parcial da cauda

Não deverá ser executado por rotina

VT ou uma pessoa com curso de formação.

Corte da cauda após 7º dia de vida= anestesia +
analgesia prolongada + VT.

2008/120/EC



Corte parcial da cauda



Não tem material
manipulável.

Não pode manifestar
conduta natural fuçar.

Material manipulável.

Poder manifestar
conduta natural
fuçar.



Redirige conduta de fuçar
Caudogafia



Castração dos machos por meios que não sejam por
desgarre dos tecidos.

VT ou uma pessoa com curso de formação.

Castração após 7º dia de vida= anestesia +
analgesia prolongada + VT.

Castração

Castração dos machos por meios que não sejam por
desgarre dos tecidos.

VT ou uma pessoa com curso de formação.

Castração após 7º dia de vida= anestesia +
analgesia prolongada + VT.

2008/120/EC



Incisão do escroto

Corte ou desgarre do
cordão espermático

Castração

Corte ou desgarre do
cordão espermático



Requerimentos para cachaços

As baias dos cachaços possam dar-se volta, ouvir, cheirar
e ver a os demais suínos.
A zona de solo livre de obstáculos no mínimo 6 m2.

2008/120/EC



Requerimentos parto
Na semana anterior à previsão do parto dispor de material adequado
para fazer o ninho.
Exceção: sistema de escoamento de dejetos.

2008/120/EC



Requerimentos maternidade
As celas parideiras devem permitir que as fêmeas
movimentem-se livremente, deverão contar com dispositivos
de proteção para os leitões, como por exemplo, barrotes.

2008/120/EC



Requerimentos para leitões
Desmame mínimo 28 dias.

Exceção: mínimo 21 dias, creche all-in all-out, separada mtz.

2008/120/EC



Requerimentos para leitões
desmamados e suínos de produção

Os suínos devem ser mantidos em grupos com a mínima mescla possível.
Se mesclar: na idade mais jovem possível, preferencialmente antes do
desmame, no máximo, uma semana depois.

2008/120/EC
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Documento Abrangência Âmbito

DECRETO nº 24.645

10.06.1934

Estabelece medidas de proteção aos

animais

Produção, transporte

e sacrifício

I. N. nº 64

18.12.2008

Aprova o regulamento técnico para os

sistemas orgânicos de produção animal e

vegetal

Produção

Legislações e iniciativas oficiais brasileiras
na área de proteção e bem-estar animal
envolvendo a espécie suína

Aprova o regulamento técnico para os

sistemas orgânicos de produção animal e

vegetal

I. N. nº 56

06.11.2008

Estabelece os procedimentos gerais de

Recomendações de Boas Práticas de Bem-

Estar para Animais de Produção e de

Interesse Econômico (REBEM)

Produção e

transporte

PORTARIA nº 524

21.06.2011

Instituir a Comissão Técnica Permanente

de Bem- Estar Animal (CTBEA)

Produção, transporte

e sacrifício
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Nível de cumprimento da lei de
bem-estar UE

??





Banimento dos boxes de gestação

90%

BPEX 2012

70%



Comparativo ações
U.E. Brasil

Abrangência da legislação Ampla Limitada
Específica Suínos -
Cumplimento das normas ++ -
Iniciativas oficiais +++ +Iniciativas oficiais +++ +
Avanços previstos +++ -
Risco econômico/mercado - +++



Muito obrigado!!!

Cleandro Pazinato Dias
cleandropazinato@uol.com.br


