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Resumo 

 

O presente estudo tem como principal objectivo avaliar o efeito de dois tipos de 

maternidades nas performances dos animais. Comparam-se maternidades convencionais 

(com a porca presa) com um modelo novo de maternidades, projectado pela autora, em que 

a porca fica solta 4 dias após o parto.  

 Nos últimos anos, em diversas partes do mundo, tem havido uma preocupação 

constante com o bem-estar das porcas enquanto estas estão restringidas em celas (ou 

jaulas). Esta circunstância levou já à proibição da utilização destas celas durante a maior 

parte da fase de gestação das porcas. Alguns países também já não permitem a utilização 

de celas durante a fase de parto e lactação, utilizando maternidades com a porca solta. No 

entanto, os produtores ainda têm algumas dúvidas no que diz respeito à mortalidade dos 

leitões durante a lactação, custos acrescidos por maternidade, aumento da área por porca, 

entre outras, nas várias opções propostas. 

 Neste estudo foram analisados vários índices de produtividade em 48 porcas (e os 

seus leitões) durante e após a lactação. Destas porcas, 24 estavam alojadas em 

maternidades convencionais e as restantes 24 nas maternidades em teste. Os principais 

índices avaliados foram a ingestão média diária de alimento das porcas (IMD), o ganho 

médio diário dos leitões (GMD) durante a lactação e na recria, a condição corporal (CC) e 

espessura de gordura dorsal das porcas (EGD), a mortalidade dos leitões na maternidade e 

a temperatura ambiente das diferentes salas. 

 Verificaram-se diferenças significativas (P<0,05) no GMD dos leitões na maternidade 

entre os 14 e os 28 dias, na IMD das porcas entre os 14 e 28 dias e também entre os 21 e 

28 dias, no peso dos leitões na recria nos dias 31 e 35 no GMD dos leitões na recria entre 

os 28 e 31 dias e também entre os 28 e 35 dias de idade dos mesmos. Em todos estes 

parâmetros em que se verificaram diferenças os valores foram favoráveis aos animais 

alojados nas maternidades novas. 

  

Palavras-Chave: Bem-estar, Porcas, Leitões, Celas, Maternidades novas, Maternidades 

convencionais 
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Abstract 

 

The present study aims to evaluate the effect of two types of farrowing crates in the 

animals’ performance. Conventional farrowing crates (restricted sow) were compared with a 

new model, projected by the author, where the sow was released 4 days after parturition 

(farrowing pen). 

In the last years, all over the world, sows welfare has been a constant concern due to 

their restriction in jails. This circumstance led to a prohibition of using these crates during 

most part of sows’ gestation period. Some countries already forbid the use of these crates 

during parturition and lactation, instead, the sows are free inside the farrowing place. 

However, the producers still have some doubts referring to piglets’ mortality during lactation, 

increased costs of farrowing rooms, increase in area per sow, among others. 

In this study several technical parameters were analyzed in 48 sows (and their 

piglets) during and after lactation. From these sows, 24 were housed in farrowing crates and 

the remaining 24 in the “new” farrowing pens. The main evaluated rates were sows’ average 

daily feed intake (ADI), piglets’ average daily gain (ADG) during lactation and rearing, sows’ 

body condition (BC) and dorsal fat thickness (DFT), piglets’ mortality and ambient 

temperature between the different rooms. 

Significant differences (P<0.05) were verified in piglets’ ADG in the new farrowing 

pens between the 14th and 28th days, in sows’ ADI between the 14th and 28th days and also 

between the 21st and 28th days, piglets’ weight in rearing in the 31st and 35th days, piglets’ 

ADG in rearing between the 28th and 31st days and also between the 28th and 35th days 

old. The parameters, where differences were observed, indicated best values to the animals 

housed in the new maternities. 

 

Key words: Welfare, sows, piglets, farrowing pens, farrowing crates. 
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1. Introdução 

 

Durante a última década, em diversas partes do mundo, tem havido uma 

preocupação constante com os sistemas de alojamento para as porcas, devido a questões 

directamente relacionadas com o bem-estar das mesmas enquanto estão restringidas 

(Marchant-forde, 2011).  

O bem-estar animal pode ser definido como o estado de harmonia entre o animal e o 

seu ambiente, caracterizado por condições físicas e fisiológicas óptimas e qualidade de vida 

do animal (Coutinho, 2013). O suíno é um exemplo de animal cujo conforto vem sendo 

prejudicado pela intensificação da produção, caracterizada pela restrição do espaço, 

movimentação e interacção social, o que leva à redução do seu bem-estar (Coutinho, 2013). 

Deste modo, os sistemas intensivos de produção têm influência directa nas condições de 

conforto e bem-estar dos animais, uma vez que alteram a expressão dos seus 

comportamentos naturais, afectando o desempenho produtivo e reprodutivo dos suínos 

(Sousa et al., 2014). 

 As jaulas de parto, vulgarmente utilizadas na produção de suínos, são muito 

semelhantes às jaulas de cobrição, já limitadas a um tempo máximo de utilização por ciclo, 

pelo que se tem tornado um foco de atenção para os grupos de interesse de bem-estar 

animal (Marchant-forde, 2011). Isto porque estão associadas a uma série de consequências 

negativas para o bem-estar das porcas (Pedersen et al., 2013) e dos leitões (Baxter et al., 

2011), fazendo com que se tenha dado início à procura de novos sistemas para o sector de 

maternidades (Marchant-forde, 2011).  

Além disso, o aumento do número de leitões por ninhada, acrescido do facto de as 

porcas se terem tornado maiores e mais fortes nos últimos 15 anos, leva a que o tamanho 

das jaulas não seja suficientemente grande para alojar a porca e os leitões até às 4 

semanas de vida (Pedersen et al., 2013).  

Actualmente, Suécia, Noruega e Suíça são os únicos países onde a jaula de parto é 

proibida (Pedersen et al., 2013). A utilização de jaulas de parto foi proibida na Suíça em 

1997 por haver provas de que a mortalidade neonatal em instalações com a porca solta na 

maternidade não aumentava (Weber et al., 2009). 

Contrapondo a pressão a favor do bem-estar animal está a preocupação dos 

produtores no que respeita à possibilidade de ocorrer um aumento da mortalidade dos 

leitões por esmagamento, haver também custos da alteração das instalações e ocorrer 

ainda um aumento da área por porca, aumentando o custo de novas instalações (Pedersen 



Revisão bibliográfica 

2 
 

et al., 2013). Por isso, muitos países têm incentivado e apoiado algumas pesquisas no 

âmbito do sector de maternidade em suínos (Pedersen et al., 2013).  

As maternidades onde a porca pode estar solta são boas alternativas para o bem-

estar dos animais e segundo Pedersen et al. (2013) este tipo de maternidades não implica 

uma maior taxa de mortalidade de leitões durante o período de alojamento, desde que 

sejam cumpridos os requisitos para os animais expressarem as suas necessidades 

comportamentais durante o parto e o período de lactação. No entanto, outros trabalhos 

sugerem que as maternidades com a porca solta estão associadas a elevadas taxas de 

mortalidade dos leitões por esmagamento, causada pelo maior espaço concedido às porcas 

e comportamento associados a este aumento de espaço (Gu et al., 2011). Deste modo, 

estão a ser desenvolvidos protótipos de maternidades, testados em efectivos de pequena 

dimensão, para que se reúna toda a informação possível, sejam validados e se possam vir a 

tornar uma opção económica e rentável para o produtor, aumentado assim o bem-estar dos 

animais (Pedersen et al., 2013). 

Sendo assim, este trabalho surgiu tendo como objectivo avaliar o efeito das 

instalações de maternidade no que diz respeito às performances dos animais e da 

produtividade dos mesmos (porcas e leitões) desde o momento do parto até ao desmame 

(no caso das porcas), e do desmame até aos 70 dias no caso dos leitões, comparando 

maternidades convencionais (com a porca presa) com maternidades em que a porca pode 

estar solta dentro da maternidade (a partir do 4º dia pós-parto).  

Foram analisados vários índices de produtividade correspondentes a 48 porcas (e os 

seus leitões) durante a lactação. Destas porcas, 24 estavam alojadas em maternidades 

convencionais e as restantes 24 nas maternidades em teste. Sendo assim, os principais 

índices avaliados foram: ingestão média diária de alimento das porcas (IMD), ganho médio 

diário dos leitões (GMD) durante a lactação e na recria, condição corporal (CC) e espessura 

de gordura dorsal das porcas (EGD), mortalidade dos leitões na maternidade e temperatura 

ambiente das diferentes salas. 
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2. Comportamento natural das porcas  
 

O comportamento natural da porca tem sido bem documentado e existe muito pouca 

variação entre os relatórios de comportamento observados em porcas domésticas em 

sistema extensivo em comparação com os seus “congéneres” selvagens (Baxter et al., 

2011).  

Em condições naturais, há uma série complexa de comportamentos realizados entre 

as porcas e os seus leitões, sendo estes submetidos a diferentes fases de isolamento e 

integração na comunidade. Entre estas fases podemos distinguir seis mais relevantes: (i) 

isolamento e procura do local do ninho, (ii) a construção do ninho, (iii) parto, (iv) ocupação 

do ninho, (v) a integração social, e (vi) o desmame (Marchant-forde, 2011). 

No que diz respeito à fase (i), sabe-se que as porcas que vão parir isolam-se do 

resto do rebanho alguns dias antes do parto e escolhem um local abrigado onde possam 

construir um ninho (Pedersen et al., 2013). A construção do ninho (ii) é composta por várias 

fases. Em primeiro lugar, a porca faz uma reentrância no solo, de seguida recolhe e 

organiza o material de nidificação e, finalmente, algumas horas antes do parto, a porca 

deita-se no ninho e permanece em silêncio até que os leitões nasçam (Pedersen et al., 

2013).  

Depois do parto começar (iii) a porca é normalmente passiva, encontrando-se 

deitada para evitar esmagar os leitões recém-nascidos e permitir que eles tenham acesso 

facilitado e com segurança ao colostro. Durante as primeiras 48 horas após o parto, a porca 

está inactiva durante 90-95% do tempo. A porca e a sua ninhada ocupam o ninho cerca de 7 

a 10 dias (iv), período durante o qual, o comportamento gira em torno da amamentação 

(Marchant-forde, 2011).  

Poucos dias após o parto, a porca começa a deixar a ninhada no ninho e vai passar 

algum tempo fora em busca de alimento. Aproximadamente aos 7 dias pós-parto, ela 

reencontra o seu grupo social para se alimentar, mas passa o resto do dia com ou perto da 

sua ninhada. Aos 9 ou 10 dias, a ninhada abandona o ninho e começa a procurar alimento 

com a porca. Até o final da segunda semana após o parto, a porca começa a integrar 

gradualmente os leitões com o seu grupo social (v). Finalmente, o processo de desmame 

(vi) é iniciado, com os leitões gradualmente aumentando a ingestão de alimentos sólidos e 

diminuir a ingestão de leite até que estejam totalmente desmamados entre as 8 e as 19 

semanas de idade (Marchant-forde, 2011). 
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3.  Instalações no sector de maternidade 

 

O sector de maternidade é o mais oneroso na sua construção numa exploração 

suína, mas é um dos mais importantes (Pedersen, 2008). Este deve proporcionar 

comodidade à porca e aos leitões recém-nascidos além de ter que dispor de espaço para 

que se possam efectuar diversas operações de maneio (Pedersen, 2008). O objectivo da 

sala de maternidade é proporcionar o maior número possível de leitões ao desmame, com 

um elevado peso, reduzida mortalidade e com o menor custo possível. 

 

 

3.1. Evolução das instalações no sector de maternidades 

 

O sector de maternidades na produção de suínos já passou diversas etapas no que 

diz respeito aos diferentes materiais e tipos de instalações utilizados. Embora haja uma 

grande variedade de sistemas de alojamento para este sector, é praticamente impossível 

desenhar um sistema comercialmente viável que não entre em conflito com um ou mais 

aspectos do comportamento natural dos animais (Marchant-forde, 2011). 

Sendo assim, inicialmente os produtores mantinham as porcas permanentemente em 

pastagens e utilizavam abrigos portáteis, partilhados por diversos animais (Figura 1) ou 

abrigos individuais (Figura 2), aquando da altura dos partos (Muehling e Carlisle, 1967). 

 

 

Figura 2 -  Abrigo portátil individual utilizado durante 

o parto e a lactação das porcas (Muehling e Carlisle, 
1967). 

Figura 1 - Abrigo portátil partilhado por vários animais 

utilizado durante o parto e a lactação das porcas 
(Muehling e Carlisle, 1967). 
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No entanto, estes sistemas exigiam elevada rotatividade dos abrigos de acordo com 

a disponibilidade das pastagens, o maneio dos animais era difícil, era necessário elevada 

mão-de-obra por animal, havia elevadas taxas de mortalidade, a alimentação das porcas 

não era individual, entre outros factores (Muehling e Carlisle, 1967). Então, os produtores 

foram adaptando as suas instalações, construindo sector por sector, sendo que as porcas 

eram sempre menosprezadas e as instalações dedicadas a elas eram as últimas a serem 

construídas (Muehling e Carlisle, 1967). Na construção de instalações fixas foram surgindo 

novas formas de controlar diversos factores como: as condições climáticas proporcionadas 

aos animais nesta fase, os dejectos dos animais, a alimentação dos animais, 

desenvolvimento de protecções para os leitões em lugares de maternidade sem jaula, entre 

outros, até chegarem ao lugar de maternidade com jaula de parto colocado numa sala de 

maternidades (Muehling e Carlisle, 1967).  

Na década de 1960 a 1970, a jaula de parto tornou-se um método rápido e eficaz de 

alojar porcas no sector de maternidade em todo o mundo (Pedersen et al., 2013) permitindo, 

principalmente, reduzir o problema da elevada mortalidade de leitões por esmagamento 

(Skorupski, 2001). Isto foi conseguido através da restrição de movimentos da porca para 

que os leitões tivessem oportunidade de sair da zona de perigo quando ela se levantava ou 

se deitava (Skorupski, 2001). Esta restrição do movimento da porca, sem dúvida, confere 

benefícios de bem-estar para os leitões, mas parece funcionar em detrimento do bem-estar 

da porca (Gu et al., 2011). 

Em primeiro lugar, a jaula de parto ocupa pouco espaço e permitiu um maneio mais 

fácil dos dejectos, através de pavimento ripado atrás da porca (Pedersen et al., 2013). Com 

base em experiências de produção em explorações comerciais, a jaula de parto parecia não 

aumentar a taxa de mortalidade e foi assim considerado economicamente competitiva com o 

sistema de lugar de parto tradicional na Dinamarca e outros países (Pedersen et al., 2013).  

Actualmente, a maioria das porcas na UE estão alojados em jaulas durante o parto e 

lactação (Pedersen et al., 2013). 

 

3.2. Cela de parto 

 

A cela ou jaula de parto é constituída por uma estrutura de barras que não permitem 

que a porca se vire, ficando esta com acesso apenas ao comedouro e bebedouro. Fora da 

cela da porca, há um espaço para os leitões onde geralmente é instalado piso aquecido e/ou 

aquecimento radiante através de uma lâmpada de infravermelhos (Pedersen et al., 2013). O 

pavimento das maternidades pode ser total ou parcialmente ripado.  
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Não há nenhum inquérito internacional sobre o tamanho e desenho de jaulas de 

parto actualmente utilizados (Pedersen et al., 2013). De acordo com a directiva comunitária 

2001/93/CE as instalações “devem ser concebidas de modo a que cada animal se possa 

deitar, descansar e levantar sem dificuldade, podendo o piso ser totalmente contínuo, ripado 

na totalidade ou parcialmente ripado, desde que não provoque danos físicos aos animais”.  

Medições dos espaços dinâmicos e estáticos utilizados pelas porcas, indicam que 

para permitir que as mesmas se levantem, se deitem e possam descansar nas melhores 

condições cada porca deveria ter um espaço na jaula de pelo menos, 220 cm de 

comprimento e 80-90 cm de largura (Pedersen et al., 2013). Estas medidas tiveram em 

conta a análise das medidas corporais de muitas porcas reprodutoras para que se possa 

chegar a uma medida universal que permita o bem-estar das mesmas. 

Aquando da construção da maternidade não nos podemos esquecer do espaço que 

os leitões necessitam, desde o nascimento ao desmame. A directiva da UE 2001/93/CE 

afirma que «se forem utilizadas jaulas de parto, os leitões de uma ninhada devem ter espaço 

suficiente para mamar em simultâneo sem dificuldade” e, para além disso, deve ser 

"suficientemente grande para que todos os leitões possam descansar sobre ele ao mesmo 

tempo e deve ser sólido ou revestido de material adequado”.  

Sendo assim, segundo Pedersen et al. (2013), cada lugar de maternidade (Figura 3) 

deve ter pelo menos 202 cm de largura: 90 cm entre as barras que definem a cela da porca 

e 56 cm adicionais em cada um dos lados. Estabeleceu-se a medida de 56 cm uma vez que 

corresponde ao comprimento médio de um leitão com 4 semanas de idade (Pedersen et al., 

2013).  

O comprimento das jaulas deve ser de, pelo menos, 280 cm: 220 cm correspondente 

ao espaço das porcas, 30 cm na frente da porca e 30 cm na traseira da porca para facilitar o 

maneio durante o parto (Pedersen et al., 2013).  

Se as condições acima referidas na directiva da UE forem cumpridas a jaula de 

parto, deve, portanto, ser de pelo menos 5,6 m2 (200 centímetros de largura × 280 

centímetros de comprimento – Figura 3).  
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3.2.1. Vantagens da utilização da cela de parto 

 

A utilização da jaula de parto disseminou-se de forma relativamente rápida na 

produção de suínos devido a factores relacionados com a facilidade de maneio, optimização 

do espaço da sala de maternidades, maior eficiência produtiva e também com os custos da 

produção. Sendo assim, algumas vantagens deste tipo de maternidades, comparativamente 

aos partos em grupo, do ponto de vista do bem-estar animal, seriam (Skorupski, 2001): 

- Reduzir o número de leitões mortos por esmagamento; 

- Proporcionar um ambiente distinto para as porcas e para os leitões (uma área mais 

quente para os leitões através de diferentes sistemas), o qual auxilia na redução da 

mortalidade por hipotermia e fome, mantendo ao mesmo tempo a porca numa temperatura 

que está dentro de sua faixa de conforto; 

- Reduzir o stresse alimentar sobre as porcas em lactação, fornecendo uma 

alimentação adequada de acordo com as necessidades de cada animal, que por sua vez 

ajuda a garantir que as porcas produzam leite suficiente para alimentar os leitões; 

Figura 3 - Desenho esquemático das dimensões estimadas de jaulas de parto que 
permitem espaço suficiente a porca e os leitões (Pedersen et al., 2013). 
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- Reduzir a quantidade de conflitos e de concorrência entre as porcas para a 

alimentação e para locais de nidificação, que podem ser características de alguns sistemas 

de parto em grupo; 

- Reduzir a perturbação e combates entre leitões de diferentes ninhadas no início da 

lactação; 

- Facilidade na detecção e tratamento de doenças na porca ou nos leitões. 

Para além destes factores acima referidos, Skorupski (2011) aponta também outras 

vantagens, agora a nível prático e financeiro, como: 

- Protecção do tratador de lesões que de outra forma podem ser infligidas por porcas 

agressivas ao manusear os seus leitões durante as tarefas de maneio; 

- Maior rentabilidade da mão-de-obra e do espaço ocupado por lugar de 

maternidade; 

- Minimização das perdas de rendimento que poderiam ocorrer devido à mortalidade 

de leitões que se podem evitar mais facilmente com a jaula. 

 

3.2.2. Desvantagens da utilização da cela de parto 

 

A intensificação das explorações de suínos veio alterar significativamente os padrões 

naturais de comportamento das porcas e, consequentemente, o não reconhecimento da 

importância das suas necessidades comportamentais. Este facto pode tornar-se 

contraprodutivo em termos de maximização da produtividade, uma vez que a expressão dos 

comportamentos naturais segundo Baxter et al. (2011) favorece a capacidade produtiva. 

A partir de aproximadamente 24 h antes do parto, a porca sofre um conjunto de 

estímulos endógenos para a construção do ninho e, a partir daí vai construir intensamente o 

seu ninho até poucas horas antes do parto (Pedersen et al., 2013). No entanto, se limitamos 

os movimentos da porca numa jaula, a sua capacidade de demonstrar o seu comportamento 

natural fica comprometida, o que resulta principalmente no aumento da inquietação ou em 

comportamentos estereotipados (Pedersen et al., 2013).  

As porcas em lactação deixam o local do ninho para realizarem as suas 

necessidades básicas, enquanto quando estão na jaula são forçadas a fazê-lo no local do 

ninho. Além disso, as jaulas de maternidade têm um efeito negativo sobre a termorregulação 

das porcas (Pedersen et al., 2013). As porcas têm preferência por superfícies frias devido a 

uma produção de calor aumentada pelo aumento da ingestão de alimentos e produção de 

leite, levando a que quando estas se encontram condicionadas às jaulas fiquem sem opção 

de escolha e, portanto, susceptíveis a um maior stresse térmico (Pedersen et al., 2013).  
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Durante o período de gestação foi mostrado que o facto de condicionarmos as 

porcas em jaulas pode afectar a força dos músculos e a resistência óssea e reduzir a saúde 

cardiovascular (Pedersen et al., 2013). Durante o parto e a lactação provavelmente terá 

efeitos semelhantes. No entanto, os efeitos podem ser menos extensos devido ao curto 

período de confinamento. Os efeitos negativos da jaula sobre as lesões nas unhas e nas 

pernas e na manutenção da massa muscular são muitas vezes classificados como uma 

consequência da falta de movimento ao longo do tempo (Pedersen et al., 2013). Leeb et al., 

(2001) sugeriram que a incapacidade de movimentação é a causa do aumento da incidência 

de espessamento da pele (calosidades) observado em porcas presas em jaula. Além das 

consequências físicas durante o parto e lactação, também salientam as respostas, tais como 

aumento frequência cardíaca e aumento da concentração plasmática do cortisol, conhecida 

como a hormona do stresse (Pedersen et al., 2013).  

 

4. Desenvolvimento de sistemas alternativos 

 

A construção de um ambiente adequado para o parto é um dilema contínuo. As 

necessidades do leitão devem ser combinadas com as da porca e as do agricultor durante 

as principais fases que constituem o parto: a construção do ninho, parto e lactação (Baxter 

et al., 2011). As dificuldades surgem na resolução dos vários conflitos de interesse entre 

estas três partes (por exemplo porca vs produtor: espaço necessário para construção do 

ninho vs espaço necessário para maximizar a quantidade de porcas por sala de 

maternidade) (Baxter et al., 2011). Assim, o desafio é resolver esses conflitos e projectar um 

sistema que maximize o bem-estar da porca e dos leitões, mantendo uma empresa 

economicamente eficiente e sustentável (Baxter et al., 2011).  

Sendo assim, o desenvolvimento de modelos alternativos às maternidades 

convencionais, mesmo contendo algum tipo de jaula de contenção da porca, devem ter em 

conta factores como (Taylor et al., 2006):  

- Conforto, ausência de lesões e manutenção da condição corporal; 

- Perda de leitões pré-desmame o mais baixa possível e bons pesos ao 

desmame; 

- Espaço para as porcas se movimentarem e executarem padrões naturais de 

comportamento; 

- Ambiente confortável e higiénico para as porcas e leitões. 

Então, tendo em conta os factores acima referidos, a construção de novos modelos 

com jaula de contenção, pode ser realizada com sucesso, recorrendo a adaptações dos 
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modelos convencionais, aumentando as áreas por maternidade. No entanto, estes 

benefícios têm um custo de US $ 1000 ou mais por lugar de parto (Taylor et al., 2006).  

Há muitos tipos de maternidades com jaulas adaptadas em uso, como os 

exemplificados nas Figuras 4 e 5. 

 

Figura 4 - Maternidade com porca solta (com jaula 
amovível) (Algers et al., 2007). 

 Figura 5 - Maternidade elíptica, “Ellipsoide crate” 
(Taylor   et al., 2006). 

 

Alguns destes modelos estão comercialmente disponíveis enquanto outros são 

caseiros ou adaptações de modelos adquiridos (Taylor et al., 2006): 

 - Maternidades com pisos móveis - o piso da jaula sobe e desce 

dependendo da postura da porca; 

- Jaulas elípticas (Figura 5) - permitem que a porca se mova dentro da jaula 

com uma maior área e forma diferente das convencionais e a produtividade deste 

modelo pode ser semelhante ao modelo convencional. No entanto, estas caixas 

exigem mais espaço e um maior investimento; 

- Sistema de cogumelo – as porcas podem-se mover livremente em todos os 

momentos e não existe qualquer tipo de jaula. No entanto, a maternidade tem 

“cogumelos” com molas de plástico conectados ao chão, colocados em locais 

estratégicos, que incentivam a porca a deitar-se numa determinada direcção; 

- Jaulas articuladas (Figura 4) - a porca é capaz de andar livremente na área 

da maternidade quando a jaula é aberta. A jaula é fechada antes do parto e é 

posteriormente aberta entre 3 a 5 dias após o parto, dependendo do maneio das 

explorações. Dentro do tipo de maternidade com jaulas articuladas importa destacar 

o modelo mais avançado em termos tecnológicos: 

- ProDromi II (Figura 6) – tem a particularidade de ter um painel de 

refrigeração para a porca na área comum e, para além disso, a divisão destinada 

exclusivamente aos leitões, é um local termicamente controlado e que facilita a 
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captura dos animais (de forma automática) aquando das operações de maneio 

(Figuras 7 e 8). Este tipo de maternidade permite às porcas expressarem o seu 

comportamento natural de construção do ninho, uma vez que é recomendada a 

distribuição de palha ou de serapilheira antes do parto (ProDromi, s.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Ninho dos leitões na maternidade ProDromi II 

(ProDromi, s.d.). 

 

No que diz respeito a tipos de maternidades sem jaula de contenção dos animais, 

também existe uma grande variedade de modelos. Estas maternidades são normalmente 

muito simples, com aproximadamente 2,0 x 3,0 m com barras de anti- esmagamento ao 

longo das paredes (Figura 9) e uma área aquecida para os leitões (Taylor et al., 2006; 

Algers et al., 2007). Estas maternidades podem também ser utilizadas como parques de 

recria (Taylor et al., 2006). Alguns modelos mais conhecidos são (Taylor et al., 2006): 

 - “Werribee pen” (Figura 10) - tem duas áreas separadas: uma área 

exclusivamente para os leitões e uma área comum para as porcas e leitões. Embora 

Figura 6 - Maternidade "ProDromi II" - maternidade com a jaula fechada à esquerda e maternidade com 
a porca solta à direita (ProDromi, s.d.). 

Figura 7 - Sistema automático de retenção 

dos leitões no ninho - "easy catch" 
(ProDromi, s.d.). 
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estas maternidades mostrem excelente desempenho, elas exigem cerca do dobro do 

espaço das celas de parto convencionais. 

- “Turn-around” - são projectadas para permitir que a porca se possa virar 

na parte posterior da maternidade. 

- Maternidades inclinadas - os lugares de parto têm entre 8° a 14° de 

declive, fazendo com que os leitões sejam capazes de deslizar para uma área mais 

abaixo da porca, levando a que esta seja uma área protegida. 

 

  

 

A utilização de espaços individuais para o parto onde a porca pode estar solta 

durante a lactação é comum apenas em países onde as jaulas de parto já não são 

permitidas (Algers et al., 2007).  

O tipo de sistema de manuseamento dos dejectos é um factor importante a ter em 

conta quando se pensa na construção deste tipo de maternidades. Isto porque, este factor 

influencia a possibilidade de utilizar palha durante o tempo em que os animais estão no 

sector de maternidades (Algers et al., 2007) e vai condicionar o espaço disponível com piso 

ripado ou não ripado. No caso de não se usar palha, normalmente o espaço é totalmente ou 

parcialmente ripado e as grelhas ou são feitas de cimento, ferro ou plástico (Algers et al., 

2007).  

Para aumentar a adesão aos sistemas em que a porca pode estar solta, a 

sobrevivência dos leitões deve ser melhorada, para que iguale ou supere os níveis relatados 

em sistemas convencionais (Baxter et al,. 2011). 

 

 

 

Figura 9 - Maternidade com porca solta (sem 
jaula amovível) (Algers et al., 2007). 

Figura 10 – “Werribee pen” (Taylor et al. 2006). 
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5. Mortalidade neonatal 

 

No mundo, 4-10% dos suínos nascidos morrem durante o parto e outros 20 a 30% 

podem morrer antes do desmame (Abrahão et al., 2004). São várias as causas de 

mortalidade que podem afectar a sobrevivência dos leitões e podem ter relação com a 

alimentação materna durante a gestação, o desenho e espaço da maternidade, o 

aquecimento e maneio das fontes de calor, a higiene ambiental, a capacitação e atenção do 

pessoal que trabalha no sector de maternidade, além de problemas, de natureza infecciosa 

ou não infecciosa, capacidade maternal das porcas, entre outros (Abrahão et al., 2004).  

As mortes de leitões devido a esmagamento pela porca foram historicamente 

considerados como acidentes relacionados com o desenho inadequado do lugar de parto 

(Andersen et al., 2005). Por outro lado, o esmagamento pode também ser uma forma 

alternativa de reduzir o investimento materno por parte das porcas, especialmente em 

grandes ninhadas (Andersen et al., 2005). Sendo assim, quando a porca não demonstra 

muita atenção pela sua ninhada, geralmente a taxa de sobrevivência da mesma diminui. 

Infanticídio materno não implica apenas o abuso físico (por exemplo, morder de forma 

agressiva) ou matar, mas também inclui a falha e rejeição materna neonatal (Andersen et 

al., 2005). 

Deste modo, as características inerentes à porca são tão importantes como as do 

leitão quando se trata de sobrevivência dos mesmos. Sendo assim, as porcas devem ser 

seleccionadas tendo em atenção o seu carácter maternal, devendo estas ser calmas e 

tranquilas durante o parto e deitar-se lentamente e com cuidado, reduzindo assim o risco de 

esmagamento acidental dos leitões (Baxter et al., 2011). 

Durante a lactação o total de perdas de leitões, em relação ao total de nascidos 

vivos, varia entre 12 e 30%, estando as principais causas de mortalidade relacionadas com 

o esmagamento (45,8%), leitões inviáveis (39,4%) ou debilitados (8,0%). Defeitos 

congénitos, por sua vez, correspondem a 6,8% das mortes até ao desmame. Cerca de 50 a 

60 % das mortes ocorrem entre os sete primeiros dias (Gráfico 1), devido, principalmente, 

ao esmagamento pela porca e a diarreia neonatal (Abrahão et al., 2004), embora existam 

outros factores subjacentes, como hipotermia e fome, que exercem também elevada 

importância (Baxter et al., 2011). 

 



Revisão bibliográfica 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para além disso, quanto maior o tamanho da ninhada ao nascimento mais perdas 

ocorrem devido a todos os factores mencionados, tanto nos sistemas que utilizam jaulas de 

parto como nos sistemas em que a porca está solta (Weber et al., 2009), como podemos ver 

no Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição das mortes em relação ao dia pós-parto 
(Abrahão et al., 2004). 

Gráfico 2 - Efeito do tamanho da ninhada na mortalidade total (sistema tradicional com jaula vs sistema com 

porca solta) (Baxter et al., 2012). 
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Alguns factores podem interferir sobre a mortalidade neonatal, incluindo o grau de 

imunidade passiva transmitida pelo colostro para os leitões, a genética das porcas, o 

maneio, as instalações e o peso ao nascimento (Abrahão et al., 2004). 

Vários trabalhos mostram que os leitões que encontram o úbere e mamam 

rapidamente, após o parto, têm melhores taxas de sobrevivência (Baxter et al., 2011). Esta 

vitalidade precoce, combinada com características físicas, tais como bom peso ao 

nascimento e consequentemente bom tamanho corporal, levam a melhores taxas de 

sobrevivência (Baxter et al., 2011).  

 

5.1. Mortalidade: maternidades convencionais vs. maternidades 

com a porca solta 

 

Tradicionalmente, os produtores têm utilizado jaulas de parto com o intuito de 

proteger os leitões de serem acidentalmente esmagados pela porca (Baxter et al., 2011). No 

entanto, as jaulas de parto podem provocar outro tipo de mortalidade de leitões devido a 

factores directamente relacionados com o stresse provocado pela própria jaula na porca, 

como por exemplo morder os leitões recém-nascidos e demonstrar alguns comportamentos 

de agressividade (Baxter et al., 2011).  

Ocorre, em média, 20% de mortalidade dos leitões, o que representa um importante 

problema de bem-estar animal e uma perda económica significativa para o produtor (Baxter 

et al., 2011). Ainda que condicionadas na jaula, cerca de 50% das mortes pós nascimento 

em leitões são causadas por esmagamento (Andersen et al., 2005). 

Pedersen e Moutsen (2008) analisaram as causas de mortalidade de leitões 

referentes a diversas explorações que utilizavam apenas maternidades convencionais ou 

maternidades com a porca solta em que as áreas de cada maternidade variavam entre 5 e 

12 m2. Neste estudo não se verificaram diferenças significativas na perda de leitões entre os 

dois tipos de maternidade (Pedersen e Moutsen, 2008). No entanto, houve perdas 

significativamente superiores devido a esmagamento nas maternidades convencionais – 

Tabela 1. O tamanho da ninhada e o número de partos exerceram forte influência na perda 

de leitões em ambos os tipos de maternidade (Pedersen e Moutsen, 2008). 
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Num outro estudo realizado por Weber et al., 2009, recorrendo a uma base de dados 

Suíça (UFA2000) em explorações que utilizam apenas maternidades com a porca solta todo 

o período de lactação, para uma média de 11 leitões nascidos vivos por ninhada, observou-

se que a mortalidade média por ninhada foi de 11,8%. Entre as causas que provocaram esta 

mortalidade verificou-se que apenas 5,6% das mortes eram devidas a esmagamento e os 

restantes 6,3% correspondiam a outras causas como podemos ver na Tabela 2 (Weber et 

al., 2009).  

 

No que diz respeito às outras causas de mortalidade, foram analisados vários 

parâmetros, como mostra a Tabela 3. O tamanho da maternidade não mostrou ter uma 

influência significativa sobre as perdas de leitões, no entanto, há uma ligeira tendência para 

Tabela 2 - Desempenho reprodutivo alcançado nas 99 explorações incluídas no estudo: média, desvio padrão 
(s.d.) e de variação (mínimo, quartil inferior, médio, superior) (Weber et al., 2009). 

Tabela 1 – Análise comparativa de mortalidade de leitões na lactação entre 
maternidades convencionais (farrowing crates) e maternidades com a porca solta 
(farrowing pens) (Pedersen e Moutsen, 2008). 
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maiores perdas globais e perdas por esmagamento em explorações que possuem 

maternidades mais pequenos (Weber et al., 2009). Por outro lado, o tamanho da ninhada ao 

nascimento teve uma influência significativa sobre todas as categorias de perdas de leitões 

assim como a “classe de parto” que influenciou significativamente as perdas totais e perdas 

devido a outras razões de esmagamento. Em todos os partos, as perdas de leitões 

aumentaram com o aumento do tamanho da ninhada (Weber et al., 2009). 

 

 

A avaliação dos dados reprodutivos de um grande número de explorações 

comerciais com maternidades com as porcas soltas revelou que o tamanho da maternidade, 

a possibilidade de prender as porcas e a presença de barras de protecção não tem 

influência significativa sobre as perdas de leitões (Weber et al., 2009). Excepto para o efeito 

da época, no esmagamento de leitões, as perdas de leitões eram essencialmente atribuíveis 

a factores relacionadas com as porcas, isto é, o tamanho da ninhada e o número de partos 

(Weber et al., 2009). 

Tabela 3 - Os valores de P e F das variáveis analisadas e sua influência sobre as perdas totais, perdas por 
esmagamento e perdas devido a outras razões (Weber et al., 2009). 
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6. Material e métodos 

 

6.1. Objectivo 

 

O trabalho realizado teve como principal objectivo avaliar o efeito do tipo de 

maternidade no que diz respeito às performances dos animais e produtividade dos mesmos, 

comparando maternidades convencionais (com a porca presa) com maternidades em que a 

porca está livre a partir do quarto dia após o parto. Adicionalmente, foram também avaliados 

parâmetros de crescimento dos leitões após o desmame. 

 

6.2. Caracterização da exploração 

 

O trabalho foi realizado numa exploração de multiplicação de suínos da empresa 

Manuel Querido - Produção e Comércio de Suínos, situada em Santa Cecília, Caldas da 

Rainha (Figura 11). Esta exploração tem um efectivo total de cerca de 350 porcas 

reprodutoras e cerca de 2280 leitões em recria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 Sector de cobrição e 

maternidade 

  Sector de gestação 

em grupo 

  Sector de recria 

  Quarentena 

Figura 11 - Fotografia aérea da exploração "Santa Cecília" (Google, 2015). 
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A exploração está dividida em 4 sectores principais perfeitamente individualizados: 

quarentena, sector da recria (composto por 2 pavilhões), sector de gestação em grupo (1 

pavilhão) e sector de cobrição e maternidade (1 pavilhão). A quarentena caracteriza-se por 

um parque único com capacidade para 15 porcas. O sector de gestação em grupo é 

composto por 22 parques, sendo que 8 parques têm capacidade para 13 porcas cada um, 

11 parques tem capacidade para 12 porcas cada, 2 parques tem capacidade para 7 porcas 

cada e 1 parque com capacidade de 10 porcas. O sector de cobrição é constituído por 100 

lugares e o sector de maternidade possui um total de 84 lugares, divididos em 14 salas, 

sendo que 18 lugares (3 salas) permitem que a porca fique solta após o parto e os restantes 

lugares são constituídos por jaulas de parto convencionais. 

Exta exploração apresenta bons resultados de produtividade, estando os principais 

parâmetros apresentados na Tabela 4 e o resumo dos resultados globais encontra-se em 

anexo (Anexo 1). 

 

Tabela 4 - Resultados globais da exploração "Santa Cecília" para o período de 1/1/2015 a 31/8/15. 

Efectivo Ritmo de reprodução / Ninhada desmamada 

Porcas presentes 337 IDC 5,2 

Porcas produtivas/ presentes (%) 95,2 IDCF médio 6,6 

Renovação IEP 150,3 

Taxa de renovação (%) 31,2 Produtividade 

Reforma Desmamados/ porca produtiva/ ano 26,8 

Taxa de reforma (%) 24,5 Desmamados/ porca presente/ ano 25,52 

Nº ninhada médio 3,9 Desmamados/ ninhada 11,25 

Parto Total nascidos/ ninhada 14,63 

Taxa de parto (%) 91,9 Nados vivos/ ninhada 13,55 

Duração da gestação média 114,6 Mortalidade 

Cobrições Mortalidade lactação (%) 17,0 

Taxa de fertilidade (%) 96,4 Mortalidade nascimento (%) 7,4 
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6.3. Animais 

 

Tratando-se de uma exploração de multiplicação de suínos para posterior engorda 

dos leitões, era essencial satisfazer as necessidades do mercado de modo a conseguir 

vender o produto ao melhor preço e com os mínimos custos de produção. Assim, para 

atendermos às exigências do mercado, as fêmeas utilizadas nesta exploração eram 

produzidas numa exploração de genética da própria empresa e apresentavam no seu 

genótipo aproximadamente (valores estimados) 43.75% Landrace, 6.25% Meishan, 25% 

Large White e 25% Pietrain, de modo a conseguirmos tirar o máximo proveito de cada raça 

presente no cruzamento.  

No que diz respeito aos machos, esta exploração só tinha dois animais que eram 

utilizados apenas para auxiliar na detecção de cios e possuíam o mesmo genótipo das 

fêmeas. Sendo assim, o sémen utilizado na exploração para inseminação artificial das 

porcas era proveniente da exploração de genética e era recolhido a animais 100% Pietrain, 

para que o produto final apresentasse uma boa conformação da carcaça. Na Figura 12 

encontra-se representado o cruzamento que dá origem ao animal de abate que foi alvo 

deste estudo, em diversas fases do seu desenvolvimento (período de lactação e recria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MÃE 

44% Landrace; 
25% Large White; 

25% Pietrain; 
6% Meishan. 

 
PAI 

 
100% Pietrain. 

 

 
ANIMAL DE ABATE 

62,5% Pietrain;  
22% Landrace;  

12,5% Large White;  
3% Meishan. 

 

Figura 12 - Esquema de cruzamento das raças utilizadas no estudo. 
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6.4. Instalações 

 

6.4.1. Maternidades 

 

Nesta experiência foram utilizados dois tipos de maternidades distintos na 

exploração referida: maternidades convencionais (com jaula fixa), Figura 13, e maternidades 

com jaula amovível (em que a porca fica solta 4 dias após o parto), Figuras 14 e 15.  

O piso das maternidades, tanto das que possuem a jaula fixa como as que possuem 

jaula amovível, é constituído por grelhas de ferro fundido na área disponível para a porca 

quando se encontra fechada na jaula (correspondente à área de cor preta nas Figuras 13 e 

15) e, na restante área é integralmente em slat de plástico verde (correspondente à área de 

cor verde na Figura 13).  

Em relação à ventilação esta era natural, com sistema de controlo manual de janelas, 

reguladas pelos funcionários da exploração de acordo com a temperatura no interior das 

salas, desenvolvimento dos animais, vento, entre outros factores. Isto porque cada sala 

possuía 2 janelas: uma interior (localizada entre a sala e o corredor de serviço da 

exploração) e outra com acesso directamente ao exterior. Deste modo, de acordo com o 

ambiente externo à exploração, podíamos regular manualmente o ambiente das salas 

abrindo ou fechando mais uma ou outra janela. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 - Maternidade convencional (jaula 
fixa) (Foto própria, 2015). 
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No que diz respeito à alimentação dos animais eram utilizados equipamentos 

distintos, sendo que para as porcas utilizavam-se em ambas as maternidades comedouros 

em PVC de cor preta (Figura 16) e para os leitões utilizavam-se comedouros de primeira 

idade de cor vermelha (Figura 17).  

 

 

 

Figura 14 - Maternidade com jaula amovível (com a jaula fechada) (Foto própria, 2015). 

Figura 15 - Maternidade com jaula amovível (com a jaula aberta) (Foto própria, 2015). 
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 As maternidades em que a porca pode estar solta foram especialmente desenhadas, 

adaptadas e construídas de acordo com as áreas disponíveis em três salas de maternidade 

já existentes na exploração. Em Portugal ainda não se comercializam este tipo de 

maternidades, razão pela qual foi necessário recorrer a uma serralharia que trabalha na 

área de suínos que nos apoiou em todas as etapas do processo de concepção das mesmas, 

tendo sempre como base modelos existentes em outros países como por exemplo o modelo 

“ProDromi II” e outros. Todos os constituintes destas maternidades foram construídos e 

adaptados tendo em conta o bem-estar dos animais e também o aproveitamento de uma 

maior área “livre” para os mesmos. Para tal, as salas de maternidades novas ficaram 

apenas com um corredor de serviço, à frente das maternidades, para facilitar as operações 

de maneio diárias (acesso aos ninhos, alimentação das porcas e leitões, entre outras). 

A construção das maternidades foi realizada de acordo com as normas de bem-estar 

animal definidas pelos Decreto-lei nº 135/2003, de 28 de Junho e o Decreto-lei nº 48/2006, 

de 1 de Março (Anexo 2) que estabelecem os requisitos de Bem-Estar para as diferentes 

categorias de animais: porcas e marrãs, maternidades, leitões, porcos de engorda e 

varrascos. 

As maternidades convencionais dispõem de uma área para a porca (correspondente 

à área da jaula) e de uma área para os leitões, à volta da jaula da porca, onde pode existir 

ou não uma zona mais quente para os mesmos, vulgarmente denominada de “ninho”. Nesta 

experiência, as maternidades convencionais não tinham especificamente um “ninho” mas 

cada lugar de maternidade possuía dois pontos de aquecimento através de luz 

infravermelha para os leitões (em dois cantos opostos). 

Por sua vez, as maternidades em que a porca pode estar solta também são 

constituídas por uma área para a porca correspondente à área da jaula quando esta está 

presa e uma área para os leitões (envolvente da jaula mais o “ninho”). No entanto, uma vez 

Figura 16 - Comedouro em PVC de cor preta 

para alimentação das porcas (Sancho, 2015). 

Figura 17 - Comedouro de primeira 

idade para leitões (Sancho, 2015). 
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que nestes lugares de maternidade a porca pode estar solta, a área que anteriormente 

pertencia apenas aos leitões, neste momento passa a pertencer aos leitões e à porca, 

ficando estes sem uma área específica para si. Então, nestas maternidades foi adicionada 

uma área onde só os leitões têm acesso durante todo o período de lactação, denominada de 

“ninho” que tem como função não só fornecer um maior conforto térmico aos leitões e 

protecção, como também auxilia em algumas tarefas de maneio permitindo que os mesmos 

fiquem condicionados naquela área quando necessário (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido a todas as diferenças existentes na construção dos dois tipos de maternidade 

utilizados na exploração, as áreas e os materiais necessárias para a construção das 

mesmas são também distintas. Sendo assim, para a separação das seis maternidades 

existentes em cada sala de maternidades convencionais, utilizavam-se painéis, de cor 

branca, com uma altura de 0,60m. No entanto, nas salas com maternidades novas, foi 

necessário substituir os painéis de 0,60m de altura por painéis de cor preta (normalmente 

utilizados na construção de recrias) muito mais resistentes, com altura de 1m, na separação 

das maternidades (Figura 19). Já os ninhos das maternidades novas foram construídos com 

painéis semelhantes aos utilizados na separação das maternidades convencionais, uma vez 

que só os leitões tinham acesso ao mesmo. Apenas na separação entre a área comum e o 

ninho é que foram colocados painéis pretos, com uma abertura para os leitões entrarem 

para o ninho.  

 

 

 

 

Figura 18 - Leitões condicionados à área do ninho para operação de maneio 
(Foto própria, 2015). 
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As Figuras 20 e 21 (em maior dimensão no Anexo 3) apresentam as principais 

diferenças entre as maternidades utilizadas, mostrando as medidas correspondentes às 

principais dimensões de cada uma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Painéis pretos utilizados na separação das maternidades novas (Foto 

própria, 2015). 

Figura 20 - Planta das maternidades novas (as cotas estão em cm). 
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6.4.1.1. Pontos de aquecimento e controlo de temperatura nas 

maternidades 

 

No que diz respeito ao aquecimento destas maternidades, este era realizado com 

pontos de aquecimento de luz infravermelha, como podemos ver na Figura 22.  

No entanto, o maneio e a localização dos pontos de aquecimento nas diferentes 

salas de maternidade (convencionais e com a porca solta) foram distintos. 

Nas maternidades convencionais cada lugar de maternidade possuía dois pontos de 

aquecimento através de luz infravermelha para os leitões (um no canto superior esquerdo e 

outro no canto inferior direito ou vice-versa) e estes pontos permaneceram nestas posições 

todo o período de lactação.  

Por sua vez, nas maternidades com a porca solta, também existiam 2 pontos de 

aquecimento: um correspondente ao “ninho” e outro localizado na área comum. Sendo 

assim, o ponto correspondente ao ninho permaneceu imóvel durante todo o período de 

lactação enquanto o ponto de aquecimento que se encontrava na área comum, quando a 

Figura 21 - Planta das maternidades convencionais (as cotas estão em cm). 
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porca ficava solta tinha de ser elevado e fixo num arame para que a mesma não o 

danificasse (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

O controlo das temperaturas em todas as salas de maternidade era realizado através 

de sondas de temperatura (Figura 23) associadas a controladores de temperatura (Figura 

24) previamente programados pela engenheira responsável pela exploração. Cada fila de 

pontos de aquecimento estava associada a uma sonda, localizada no ponto central da 

mesma, fazendo com que cada sala possuísse duas sondas de temperatura. Assim, quando 

a temperatura desejada no controlador era atingida, os pontos de aquecimento desligavam-

se, e vice-versa.  

Para além do controlo automático da temperatura descrito anteriormente, em cada 

sala existiam também dois termómetros de mercúrio que nos indicavam as temperaturas 

máximas e mínimas para um determinado período de tempo (Figura 25). Cada termómetro 

estava associado a uma sonda de temperatura, sendo que no caso de avaria do sistema 

automático tínhamos sempre um instrumento para nos auxiliar na melhoria do ambiente das 

salas. 

 

 

 

Figura 22 - Sala de maternidades em que a porca pode estar solta mostrando a 
posição dos pontos de aquecimento após abertura das jaulas (Foto própria, 2015). 
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De notar que nas salas com maternidades convencionais o ponto de aquecimento 

que se encontrava na frente da maternidade estava sempre programado para uma 

temperatura inferior ao ponto de aquecimento de trás em cerca de 3oC, devido a vários 

factores relacionados com o bem-estar da porca, ingestão de alimento da porca, entre 

outros.  

No entanto, nas salas com maternidades em que a porca pode estar solta, durante 

os 3 primeiros dias após o parto (em que a porca está condicionada à jaula), a temperatura 

Figura 23 - Sonda de temperatura (Adelaida, s.d.). 

Figura 24 - Controlador de temperatura 
(Foto própria, 2015). 

Figura 25 - Termómetro de Máx. e 
Mín (Foto própria, 2015). 
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dos dois pontos de aquecimento foi programada para ser a mesma, mais uma vez por 

questões fisiológicas, para não haver amplitudes térmicas distintas entre o ambiente do 

“ninho” e o ambiente exterior ao ninho para os leitões recém-nascidos e, deste modo, 

incentivar a ingestão de colostro e de leite. A partir do quarto dia após o parto (quando a 

porca fica solta), a temperatura do ponto de aquecimento da área comum à porca e aos 

leitões foi programada para ser inferior à temperatura do “ninho” em 3oC ou mais, 

dependendo do ambiente das salas, fazendo com que a temperatura ambiente para as 

porcas seja um pouco mais adequada ao seu estado fisiológico, diminuindo o stresse 

térmico nas mesmas. 

 

6.4.2. Recrias 

 

No fim do período de lactação, aproximadamente aos 28 dias de idade dos leitões 

deu-se o desmame dos mesmos. Sendo assim, os leitões de ambas as maternidades no dia 

de desmame saíram das maternidades e foram alojados num novo sector, denominado 

recria, onde permaneceram até aos 70 dias de idade (Figuras 26 e 27).  

 

 

Figura 26 - Transferência dos leitões desmamados do 

sector de maternidade para o sector de recria (Foto 
própria, 2015). 

 

Figura 27 - Parque de recria com 

capacidade para 35 leitões (Foto 
própria, 2015). 

 

 

Este sector é constituído por 11 salas individuais, cuja capacidade e dimensões dos 

parques que as constituem são distintas. Deste modo, uma vez que este estudo englobou 

vários ensaios distanciados no tempo, a disponibilidade das salas de recria nem sempre 
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permitiu que fossem utilizadas as mesmas salas em todos os ensaios. Sendo assim, em 

todos os ensaios realizados, foram utilizadas 3 salas distintas (sala 2, sala 3 e sala 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O piso das recrias era integralmente em grelhas de plástico verde (correspondente à 

área de cor verde como podemos ver na Figura 30.  

Em relação à ventilação esta era natural, com sistema de controlo manual de janelas, 

reguladas pelos funcionários da exploração de acordo com a temperatura no interior das 

salas, desenvolvimento dos animais, vento, entre outros factores. Cada sala continha 4 

janelas: duas de cada lado das salas. Deste modo, de acordo com o ambiente externo à 

exploração, podíamos regular manualmente o ambiente das salas abrindo ou fechando mais 

as janelas de um lado ou de outro.  

No que diz respeito ao aquecimento das salas de recria, o equipamento utilizado era 

semelhante ao do sector de maternidade, com pontos de aquecimento de luz infravermelha, 

controlados da mesma forma, com sondas e controladores automáticos como os descritos 

anteriormente. O número de pontos de aquecimento por parque era definido de acordo com 

o tamanho e capacidade dos mesmos, sendo que nos parques com capacidade para 35 

leitões eram colocados dois pontos de aquecimento enquanto nos parques com capacidade 

para 25 leitões era colocado apenas um ponto de aquecimento. 

Para a alimentação dos animais, no período em que o alimento era fornecido de 

forma manual, eram utilizados carros de transporte de alimento. Quando a alimentação era 

realizada de forma automática, eram utilizados dois sistemas de arrasto de alimento (um 

sistema para distribuição de alimento de referência S-800 e outro para distribuição de 

alimento de referência S-805). Cada um dos sistemas de arrasto tinha ligação a um silo de 

25 25 25 25 

35 35 35 35 

Figura 28 - Esquema representativo de uma sala de recria em que 

metade dos parques tem capacidade para 25 animais e a outra metade 
para 35 animais. A vermelho encontram-se representados os comedouros 
e a azul estão representadas as janelas. 
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armazenamento de alimento com 4 toneladas de capacidade, através de um sistema de 

“sem-fim”.  

Utilizaram-se dois tipos de comedouro: “Maxi prato” e tube-o-mat. Os comedouros 

“Maxi prato” eram utilizados no período em que a alimentação era realizada de forma 

manual e a sua utilização tinha como objectivo incentivar o aumento de ingestão de alimento 

dos leitões desmamados numa fase inicial, uma vez que eram mais um ponto de 

alimentação disponível. Cada comedouro tipo tube-o-mat (Figuras 29 e 30) tinha capacidade 

para alimentar, no máximo, 50 animais divididos em dois parques. Sendo assim, nos 

parques com capacidade para 35 animais existiam dois comedouros para satisfazer as 

necessidades dos animais. Cada comedouro possui na base 2 bebedouros tipo chupeta 

multidireccional, sendo o abeberamento feito no próprio comedouro. Este tipo de comedouro 

possui uma tolva de reserva de alimento que, à medida que os animais se vão alimentando, 

vai descendo, fornecendo alimento continuamente aos animais. Possui ainda um regulador 

que permite ajustar o fornecimento de alimento aos animais, de modo a diminuir os 

desperdícios. São comedouros de alimentação ad libitum, ou seja, alimentação não 

restringida em termos quantitativos. 

 

 

 

 
 
Figura 29 - Exemplo de 

comedouro Tube-O-Mat 
(Equiporave, s.d.). 

 
 
Figura 30 - Disposição dos comedouros Tube-O-Mat e de um 

comedouro “Maxi-prato” em parques de 35 animais (Foto própria, 2015). 
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6.5. Maneio 

  

6.5.1. Sector de Maternidade 

 

As porcas eram transferidas do sector de gestação em grupo para o sector de 

maternidade aproximadamente 5 dias antes da data de parto prevista para que se 

adaptassem às condições das salas, às jaulas e ao modo de alimentação.  

Cerca de 3 dias antes da data prevista para o parto, eram colocadas fitas de papel 

na parte posterior das laterais das jaulas das porcas (nas maternidades convencionais) e 

também nos ninhos (nas maternidades com a porca solta). O papel tinha como objectivo 

ajudar na manutenção da temperatura corporal dos leitões, uma vez que facilitava a sua 

secagem logo após o parto.  

No dia previsto para a ocorrência do parto (presente na ficha de cada porca), se as 

porcas ainda não tivessem parido, era provocado o parto com a utilização de 

prostaglandinas, para que os mesmos ocorressem num espaço de tempo mais reduzido e, 

assim, pudesse haver um maior controlo. As porcas injectadas com a hormona eram 

marcadas com marcador de spray azul no lombo, para que se soubesse que já tinha sido 

provocado o parto àquele animal.  

O controlo dos partos foi efectuado sempre que estes ocorriam durante o dia. Esta 

tarefa era extremamente importante, uma vez que os animais podiam apresentar 

dificuldades no decorrer do parto. A intervenção, quando necessária era realizada através 

de administração de oxitocina e/ ou avaliando a desobstrução do canal de parto.  

Desta forma, consegue-se reduzir o número de leitões nascidos mortos e evitam-se 

problemas que ocorram durante o parto em algumas porcas. Para além disso, durante os 

partos, era colocado um pó secante (Purelite®, por exemplo), em cima do papel e dos 

próprios animais, com o intuito de ajudar à manutenção da temperatura corporal dos animais 

recém-nascidos através da sua secagem.  

Durante o decorrer dos partos, era anotado na ficha de cada porca, o número de 

leitões nascidos (vivos, mortos, mumificados) e a que horas era realizada esta contagem.  

Após o parto, era administrado a todas as porcas paridas um antibiótico 

(amoxicilina), para prevenir possíveis problemas no pós-parto. Após a administração do 

produto, as porcas eram marcadas com marcador de spray verde, mais uma vez para uma 

melhor identificação dos animais injectados. Logo após o parto, era fornecida água aos 

leitões, nos pratos de primeira idade.  
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Passadas aproximadamente 24 horas após o parto (depois de os leitões ingerirem o 

colostro da sua progenitora), as ninhadas foram homogeneizadas, tanto em número como 

em tamanho dos leitões.  

 No dia seguinte ao parto era medida a temperatura rectal de todas as porcas paridas 

para que se detectassem atempadamente animais com febre e, possivelmente doentes. 

Para além disso, eram realizadas diversas operações de maneio nos leitões: eram cortados 

e cauterizados os rabos dos leitões recém-nascidos, limavam-se os dentes aos mesmos e, 

administrava-se um antibiótico aos animais. Passadas 24 a 36 horas após o parto, era 

administrado às porcas (um análogo de PGF2α), para que expulsem alguma placenta que 

tenha ficado retida no pós-parto, algum leitão e outros tecidos que possam causar 

problemas.  

Nos dias seguintes verificava-se: se as adopções que realizamos tiveram sucesso, 

se a porca se encontrava nas devidas condições, se os leitões estavam saudáveis ou não, 

se o bebedouro e o comedouro se encontravam nas devidas condições, se a porca comia e, 

se a temperatura da sala estava correcta. 

Dois dias após o parto, o papel ainda presente nas maternidades era retirado. Aos 4 

dias de idade dos leitões, estes eram tatuados (na orelha direita) e era administrado ferro e 

a vacina contra micoplasma. 

Até ao dia do desmame, todas as ninhadas e suas progenitoras eram observadas 

diariamente. Caso fosse detectado algum animal ou ninhada com problemas como diarreia, 

ou outros, os animais identificados eram tratados o mais rapidamente possível, de forma 

adequada ao caso em questão.  

Passados 28 dias após o parto, era realizado o desmame dos leitões. Durante este 

acontecimento, as porcas saíam das jaulas de maternidade e eram encaminhadas para o 

sector de cobrição. Já os leitões eram encaminhados para o sector de recria.  

Após o desmame de todos os animais presentes em cada sala, estas eram lavadas, 

desinfectadas e caiadas, permanecendo em vazio sanitário cerca de 4 a 5 dias (no mínimo) 

e 7 dias (no máximo), até à entrada de um novo grupo de animais. 

 

6.5.2. Sector de Recria 

 

O sector de recria requer especial atenção nos primeiros dias após o desmame, uma 

vez que os animais nesta fase são mais sensíveis a mudanças na alimentação, falta da 

progenitora, adaptação a novos grupos, entre outros.  

Os animais permanecem neste sector desde, aproximadamente, os 28 dias de idade 

até aos 70 dias de idade (idealmente).  
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Após o desmame, os animais foram deslocados do sector de maternidade para o 

sector de recria, para uma sala vazia (previamente lavada e desinfectada) e foram 

encaminhados para alguns parques onde, posteriormente ocorreu a separação dos animais. 

A separação dos animais dividiu-se em duas fases, sendo que numa primeira fase os 

animais foram divididos de acordo com o seu sexo e posteriormente de acordo com o 

tamanho, de forma a homogeneizar o tamanho dos animais presentes em cada parque.  

Cada sala tinha uma ficha de controlo associada, onde constava a data de desmame 

e idade média, o número de animais que deram entrada, número de animais mortos, 

número de animais retirados, mudanças na alimentação, tratamentos na água ou no 

alimento, vacinações e outros. Desta forma conseguia-se ter um grande controlo dos 

animais e o trabalho ficava facilitado.  

Havia um funcionário responsável pela vigia diária deste sector, na medida em que, 

caso se detectassem animais doentes, estes eram marcados com um marcador de spray e 

tratados adequadamente. No caso de serem encontrados animais com meningites, com 

abcessos, lesionados em algum membro, ou outra situação grave, estes eram retirados para 

a enfermaria. 

Após a saída de todos os animais de cada sala, estas eram lavadas e desinfectadas 

e, permaneciam em vazio sanitário, pelo menos, sete dias. 

 

6.6. Alimentos compostos e Alimentação 

 

6.6.1. Alimentos compostos 

 

Os alimentos compostos utilizados tanto no sector de maternidade como no sector 

de recria foram formulados pela equipa de nutrição e formulação da Eurocereal, S.A e 

fabricados na empresa “Agrolex, Lda”, localizada no Cartaxo. 

As fórmulas utilizadas encontram-se no Anexo 4 e foram utilizadas da seguinte 

forma: 

Porcas na maternidade: 

   - Desde que entram na maternidade até ao dia do parto, referência S-830 

(alimento de gestação); 

   - Do dia do parto até ao terceiro dia após parto, mistura das referências S- 

830 com S-833; 

   - Do terceiro dia após parto até ao fim da lactação, referência S-833; 

Leitões na maternidade: 

   - Do décimo dia de vida até ao desmame, “Nutraporc farinha”; 
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Leitões na recria: 

   - Do desmame ao 33º dia de vida, mistura das referências “Nutraporc 

farinha” com “Nutraporc granulado”; 

   - Do 33º dia de vida ao 35º dia de vida, mistura das referências “Nutraporc 

granulado” com referência S-800; 

   - Do 35º dia de vida ao 58º dia de vida, mistura das referências S-800 com 

referência S-805; 

   - Do 60º dia de vida até saírem da exploração, referência S-805. 

  

O custo dos alimentos compostos é sempre um factor de elevada importância na 

produção de suínos. Sendo assim, os preços dos alimentos compostos disponibilizados aos 

animais do ensaio foram os seguintes: 

   - Referências “Nutraporc farinha” e “Nutraporc granulado”, disponibilizadas em 

sacos de 25 Kg de alimento composto, 25.2€ por saco (1008€ por tonelada);  

   - Referência S-830, 222.92€ por tonelada de alimento; 

   - Referência S-833, 290.01€ por tonelada de alimento; 

   - Referência S-800, 380.06€ por tonelada de alimento; 

   - Referência S-805, 301.47€ por tonelada de alimento. 

 

6.6.2. Alimentação 

 

6.6.2.1. Maternidades 

 
A alimentação no sector das maternidades dividiu-se em alimentação das porcas e 

alimentação dos leitões (e fornecimento de água). 

A alimentação das porcas era realizada três vezes por dia (aproximadamente às 8 

horas, às 12 horas e 30 minutos e às 17 horas) de forma manual, pelo mesmo funcionário 

da exploração. Antes da distribuição de cada refeição verificava-se se os comedouros se 

encontravam limpos, para se poder concluir que os animais comeram tudo e, caso não 

tivessem comido dava-se especial atenção aquele(s) animal(is). Por outro lado, por vezes os 

comedouros acumulavam muita água ou, se os animais não comessem, acumulava-se uma 

papa (farinha com água) que levava a fermentações indesejáveis, pelo que nestes casos, se 

esvaziavam os comedouros antes da distribuição de alimento fresco.  

Eram utilizadas duas referências distintas de alimentos compostos farinados: 

referência S-830 (alimento de gestação) e referência S-833 (alimento de lactação). A 

referência S-830 era fornecida desde que as porcas entravam na maternidade até ao dia do 
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parto. A partir do dia parto até ao terceiro dia pós-parto era fornecida uma mistura das duas 

referências (S-830 + S-833), aumentando gradualmente a quantidade da referência S-833 e 

diminuindo a quantidade da referência S-830. Do quarto dia pós-parto até ao fim da lactação 

(desmame) era fornecida sempre a referência S-833, aumentando gradualmente a 

quantidade fornecida. 

No que diz respeito à alimentação dos leitões, a partir do décimo dia de vida, era 

fornecido em pratos de primeira idade um alimento lacto-iniciador de referência “Nutraporc 

farinha”. Este alimento era renovado duas vezes por dia (depois da alimentação das porcas) 

e a quantidade fornecida ia aumentando gradualmente de acordo com o desenvolvimento e 

a ingestão dos leitões. Aos leitões era também fornecida água, também em pratos de 

primeira idade, desde o primeiro dia de vida, sendo também esta renovada duas vezes por 

dia (simultaneamente à renovação do alimento). De notar que nas maternidades novas os 

comedouros de primeira idade eram colocados no ninho, em frente ao comedouro da porca 

enquanto nas maternidades convencionais estes eram colocados na parte traseira das 

maternidades, do lado oposto ao ponto de aquecimento. 

 

6.6.2.2. Recrias 

 
A alimentação no sector de recria era realizada de forma manual desde o dia do 

desmame até ao 35º dia de idade dos leitões e a partir daqui era realizada de forma 

automática. Os sistemas de arrasto estavam programados para distribuir alimento cinco 

vezes por dia (às 8 horas, 12 horas, 16 horas, 20 horas e 24 horas). Cada distribuição de 

alimento estava programada para durar 15 minutos. 

Sendo assim, de forma manual, desde o dia do desmame (aproximadamente 28 dias 

de idade) até ao 33º dia de idade dos leitões era fornecida uma mistura de duas referências 

de alimento “Nutraporc farinha” e “Nutraporc granulado”. Do 33º dia ao 35º dia de idade dos 

leitões era fornecida uma mistura das referências de alimento “Nutraporc granulado” e S-

800. A partir do 35º dia até ao 58º dia de idade dos leitões, através do sistema de arrasto, 

era fornecida a referência S-800 e do 58º até ao 60º dia realizava-se novamente uma 

mistura de alimentos, desta vez das referências S-800 e S-805. Esta mistura era realizada 

dentro do comedouro através da abertura das duas saídas dos dois sistemas de arrasto. Por 

último, do 60º dia até à saída dos leitões da exploração (neste caso 70 dias de idade) era 

fornecida a referência S-805. 
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6.7. Delineamento experimental 

 

Foram utlizadas 3 salas de maternidade com lugares de parto em que a porca pode 

estar solta e 3 salas de maternidade com lugares de parto com jaulas convencionais, que 

constituíram os tratamentos em estudo e foram analisados diversos parâmetros de 

produção. Cada sala de maternidade tinha 6 lugares de parto. 

As porcas utilizadas nos diversos ensaios foram previamente inseminadas e 

acompanhadas pela engenheira responsável pela exploração de acordo com as práticas de 

maneio realizadas diariamente. Deste modo, a realização dos ensaios era feita de acordo 

com o número de animais que estavam no mesmo estado fisiológico num determinado 

espaço de tempo. Por este motivo, foram realizados 4 ensaios réplicas dos ensaios ao longo 

do tempo, em que cada ensaio estava associado a uma sala de maternidades com lugares 

em que a porca pode estar solta e uma sala de maternidades com lugares convencionais (o 

que equivale à análise de parâmetros de produção de 12 animais por ensaio). 

Sendo assim, nesta experiência foram recolhidos dados de produtividade referentes 

a 48 porcas. Estas porcas foram distribuídas de forma aleatória pelas diferentes salas de 

maternidade, tendo sempre em conta factores como: data de parto, o número de parto e os 

resultados obtidos em lactações anteriores. Não foi utilizada no estudo nenhuma porca 

primípara e a média de número de partos total foi de 3,5 (mínimo 2º barriga e máximo 6º 

barriga). 

Os parâmetros analisados em todos os ensaios foram: 

- Alimento ingerido pelas porcas durante todo o período de lactação; 

- Medição da espessura da gordura dorsal e avaliação visual da condição 

corporal em diferentes fases: 3, 14, 21 e 28 dias após o parto; 

- Número e sexo dos leitões nascidos: mumificados, mortos, vivos; 

- Mortalidade dos leitões durante o período de lactação; 

- Peso dos leitões ao nascimento (incluindo mumificados e mortos);  

- Registo de temperaturas das salas de maternidade; 

- Peso dos leitões aos 7, 14, 21 e 27 ou 28 dias de idade. 

 Para além dos parâmetros descritos anteriormente, nos dois primeiros ensaios foram 

também analisados os pesos dos leitões aos 27 (ou 28), 30, 34, 41, 55 e 70 dias de idade e 

a respectiva mortalidade durante este período de recria. 
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6.8. Medições realizadas no ensaio 

 

6.8.1. Ingestão de alimento das porcas 

 

As porcas eram alimentadas três vezes por dia, excepto aos sábados e domingos em 

que eram alimentadas apenas duas vezes. Sendo assim, as refeições eram distribuídas 

aproximadamente às 8 da manhã, às 13 horas e às 17 horas de segunda a sexta-feira e 8 

da manhã e 13 horas aos sábados e domingos (sendo que nesta refeição se dá o dobro da 

quantidade que seria dada normalmente). 

Todo o alimento fornecido às porcas era pesado, por mim ou pela engenheira 

responsável pela exploração, de forma manual, com uma balança digital portátil, como 

mostra a Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.2. Avaliação da condição corporal (CC) e espessura de gordura 

dorsal (EGD)  

 

A medição da espessura de gordura dorsal e avaliação visual da condição corporal 

foram realizadas sempre no mesmo dia. Estas medições foram realizadas em dias de 

Figura 31 - Medição da quantidade de alimento fornecido 
às porcas na maternidade (Foto própria, 2015). 
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pesagens de leitões para não provocarmos stresse nos animais em dias distintos das 

pesagens. Sendo assim, realizaram-se nos dias 3, 14, 21 e 28 após o parto, em todas as 

porcas utilizadas no estudo. 

A avaliação da condição corporal foi realizada por observação e palpação dos 

animais, de acordo com uma escala de 1 a 5 (Figura 32)., sendo que: o 1 devia ser atribuído 

a animais extremamente magros, 2 a animais magros, 3 a animais em boa condição 

corporal, 4 a animais com condição corporal um pouco acima do normal e 5 a animais 

obesos.  

 

 

Esta avaliação foi sempre realizada em primeiro lugar para evitar que os operadores 

fossem influenciados pelo resultado da medição da espessura de gordura dorsal. A 

condição corporal foi avaliada por dois operadores e estes foram sempre os mesmos em 

todas as avaliações.  

A espessura de gordura dorsal foi medida com o auxílio do “Renco Lean-meater” 

(Figura 33) que é um aparelho que foi concebido para medir a espessura total da pele e das 

três camadas de gordura subjacentes (Renco, 2009). Quando a medição está concluída, o 

instrumento indica o número de camadas de gordura detectados e a espessura total, em 

milímetros, com uma elevada precisão (Renco, 2009). Nos suínos a medição deve ser 

realizada apenas numa zona: a seguir à última costela na zona lombar, correspondente ao 

ponto P2, ou B na Figura 34. 

A medição da espessura de gordura dorsal foi realizada sempre em triplicado em 

cada animal e o valor utilizado foi a média dos 3 valores recolhidos. 

Figura 32 - Escala de pontuação de condição corporal para porcas (3tres3, 2012). 
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6.8.3. Nivelamento de ninhadas 

 

O nivelamento das ninhadas foi realizado aproximadamente 24 horas após o 

nascimento dos leitões. As ninhadas foram todas niveladas de acordo com o tamanho dos 

leitões e as características das porcas presentes em cada sala de maternidades. Todas as 

ninhadas ficaram niveladas com 13 leitões e não foram trocados leitões entre salas. 

 

6.8.4. Pesagens leitões 

 

6.8.4.1. Maternidade 

 

As pesagens dos leitões no sector de maternidade realizaram-se no dia do parto, no 

primeiro dia pós-parto aquando do nivelamento das ninhadas, ao terceiro dia pós-parto 

simultaneamente com a administração de ferro e uma vacina e, posteriormente, ao sétimo, 

décimo quarto, vigésimo primeiro e vigésimo oitavo dia (desmame) pós-parto. 

Todos os leitões nascidos foram pesados e classificados de acordo com o sexo em: 

nascidos vivos, nascidos mortos e nascidos mumificados. As pesagens no sector de 

maternidade foram todas realizadas com a mesma balança. A balança utilizada era portátil e 

não tinha incorporado nenhum sistema de contenção dos animais pelo que foram utilizados 

baldes ou caixas de plástico para facilitar esta tarefa e diminuir os erros inerentes (Figuras 

35 e 36). 

 
Figura 33 – “Renco Lean-meater” 

(Renco, 2009). 

Figura 34 - Local de medição de espessura de gordura 

dorsal com "Renco Lean-meater" (Renco, 2009). 
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Para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos leitões ser 

individual e o mais fiável possível, na primeira pesagem, todos os leitões nascidos vivos 

foram identificados com um brinco numerado na orelha esquerda (Figuras 35, 36 e 37). Os 

brincos dos leitões de salas de tratamentos diferentes (maternidades novas vs. 

maternidades convencionais) tinham cor diferente para facilitar a identificação dos animais 

na fase de recria. 

 

 

 

 
Figura 35 - Pesagem no dia do parto e 

respectiva identificação com brinco 
numerado (Foto própria, 2015). 

 

Figura 36 - Pesagem no dia de nivelamento de ninhadas 

(Foto própria, 2015). 

Figura 37 - Brincos numerados utilizados no estudo (Foto 

própria, 2015). 
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6.8.4.2. Recrias 

 

Os leitões no dia desmame foram transferidos do sector de maternidade para o 

sector de recria. Sendo assim, no dia da transferência, todos os leitões foram separados de 

acordo com as actividades de maneio praticadas na exploração, previamente descritas, 

tendo sido separados de acordo com o sexo e uniformizados por tamanhos. 

As pesagens foram realizadas individualmente nos dias 28, 30, 34, 41, 55 e 70 de 

idade dos leitões. Nas duas primeiras pesagens foi utlizada a mesma balança das pesagens 

do sector de maternidade e nas pesagens seguintes foi utilizada uma balança móvel, de 

maiores dimensões, que permite pesar animais até à fase final de engorda (Figura 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8.5. Medição de temperaturas 

 

Foram também registadas as temperaturas mínimas e máximas do interior das salas 

de maternidade ao longo do estudo. Este registo foi efectuado diariamente (última tarefa 

realizada antes de sair da exploração) através de termómetros de “mínima-máxima”.  

 

6.9. Análise estatística 

 

Para análise estatística dos dados foi utilizado o software estatístico JMP, versão 

5.01 (SAS Institute, Cary, NC, USA). Para comparação entre tratamentos foram realizadas 

Figura 38 - Balança utilizada na pesagem dos leitões na recria, com 
capacidade até 300 kg (Foto própria, 2015). 
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análises de variância (ANOVA). A comparação múltipla de médias foi realizada com o teste 

de Tukey e teste t de Student. As diferenças foram consideradas significativas para P<0,05. 

O “n” representa o número de observações para calcular a média de cada tratamento.  

 

7. Resultados e discussão 

 

Com a realização do estudo foi possível obter os resultados que se apresentam. Os 

resultados obtidos são relativos aos pesos dos leitões ao nascimento, na lactação, 

mortalidade ao nascimento e durante toda a lactação, ingestão das porcas durante o 

período de lactação, medições da condição corporal e espessura da gordura dorsal em 

diversos momentos da lactação, temperatura ambiente das maternidades e pesos dos 

leitões na recria em várias fases do seu crescimento. No Anexo 5 encontram-se algumas 

fotografias tiradas ao longo do ensaio que ilustram diferentes aspectos do trabalho. 

 

7.1. Porcas em estudo 

 

As três tabelas seguintes apresentam alguns valores produtivos referentes ao 

histórico, antes da realização do ensaio, das porcas em estudo. 

A Tabela 5 apresenta alguns indicadores reprodutivos médios das porcas utilizadas 

no estudo relativos ao número de ninhadas (N ninh.), intervalo desmame cobrição (IDC), 

intervalo desmame cobrição fecundante (IDCF), fertilidade (Fert.) e duração da gestação 

(Gest.) para os dois sistemas de maternidades em avaliação. Estes valores são usuais para 

estes parâmetros. Em termos estatísticos não se observam diferenças significativas em 

nenhum dos parâmetros apresentados.  

 

Tabela 5 – Número de ninhadas (Nº ninh.), intervalo desmame cobrição (IDC), intervalo desmame cobrição 

fecundante (IDCF), fertilidade (Fert.) e duração da gestação (Gest.) das porcas utilizadas no estudo nos dois 
sistemas de maternidade. 

  Nº ninh. 
IDC  

(dias) 
IDCF  
(dias) 

Fert.  
(%) 

Gest.       
(dias) 

Mat. conv. 
(n=24) 

3,4 4,5 5,1 98,2 114,8 

Mat. Nova 
(n=24) 

3,6 5,2 6,7 94,4 114,8 

EPM 0,2508 0,3098 0,6661 3,0010 0,1220 

Valor de P 0,5599 0,1107 0,0979 0,3691 0,7916 

Efeito n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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 Na Tabela 6 estão apresentados os valores médios relativos aos nados mumificados 

(N mumi), nados mortos (NM), nados vivos (NV) e mortalidade dos leitões ao nascimento 

(Mortal. Nasc.), para as ninhadas das porcas em estudo. 

 

Tabela 6 – Nados mumificados (N mumi), nados mortos (NM), nados vivos (NV) e mortalidade ao nascimento 

(Mortal. Nasc.), das porcas utilizadas no estudo nos dois sistemas de maternidade. 

  N mumi NM NV Mortal. Nasc. (%) 

Mat conv. (n=24) 0,30 0,83 13,2 5,8 

Mat Nova (n=24) 0,24 0,91 13,9 5,5 

EPM 0,0675 0,1458 0,4898 0,9483 

Valor de P 0,5158 0,7177 0,3147 0,7948 

Efeito n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

 Os dados apresentados na tabela, estatisticamente, não mostram diferenças 

significativas entre os animais utilizados nos tratamentos.  

 Segundo BPEX (2014), o número de leitões nascidos vivos por porca na União 

Europeia foi de 13,03 que, comparando com o valor médio deste parâmetro das porcas 

utilizadas no estudo mostra que a exploração está acima da média (13,2 e 13,9). No que diz 

respeito aos nados mumificados, este valor pode variar entre 0,2 e 0,84 por porca 

(Charneca, 2010) e a média das explorações analisadas pelo BPEX (2014) foi de 0,2, pelo 

que os dados médios destes animais se encontram dentro dos valores padrão. Já o número 

de nados mortos, segundo Charneca (2010), pode variar entre 0,3 e 1,48 e segundo o BPEX 

(2014) a média foi de 0,58 por porca. Sendo assim, os valores das porcas utilizadas no 

estudo são superiores à média apresentada pelo BPEX (2014) mas encontram-se dentro 

dos valores apresentados por Charneca (2010). A taxa de sobrevivência dos leitões ao 

nascimento pode, segundo Milligan et al. (2002), variar entre 94,2% e 97,8%, dependendo 

do número de partos das porcas. Sendo assim os valores médios das nossas porcas para a 

taxa de mortalidade encontram-se dentro do esperado, uma vez que equivalem a taxas de 

sobrevivência de 94,2% (maternidades convencionais) e 94,5% (maternidades novas). 

A Tabela 7 apresenta os indicadores médios relativos à duração da lactação (Lact.), 

número de leitões desmamados (N desm.), mortalidade de leitões na lactação (Mortal. 

Lact.), intervalo entre partos (IEP), leitões desmamados anualmente por porca presente 

(Desm./ porca presente*ano) e leitões desmamados por porca produtiva e por ano (Desm./ 

porca produtiva*ano). 
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Tabela 7 - Indicadores produtivos médios das porcas utilizadas no estudo relativos a duração da lactação (Lact.), 

número de leitões desmamados (N desm.), mortalidade na lactação (Morta. Lact.), intervalo entre partos (IEP), 
leitões desmamados anualmente por porca presente (Desm./ porca presente*ano) e leitões desmamados por 
porca produtiva por ano (Desm./ porca produtiva*ano). 

  Lact. (dias) N desm. 
Mortal. 

Lact. (%) 
IEP (dias) 

Desm./ 
porca 

presente 

Desm./ 
porca 

produtiva 

Mat conv. 
(n=24) 

27,6 11,4 14,9 147,4 28,1 28,5 

Mat Nova 
(n=24) 

27,1 11,4 14,6 148,4 28,1 28,5 

EPM 0,3168 0,1296 1,7060 0,8499 0,3742 0,3360 

Valor de P 0,2946 0,8743 0,8853 0,4455 0,9875 0,9930 

Efeito n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

  

Segundo BPEX (2014), o número de leitões desmamados por porca na União 

Europeia foi de 11,35 que, comparando com o valor médio deste parâmetro das porcas 

utilizadas no estudo mostra que a exploração está acima da média (11,4). Sendo assim, 

também o número de leitões desmamados por porca presente por ano, neste caso 28,1, 

também é superior à média da União Europeia, 26,1 (BPEX 2014). Já no que diz respeito à 

mortalidade durante a lactação o valor médio das porcas utilizadas no estudo (14,9% ou 

14,6%) foi superior à média da União Europeia (12.9%) em aproximadamente 1,9 pontos 

percentuais (BPEX 2014), provavelmente devido a um maior número de leitões nascidos por 

ninhada como foi analisado na tabela anterior. O intervalo entre partos (IEP) das porcas 

utilizadas nas maternidades convencionais de 147,4 dias equivale a 2,47 ninhadas por ano e 

o das porcas utilizadas nas maternidades convencionais de 148,4 dias equivale a 2,46 

ninhadas por ano. Segundo BPEX (2014) a média de número de ninhadas por porca por ano 

foi de 2,3, pelo que os resultados das porcas utilizadas se encontram acima da média e 

demonstram um bom maneio reprodutivo dos animais. 

 Observando os resultados apresentados relativos ao histórico das porcas, não se 

verificam diferenças significativas entre os indicadores médios das porcas utilizadas nos 

dois tipos de maternidades. Por outro lado, mostra-se que o nível produtivo e o maneio da 

exploração se situam geralmente acima dos valores médios da UE. Parece estar assim 

garantida a semelhança entre os grupos de animais afectos a cada tratamento. 

Nas tabelas seguintes são apresentados resultados produtivos após o início do 

ensaio. A Tabela 8 apresenta os indicadores de prolificidade e produtividade obtidos no 

estudo: nados vivos (NV), nascidos mortos (NM) e nascidos mumificados (N mumi.), número 

de leitões adoptados (N adopt.), número de leitões retirados (N ret.), número de leitões 
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desmamados (N desm.), mortalidade dos leitões ao nascimento (Mortal. Nasc.) e 

mortalidade dos leitões durante todo o período de lactação (Mortal. Lact.). 

 

Tabela 8 - Indicadores de prolificidade e produtividade obtidos no estudo: nados vivos (NV), nascidos mortos 

(NM) e nascidos mumificados (N mumi.) número de leitões adoptados (N adopt.), número de leitões retirados (N 
ret), número de leitões desmamados (N desm.), mortalidade ao nascimento (Mortal. Nasc. (%) e mortalidade na 
lactação (Mortal. Lact.). 

 
NV NM N mumi. N adopt. N ret. N desm. 

Mortal.   
Nasc.(%) 

Mortal.   
Lact.(%) 

Mat conv. 
(n=24) 

14,2 0,88 0,29 1,38 1,63 11,8 5,7 14,4 

Mat Nova 
(n=24) 

14,9 1,58 0,71 0,79 1,71 11,7 8,6 15,5 

EPM 0,7031 0,2894 0,1409 0,3826 0,5218 0,2155 1,6356 2,0570 

Valor de P 0,4798 0,0902 0,0421 0,2866 0,9106 0,6837 0,2159 0,6861 

Efeito n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

 Os resultados apresentados não mostram diferenças significativas entre os dois 

tratamentos (P>0,05). Apenas se verificam diferenças significativas (P<0,05) para o número 

de leitões nascidos mumificados, sendo este valor superior em 0,42 nascidos mumificados 

para as maternidades novas. Para além disso, identifica-se uma tendência (P=0,09) para 

haver mais nascidos mortos nas maternidades novas do que nas maternidades 

convencionais. Tanto o número de leitões nascidos mortos como o de nascidos mumificados 

não deveria ser afectado pelo tipo de maternidade, uma vez que estão associados a 

factores fisiológicos das porcas. Existe uma maior probabilidade de nascerem leitões 

mumificados em ninhadas com elevado número de leitões vivos associadas a baixo peso ao 

nascimento, diminuição do intervalo entre partos e outros factores (Cozler et al., 2002).  

Verifica-se um valor numérico superior de nados vivos nas maternidades novas que, 

posteriormente influenciou o valor de leitões adoptados. Esta diferença de 0,7 nados vivos 

por parto é relevante do ponto de vista prático. Se considerarmos o valor de 2,4 partos por 

ano, poderíamos chegar a uma diferença de 1,7 leitões nascidos vivos por porca por ano 

(2,4*0,7). No indicador mortalidade ao nascimento observa-se um valor superior em 2,9 

pontos percentuais no tratamento das maternidades novas que poderá estar ou não 

associado a falhas na construção das mesmas. O facto de muitos partos terem ocorrido 

durante a noite não permitiu determinar as causas que provocaram esta mortalidade. 

Sabemos, contudo, que o aumento da prolificidade leva a um aumento da mortalidade. As 

variações encontradas poderão resultar da reduzida dimensão da amostra, pois os dois 
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tipos de maternidade são semelhantes. Apenas ao 4º dia pós-parto é que, nas maternidades 

novas, se liberta a porca, levando a uma diferença substancial no sistema. Sendo o número 

de leitões desmamados próximo nos dois tratamentos leva-nos a concluir que podemos 

libertar a porca após o quarto dia, mantendo os níveis produtivos.  

 

7.2. Peso dos leitões ao nascimento 

 

 As Tabelas 9 e 10 apresentam, respectivamente, os resultados do peso ao 

nascimento dos leitões nascidos por classes: peso ao nascimento de todos os leitões 

nascidos – vivos, mortos e mumificados (P Nasc.), apenas nascidos vivos (P NV), nascidos 

mortos (P NM) e nascidos mumificados (P N mumi.); a comparação dos pesos ao 

nascimento dos leitões nascidos vivos, nascidos mortos e nascidos mumificados no estudo. 

 

Tabela 9 - Peso ao nascimento dos leitões do estudo, por classes: nascidos vivos (P NV), nascidos mortos (P 

NM) e nascidos mumificados (P mumi.). 

 
P Nasc. (sem 

Nmumi) 
P NV P NM P N mumi. 

Mat conv. 1,419 (n=355) 1,448 (n=336) 1,230 (n=20) 0,392 (n=6) 

Mat Nova 1,410 (n=388) 1,469 (n=350) 1,228 (n=37) 0,456 (n=15) 

EPM 0,020 0,0183 0,0979 0,1758 

Valor de P 0,759 0,3918 0,9875 0,7607 

Efeito n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

 

Tabela 10 - Comparação dos pesos ao nascimento dos leitões nascidos vivos (NV), nascidos mortos (NM) e 

nascidos mumificados no estudo. 

  NV (n=686) NM (n=57) N Mumi (n=21) EPM Valor de P 

Peso nascim. 1,459 
a
 1,229 

b
 0,438 

c
 0,0754 < 0,0001 

Expoente com letra diferente corresponde a uma diferença de médias (P<0,05; Teste de Tukey) 

  

O peso ao nascimento pode variar entre 1,59 Kg (para ninhadas com menos de 11 

leitões nascidos) e 1,26 Kg (para ninhadas com mais de 16 leitões nascidos) (Quiniou et al., 

2002). Sendo assim, os resultados obtidos no estudo para este parâmetro, considerando o 

número de nascidos vivos nos dois tipos de maternidade, encontram-se dentro dos valores 

esperados e não diferem entre si. 
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A análise de variância mostra que o peso ao nascimento dos leitões diferiu entre os 

leitões nascidos, nascidos mortos e mumificados (P<0,05), tal como era esperado (Panzardi 

et al., 2013). O diminuto peso dos leitões mumificados ao nascimento reflecte o incompleto 

desenvolvimento do animal. Já a diferença também significativa do peso entre nados vivos e 

nados mortos, sendo estes leitões completamente formados, mostra de forma muito 

evidente que os leitões mais pesados apresentam menor mortalidade ao parto. Assim 

sendo, mostra-se a necessidade de melhorar o peso médio dos leitões ao nascimento, 

sobretudo através de uma adequada alimentação da porca no último terço de gestação. 

 A Tabela 11 apresenta valores relativos ao peso ao nascimento dos leitões do 

estudo, em função do sexo. Para a análise deste indicador não se contabilizaram os animais 

nascidos mumificados. 

 

Tabela 11 - Peso ao nascimento dos leitões do estudo em função do sexo. 

 
 

Peso nascimento 
(NV+NM) 

P NV P NM 

Fêmeas  1,402 (n=355) 1,420 (n=332) 1,138 (n=23) 

Machos 1,478 (n=388) 1,496 (n=354)  1,289 (n=34) 

EPM 0,0184 0,0182 0,0899 

Valor de P 0,0029 0,0029 0,1983 

Efeito ** ** n.s. 

  

Verifica-se que o indicador em estudo peso ao nascimento, apresenta diferenças 

significativas (P<0,05) em função do sexo dos animais. No entanto, esta diferença só se faz 

notar no peso dos leitões nascidos vivos, em que os machos pesaram em média mais 76g 

que as fêmeas. Valores semelhantes foram obtidos por Čechová (2006), sendo que os 

machos pesavam em média 1292g e as fêmeas 1222g, ou seja, 70g de diferença ao 

nascimento entre leitões de sexos distintos. O facto de o peso ao nascimento dos leitões 

nascidos mortos não apresentar diferenças significativas poderá dever-se ao facto de a 

amostra ser reduzida.  

 

7.3. Peso dos leitões durante a lactação 

 

A Tabela 12 apresenta os valores relativos ao peso dos leitões durante a lactação 

em diversos momentos: dia 1 - nivelamento das ninhadas (P 1 Niv.), dia 3 (P 3), dia 7 (P 7), 



Trabalho experimental 

52 
 

dia 14 (P14), dia 21 (P21) e dia 28 (P28). O número de animais foi diminuindo ao longo dos 

dias da lactação devido à mortalidade e aos leitões retirados durante a lactação. 

 

Tabela 12 - Peso dos leitões, em kg, durante a lactação: dia 1 após o parto – nivelamento de ninhadas (P 1 Niv.), 

dia 3 (P 3), 7 (P 7), 14 (P 14), 21 (P21) e 28 (P28) de idade dos leitões. 

  P 1 Niv. P 3 
(1)

 P 7 
(1)

 P 14 
(1)

 P 21 
(1)

 P 28 
(1)

 

Mat. conv.  
1,489 

(n=316) 
1,846 

(n=309) 
2,484 

(n=297) 
4,129 

(n=287) 
5,844 

(n=279) 
7,334 

(n=279) 

Mat. Novas  
1,557 

(n=313) 
1,849 

(n=310) 
2,463 

(n=294) 
4,086 

(n=283) 
5,887 

(n=279) 
7,541 

(n=279) 

EPM 0,0186 0,0114 0,0225 0,0491 0,0742 0,0950 

Valor de p 0,0102 0,8432 0,5069 0,5359 0,6837 0,1255 

Efeito * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

(1) Como P 1 Niv. apresenta diferenças significativas (P<0,05) entre os tratamentos, este parâmetro foi utilizado como co-variável. 

  

Observando os resultados apresentados verificam-se diferenças significativas no 

peso dos leitões após o nivelamento das ninhadas. No entanto, esta diferença de pesos 

entre os leitões dos diferentes tratamentos não deve está relacionada com o tipo de 

maternidade uma vez que, os animais no dia do nivelamento têm apenas 24 horas de vida. 

Esta diferença poderá ser atribuída ao facto de apenas se trocarem leitões de ninhadas 

dentro da mesma sala de maternidades ou, por outro lado, a uma maior ingestão de colostro 

pelos leitões das maternidades novas. 

Como o peso no nivelamento das ninhadas apresentou diferenças significativas entre 

tratamentos, este parâmetro foi utilizado como co-variável para estimativa dos parâmetros 

seguintes, uma vez que o peso a uma dada idade influencia os pesos posteriores.  

Para as pesagens dos dias 3, 7, 14, 21 e 28 não se verificaram diferenças 

significativas entre os animais de diferentes tratamentos. No entanto, numericamente existe 

uma diferença de 207g no peso dos leitões no dia do desmame (P 28). Este valor, superior 

para os animais das maternidades novas, tem importância em termos produtivos, pois 

poderá ter impacto nas fases seguintes. O peso médio dos leitões ao desmame, 7,334 kg e 

7,541 kg, encontra-se próximo dos valores médios da União Europeia, 7,4 kg (BPEX, 2014). 

Nas Tabelas 13 e 14 estão apresentados os valores relativos ao ganho médio diário 

(GMD) dos leitões do estudo entre as diferentes pesagens realizadas durante a fase de 

lactação e em períodos mais alargados, respectivamente. 
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Tabela 13 - Ganho médio diário (GMD) dos leitões, em kg, entre as pesagens dos leitões durante a lactação. 

  GMD 1-3 GMD 3-7 GMD 7-14 GMD 14-21 GMD 21-28 

Mat. conv.  
0,107  

(n=309) 

0,207  
(n=297) 

0,231  
(n=287) 

0,244  
(n=279) 

0,221  
(n=279) 

Mat. Novas  
0,108  

(n=310) 

0,199 
 (n=294) 

0,229 
 (n=284) 

0,255 
 (n=280) 

0,238 
 (n=279) 

EPM 0,0038 0,0056 0,0048 0,0054 0,0066 

Valor de P 0,8432 0,2828 0,6642 0,1592 0,0808 

Efeito n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

 

Tabela 14 - Ganho médio diário (GMD) dos leitões, em kg, em períodos mais alargados, durante a lactação. 

  GMD 1-7 GMD 1-14 GMD 14-28 GMD 1-28 

Mat. conv.  
0,159 

 (n=297) 

0,199  
(n=287) 

0,225 
 (n=281) 

0,213 
 (n=281) 

Mat. Novas  
0,155  

(n=294) 

0,195 
 (n=284) 

0,245 
 (n=281) 

0,221  
(n=281) 

EPM 0,0038 0,0038 0,0045 0,0036 

Valor de P 0,5069 0,4148 0,0021 0,1221 

Efeito n.s. n.s. ** n.s. 

 

 Os valores apresentados na Tabela 13 não apresentam diferenças significativas para 

o ganho médio diário nos períodos de tempo analisados. No entanto, verifica-se uma 

tendência para os animais das maternidades novas apresentarem valores superiores para o 

ganho médio diário em relação aos animais das maternidades convencionais na última 

semana de lactação (GMD 21-28; P=0,08). 

 Analisando agora os resultados apresentados na Tabela 14, verifica-se que existem 

diferenças significativas (P<0,05) no ganho médio diário dos animais dos tratamentos para o 

período que engloba a terceira e quarta semana de lactação (GMD 14-28). Esta diferença 

entre tratamentos poderá estar relacionada com o facto de os leitões das maternidades 

novas poderem ter uma maior autonomia e aparentemente ingerirem uma maior quantidade 

de água e de alimento sólido durante a lactação. Por outro lado, a diferença poderá estar 

associada a factores relacionados com uma maior ingestão de alimento por parte da porca 

e, consequentemente, uma maior produção de leite que tem como consequência um GMD 

superior dos leitões.   
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7.4. Mortalidade dos leitões durante a lactação 

 

A Tabela 15 e os Gráficos 4 e 5 mostram os resultados obtidos no estudo para a 

mortalidade dos leitões durante a lactação, evidenciando os vários períodos: primeiras 24 

horas, das 24 horas às 72 horas e das 72 horas até ao desmame e as causas associadas a 

cada morte. 

 

Tabela 15 - Mortalidade dos leitões durante a lactação e causas da mesma (esmagamento, mordidos, 

pneumonia, eliminados, epidermite exsudativa, anemia) nas primeiras 24 horas, entre as 24 e as 72 horas, das 
72 horas até ao desmame e mortalidade total. Estão ainda representados os animais que foram retirados das 
porcas, por diversos motivos, ao longo da lactação. 

Período Trat. Esmag Mord Pneum Elim Epid Anem Total Ret 

Primeiras 
24h 

Mat conv 13 3 
 

4 
 

1 21 0 

Mat nova 20 
  

3 
  

23 0 

Soma 33 3 0 7 0 1 
44 

(60,3%) 
0 

Mortalid. 
24h-72h 

Mat conv 4 
     

4 3 

Mat nova 4 
     

4 1 

Soma 8 0 0 0 0 0 
8 

(11,0%) 
4 

Mortalid. 
72h-
desm 

Mat conv 3 0 2 0 7 0 12 9 

Mat nova 7 0 0 0 2 0 9 13 

Soma 10 0 2 0 9 0 
21 

(28,8%) 
22 

Mortalid. 
Lactação 

Mat conv 20 3 2 4 7 1 37 12 

Mat nova 31 
  

3 2 
 

36 14 

Soma 
51 

(69,9%) 
3 

 (4,1%) 
2  

(2,7%) 
7 

 (9,6%) 
9 

(12,3%) 
1 

 (1,4%) 
73 26 

 

 

 

Gráfico 3 - Mortalidade dos leitões durante a lactação 

nas primeiras 24 horas de vida, entre as 24 horas e as 
72 horas e das 72 horas até ao desmame. 

Gráfico 4 - Causas de mortalidade dos leitões durante 

a lactação: esmagamento, mordidos, pneumonia, 
eliminados, epidermite exsudativa e anemia. 
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Verifica-se que 60% das mortes dos leitões ocorre nas primeiras 24 horas após o 

parto e, entre o parto e as 72 horas ocorrem 72% das mortes. Se analisarmos a mortalidade 

de acordo com o tipo de maternidade, esta é superior para as maternidades novas, apenas 

nas primeiras 24 horas após o parto.  

No que diz respeito às causas de mortalidade dos leitões, o esmagamento foi a 

principal causa de morte (70%), sendo que cerca de 65% desta ocorreu nas primeiras 24 

horas. Nas maternidades convencionais o esmagamento foi responsável por 62% das 

mortes ocorridas nas primeiras 24 horas, enquanto nas maternidades novas esta causa foi 

responsável por 87% das mortes, no mesmo período. Esta diferença poder-se-á dever a 

dificuldades no funcionamento deste primeiro protótipo das maternidades novas, com menor 

grau de restrição da porca ou ainda devido à maior prolificidade das porcas alojadas nestas 

maternidades que apenas deixam a porca solta aos 4 dias após o parto. Entre as 24 e as 72 

horas não se observaram diferenças de mortalidade causadas por esmagamento, ao 

contrário do período seguinte, uma vez que as jaulas das maternidades novas foram abertas 

ao 4º dia após o parto. 

 De seguida, surgem as mortes provocadas por epidermite exsudativa (12,3%) e 

animais eliminados (9,6%). A epidermite exsudativa surgiu a partir dos 10 dias de vida dos 

animais e teve maior incidência nas maternidades convencionais, sendo no entanto uma 

causa pontual. 

A Tabela 15 apresenta também os animais retirados (Ret.). Estes animais foram 

retirados, nomeadamente por apresentarem um menor desenvolvimento relativamente à 

ninhada. 

 

7.5. Ingestão média diária de alimento das porcas na lactação 

 

 As Tabelas 16 e 17 apresentam os resultados obtidos no estudo para a ingestão 

média diária de alimento das porcas utilizadas no estudo, de acordo com as semanas de 

duração desta e em períodos mais alargados, respectivamente. 
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Tabela 16 - Ingestão média diária (IMD) de alimento (em g) das porcas utlizadas no estudo ao longo das 4 

semanas de lactação. 

  IMD 1-7 IMD 7-14 IMD 14-21 IMD 21-28 

Mat. conv. 
 (n=24)  

5137 7706 8761 8603 

Mat. Novas 
(n=24)  

5319 8315 9555 9479 

EPM 213,850 319,190 328,960 274,840 

Valor de P 0,5509 0,1838 0,0947 0,0291 

Efeito n.s. n.s. n.s. * 

 

 

Tabela 17 - Ingestão média diária (IMD) de alimento (em g) das porcas utilizadas no estudo em períodos de 

tempo mais alargados. 

  IMD 1-14 IMD 14-28 IMD 0-28 

Mat. conv. (n=24)  6337 8688 7428 

Mat. Novas (n=24)  6717 9520 8018 

EPM 233,525 287,707 235,707 

Valor de P 0,2544 0,0468 0,0832 

Efeito n.s. * n.s. 

 

Observando os valores da Tabela 16, existem diferenças significativas entre os 

tratamentos na última semana de lactação (IMD 21-28), tendo as porcas das maternidades 

novas ingerido em média, diariamente, 876g a mais de alimento em relação às porcas das 

maternidades convencionais. Para os outros períodos de tempo analisados não se 

identificam diferenças significativas entre os tratamentos. No entanto, os resultados 

apresentados na terceira semana de lactação (IMD 14-21) mostram já uma tendência 

(P=0,09) para os animais das maternidades novas ingerirem, em média, mais 794g de 

alimento por dia que os animais das maternidades convencionais. 

Na Tabela 17 verifica-se a existência de diferenças significativas entre os 

tratamentos na ingestão média diária de alimento entre os dias 15 e 27. Nos outros períodos 

analisados estatisticamente não existem diferenças mas, mais uma vez, verifica-se uma 

tendência para as porcas das maternidades novas ingerirem em média mais alimento 

durante todo o período de lactação (P=0,08). 
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Durante a fase de lactação, o objectivo é, na maioria das vezes, tentar maximizar a 

ingestão diária de alimento das porcas na tentativa de maximizar a sua produção de leite e 

conseguir assim um melhor ganho médio diário dos leitões. Sendo assim, neste estudo, 

quando analisamos o ganho médio diário dos leitões (Tabela 14) verificou-se que havia 

diferenças significativas (P<0,05) entre tratamentos nas duas últimas semanas de lactação, 

tal como para o valor da ingestão média diária da porca. Então, relacionando estes dois 

aspectos, podemos pressupor que o aumento da ingestão de alimento pelas porcas a partir 

da terceira semana de lactação levou a um aumento do ganho médio diário dos leitões nas 

maternidades novas. 

O Gráfico 5 mostra os resultados das Tabelas 16 e 17 para a ingestão média diária 

de alimento das porcas em estudo durante todo o período de lactação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o gráfico 3, podemos verificar que a ingestão média diária das porcas vai 

aumentando gradualmente, de acordo com o avançar dos dias do período de lactação, tal 

como esperado. O dia 27 (D27) corresponde ao dia do desmame, em que as porcas foram 

alimentadas apenas uma vez, na maternidade, o que leva a uma descida abrupta do valor 

da IMD de alimento para este dia. 
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Gráfico 5 - Ingestão média diária de alimento das porcas durante a lactação e respectivas linhas de tendência. 
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7.6. Condição Corporal e Espessura de Gordura Dorsal 

 

 A Tabela 18 apresenta os resultados obtidos para as medições de condição corporal 

efectuadas por observação e palpação nos dias 3 (CC 3), 14 (CC 14), 21 (CC 21) e 28 (CC 

28) após o parto.  

 

Tabela 18 - Resultados obtidos nas medições de condição corporal das porcas nos dias 3 (CC 3), 14 (CC 14), 21 

(CC 21) e 28 (CC 28) após o parto. 

  CC 3 
(1)

 CC 14 
(1)

 CC 21 
(1)

 CC 28 
(1)

 

Mat. conv. 
 (n=24)  

3,5 3,2 3,1 3,0 

Mat. Novas 
(n=24)  

3,3 3,2 3,1 2,9 

EPM 0,0844 0,0514 0,0430 0,0505 

Valor de P 0,0317 0,9677 0,7631 0,1752 

Efeito * n.s. n.s. n.s. 

(1) Como CC 3. apresenta diferenças significativas entre os tratamentos, este parâmetro foi utilizado como co-variável. 

 

Analisando os resultados em cima apresentados, verifica-se a existência de 

diferenças significativas entre tratamentos para a primeira medição efectuada. Como o valor 

da condição corporal ao dia 3 apresentou diferenças significativas entre tratamentos, este 

parâmetro foi utilizado como co-variável para estimativa dos parâmetros seguintes, uma vez 

que a condição corporal inicial influencia os valores posteriores.  

No entanto, estas diferenças não devem ser atribuídas ao tipo de maternidade em 

que os animais estiveram alojados visto ser a primeira medição (influenciada por factores 

relacionados com o período de gestação). Nas restantes medições efectuadas não se 

observam diferenças significativas entre tratamentos. 

Segundo Nuñez et. al (2012) as porcas devem dar entrada na maternidade com uma 

condição corporal média de 3,5, pelo que os resultados apresentados se encontram dentro 

dos valores ideais. 

A Tabela 19 apresenta a média dos valores obtidos por cada operador na avaliação 

da condição corporal por observação e palpação das porcas em vários momentos da 

lactação: 3, 14, 21 e 28 dias após o parto. 
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Tabela 19 - Média dos valores obtidos por cada operador na avaliação da condição corporal por observação e 

palpação nos dias 3, 14, 21 e 28 após o parto. 

  CC 3 CC 14 CC 21 CC 28 

Operador 1 3,4 3,3 3,2 3,0 

Operador 2 3,4 3,2 3,1 2,9 

EPM 0,0865 0,0820 0,0743 0,0626 

Valor de P 0,6712 0,5312 0,5534 0,3488 

Efeito n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

Os resultados apresentados na tabela não apresentam diferenças significativas entre 

os operadores que realizaram a avaliação. Este facto na prática pode revelar-se importante, 

uma vez que nem sempre é a mesma engenheira a realizar a observação dos animais e 

consequente ajuste de alimento. 

A Tabela 20 apresenta os resultados obtidos no estudo referentes à medição (em 

mm) da espessura de gordura dorsal (EGD), no ponto P2, das porcas utilizadas no estudo, 

nos mesmos momentos da avaliação da condição corporal por observação e palpação: dias 

3, 14, 21 e 28 após o parto. 

 

Tabela 20 - Valores de espessura de gordura dorsal (EGD), em mm, ao dia 3 (EGD 3), 14 (EGD 14), 21 (EGD 

21) e 28 (EGD 28) após o parto, das porcas utilizadas no estudo. 

  EGD 3 EGD 14 EGD 21 EGD 28 

Mat. conv.  
(n=24)  

15,5 14,6 13,7 14,0 

Mat. Novas 
(n=24)  

15,6 14,2 13,4 12,8 

EPM 0,8153 0,7123 0,6274 0,6443 

Valor de P 0,9713 0,6832 0,7089 0,1913 

Efeito n.s. n.s. n.s. n.s. 

 

 Analisando os dados da tabela, estatisticamente não existem diferenças entre os 

tratamentos. De notar que, segundo Nuñez et al. (2012) é aconselhável que as porcas 

entrem para a maternidade com 18 a 20mm de espessura de gordura dorsal. No entanto, na 

avaliação dos valores de espessura de gordura dorsal obtidos com o “Renco” para os 

animais deste estudo, não nos devemos basear em valores padrão utilizados para porcas 

LW x LR, uma vez que as porcas desta exploração, na sua genética possuem uma 
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percentagem considerável de Pietrain. Sendo assim, estas porcas não apresentam valores 

tão elevados de EGD uma vez que a sua genética compromete a deposição de reservas. 

 Na Tabela 21 apresentam-se os valores dos coeficientes de correlação entre a 

condição corporal por observação e a condição corporal determinada através da espessura 

de gordura dorsal. Os coeficientes encontrados são razoáveis, tal como os coeficientes de 

determinação apresentados na Figura 39. No entanto, são geralmente menores para as 

maternidades novas, resultado da maior dificuldade em obter as medidas. 

 

Tabela 21 - Correlação das avaliações de CC dos dois operadores com a medição da espessura de gordura 

dorsal (EGD). 

  Dia 3 Dia 14  Dia 21 Dia 28 

Mat. conv. 
 (n=24)  

88,5 92,4 85,0 82,3 

Mat. Novas 
(n=24)  

80,8 87,0 85,4 77,4 
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Figura 39 - Coeficientes de determinação para a CC e EGD. 
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7.7. Pesos dos leitões na recria 

 

 A tabela 22 apresenta os valores dos pesos dos leitões durante a fase de recria (do 

desmame aos 70 dias de idade) apenas dos dois primeiros ensaios realizados nos dias: 

desmame (P 28), 3 dias após o desmame (P31), dia 35 (P 35), dia 42 (P 42), dia 56 (P 56) e 

dia 70 (P 70) de idade dos animais. 

 

Tabela 22 - Pesagens dos leitões do estudo na recria nos dias 28 (P 28), 31 (P31), 35 (P 35), 42 (P 42), 56 (P 

56) e 70 (P 70) de idade dos leitões. 

  P 28 P 31 
(1)

 P 35 
(1)

 P 42 
(1)

 P 56 
(1)

 P 70 
(1)

 

Mat. conv. 
(n=137)  

7,56 7,81 8,49 10,49 15,94 24,19 

Mat. Novas 
(n=132)  

7,99 7,98 8,66 10,62 16,15 24,14 

EPM 0,1306 0,0405 0,0493 0,0788 0,1533 0,2398 

Valor de P 0,0187 0,0031 0,0154 0,2239 0,3290 0,8679 

Efeito * * * n.s. n.s. n.s. 

(1) Como P 27 apresenta diferenças significativas entre os tratamentos, este parâmetro foi utilizado como co-variável  

 

Como o peso ao desmame (P 28) apresentou diferenças significativas entre 

tratamentos, este parâmetro foi utilizado como co-variável para os parâmetros seguintes. 

Isto porque a diferença inicial de pesos entre os dois tratamentos, nas diferentes pesagens, 

iria ter sempre influência nos resultados obtidos. 

Para além da diferença entre pesos observada no dia do desmame, verifica-se haver 

diferenças significativas também nos dias 31 e 35 de idade dos leitões. Em todos os 

momentos em que se verificaram diferenças significativas entre os tratamentos, os animais 

das maternidades novas foram os que apresentaram pesos com valores superiores.  

Um dos principais objectivos da produção de suínos é obter um bom peso dos leitões 

ao desmame, uma vez que este factor é importante para o arranque dos mesmos nos dias 

seguintes ao desmame e, para além disso, quanto maior o peso ao desmame, menor o 

tempo que os animais permanecem no sector de engorda e, consequentemente, maior 

rendimento económico e produtivo (Main et al., 2004). 

As tabelas 23 e 24 apresentam os resultados do ganho médio diário (GMD) dos 

leitões na recria, entre as várias pesagens realizadas e em períodos mais alargados, 

respectivamente. 
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Tabela 23 - Ganho médio diário (GMD), em kg, dos leitões na recria entre as várias pesagens. 

  GMD 28-31 GMD 31-35 
(1)

 GMD 35-42 
(1)

 GMD 42-56 
(1)

 GMD 56-70 
(1)

 

Mat. conv. 
(n=137)  

0,013 0,169 0,285 0,389 0,550 

Mat. Novas 
(n=132)  

0,069 0,169 0,281 0,395 0,533 

EPM 0,0135 0,0106 0,0071 0,0074 0,0094 

Valor de P 0,0031 0,9892 0,6275 0,6021 0,1784 

Efeito * n.s. n.s. n.s. n.s. 

(1)
 Como P 27 apresenta diferenças significativas entre os tratamentos, este parâmetro foi utilizado como co-variável  

 

 

Tabela 24 - Ganho médio diário (GMD), em kg, dos leitões na recria em períodos mais alargados. 

  GMD 28-35 
(1)

 GMD 35-56 
(1)

 GMD 28-70 
(1)

 

Mat. conv.  
(n=137)  

0,102 0,355 0,382 

Mat. Novas 
 (n=132)  

0,126 0,357 0,381 

EPM 0,0070 0,0059 0,0056 

Valor de P 0,0154 0,8129 0,8679 

Efeito * n.s. n.s. 

(1)
 Como P 27 apresenta diferenças significativas entre os tratamentos, este parâmetro foi utilizado como co-variável 

  

Os valores apresentados na Tabela 23 apresentam diferenças significativas (P<0,05) 

para o ganho médio diário apenas no primeiro período analisado, entre os dias 28 e 31 

(GMD 28-31) de idade dos leitões, tal como era de esperar tendo em conta os valores dos 

pesos dos animais apresentados na Tabela 22. Sendo assim, os animais das maternidades 

novas, ganharam, em média, mais 56 gramas de peso por dia que os animais das 

maternidades convencionais. Para os restantes períodos analisados não se verificaram 

diferenças significativas entre os tratamentos.  

Olhando agora para os valores da Tabela 24, existem diferenças significativas 

(P<0,05) entre os tratamentos apenas no período que engloba os dias 28 a 35 (GMD 28-35) 

de idade dos leitões. Esta diferença entre tratamentos, favorável aos leitões das 

maternidades novas, poderá estar relacionada com o facto de estes animais poderem ter 

uma maior autonomia ainda durante a fase de lactação que, nesta fase de stresse para os 

animais, se pode revelar favorável para o seu desenvolvimento.    

 No que diz respeito à mortalidade dos leitões no período de recria, os animais das 
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maternidades convencionais apresentaram uma mortalidade de 1,4% (n=137) enquanto os 

animais das maternidades novas apresentaram 2,9% (n=132). 

Os valores de mortalidade apresentados para a fase de recria no estudo encontram-

se dentro dos valores esperados, visto que os valores médios da União Europeia foram de 

2,6% para o ano de 2014 (BPEX 2014). 

 

7.8. Temperaturas 

 

O Gráfico 6 apresenta as temperaturas diárias, máxima e mínima, registada em cada 

sala de maternidade e em cada ensaio. 

Da análise global dos gráficos apresentados podemos verificar que no início de todos 

os ensaios as temperaturas foram superiores, uma vez que coincidia com os primeiros dias 

de vida dos leitões. Para além disso, as salas com maternidades novas apresentaram, em 

média, temperaturas mínimas inferiores às salas com maternidades convencionais.  

Quando se encontram picos de temperaturas máximas e mínimas coincidentes nas 

duas salas de maternidades, possivelmente esses picos poderão estar relacionados com 

picos de temperaturas no exterior (temperatura ambiente exterior) devido ao facto de a 

ventilação das salas ser realizada de forma manual apenas através de duas janelas em 

cada sala. 

No geral, a temperatura média de todas as salas de maternidade foi superior à 

temperatura óptima para as porcas, devido ao facto de as zonas de neutralidade térmica de 

porcas e leitões serem bastante diferentes. Este facto, pode trazer consequências negativas 

para a produção, se as temperaturas se mantiverem constantemente elevadas. Deste modo, 

quando se registam temperaturas acima de 25ºC, a porca reduz a sua ingestão voluntária de 

alimento e a sua produção de leite que, consequentemente, vai diminuir o crescimento das 

ninhadas (Renaudeau e Noblet, 2001).  

De notar que a temperatura máxima em todos os ensaios foi quase sempre superior 

a 25ºC pelo que poderia ser interessante para a exploração investir em sistemas de 

ventilação automáticos (controlados) para uma possível melhoria da produção. 

 

 

 

 

 

 

 



Trabalho experimental 

64 
 

 

20

23

26

29

32

30-abr 8-mai 16-mai 24-mai

T 
ºC

 

Ensaio 1 - Sala  10 - Mat. Convencional 

30-abr 8-mai 16-mai 24-mai

Ensaio 1 - Sala  1 - Mat. Nova 

18-jun 26-jun 4-jul 12-jul

Ensaio 3 - Sala  3 - Mat. Nova  

20

23

26

29

32

18-jun 26-jun 4-jul 12-jul

T 
ºC
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Ensaio 2 - Sala  12 - Mat. Convencional 

7-mai 15-mai 23-mai 31-mai

Ensaio 2 - Sala  3 - Mat. Nova  
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Ensaio 4 - Sala 5 - Mat. Convencional 

1-jul 9-jul 17-jul 25-jul

Ensaio 4 - Sala  3 - Mat. Nova 

Gráfico 6 - Conjunto de gráficos das temperaturas máximas e mínimas registadas nas diferentes salas de 

maternidade e nos diferentes ensaios. A linha vermelha corresponde às temperaturas máximas e a linha 
azul corresponde às temperaturas mínimas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



 

 
 

 



Considerações finais 

 

67 
 

8. Considerações finais 

 

Os resultados apresentados anteriormente mostram que o facto de podermos libertar 

as porcas nas maternidades novas a partir do 4º dia após o parto pode trazer melhorias nas 

performances apresentadas pelos animais e talvez no seu bem-estar. 

No entanto, em termos práticos, o maneio dos animais nas maternidades novas 

torna-se mais difícil e mais demorado. Isto acontece porque nestas maternidades, os 

tratadores têm o acesso dificultado à área comum para a porca e leitões, a partir do dia da 

abertura das jaulas, dada a altura das grades. Também por questões de segurança, a 

permanência nesta área é mais difícil, pois algumas porcas revelam-se agressivas. Em cada 

operação de maneio foi necessário recolher os leitões no ninho, revelando-se uma operação 

demorada, sendo necessária a presença de dois trabalhadores. Para além disso, para abrir 

as jaulas, era também necessária a presença de dois trabalhadores uma vez que era 

necessário pendurar as laterais das jaulas nos painéis laterais. 

Também a alimentação das porcas se revelou mais difícil pois, quando estas ficavam 

soltas, tinham a possibilidade de aceder ao comedouro de diferentes ângulos gerando 

algum desperdício de alimento. Este facto tinha ainda como consequência, muitas vezes, 

molhar o alimento disponibilizado aos leitões no ninho e o próprio ninho. 

Um resultado positivo destas maternidades poderá ser a maior facilidade de 

recuperação de porcas com dificuldades de locomoção em resultado de distúrbios 

articulares. Houve duas porcas, nas maternidades novas, que possuíam hematomas nos 

membros e apresentavam diferentes níveis de coxeira, cuja recuperação ocorreu após a 

abertura das jaulas.  

Os custos inerentes aos dois tipos de maternidade são substancialmente diferentes. 

As maternidades convencionais têm um custo de cerca de 600€ enquanto as maternidades 

novas têm um custo aproximado a 950€, por unidade. Esta diferença de custos agrava-se 

ainda mais com o aumento da área disponível por maternidade.  

Com o estudo efectuado mostra-se que os leitões nas maternidades novas 

apresentam um GMD superior aos animais alojados nas maternidades convencionais na 

terceira e quarta semana de lactação assim como na fase seguinte, onde também tem um 

GMD superior, dos 28 aos 35 dias de idade. O facto de os leitões alojados nas maternidades 

novas apresentarem melhores GMD poderá atribuir-se a um aumento da ingestão de 

alimento sólido e água e também a uma maior autonomia. 

As porcas alojadas nas maternidades novas apresentaram uma IMD superior às 

porcas alojadas nas maternidades convencionais na terceira e quarta semanas de lactação, 
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o que, pelos resultados obtidos nos GMD dos leitões e no facto de não existirem diferenças 

significativas na CC e EGD dos animais, se mostra um ponto a favor, considerando que este 

acréscimo de ingestão não resultou apenas num aumento de desperdício. 

A mortalidade dos leitões foi superior nas maternidades novas apenas nas primeiras 

24 horas após o parto. No entanto, como as maternidades novas só foram abertas aos 4 

dias de idade dos leitões, isto poderá dever-se a falhas na construção das maternidades, 

dado que estas são o primeiro protótipo por nós concebido. 

Consideramos que o protótipo de maternidade por nós projectado se revelou capaz 

de cumprir os objectivos definidos. O estudo efectuado permitiu tirar conclusões importantes 

para tomadas de decisão futuras no sector suinícola. Constitui também um estímulo para a 

realização de mais estudos que visem comparar as performances produtivas de suínos 

alojados em maternidades convencionais vs. maternidades novas, tanto no período de 

lactação e recria como também na engorda. A avaliação da produtividade de um grande 

número de animais é essencial para a implementação de qualquer sistema novo que possa 

ter impacto na produtividade dos animais e, consequentemente um elevado impacto 

económico nas explorações. 
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Anexo 1 - Resultados Globais do período de 

1/1/15 a 31/8/15 
 

 

Figura 40 - Resultados globais da exploração Sta. Cecília para o período de 1/1/15 a 31/8/15. 
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Anexo 2 – Decreto-Lei 135/2003 
 

CAPÍTULO I 
Condições gerais 

SECÇÃO I 
Alojamentos, infra-estruturas e equipamentos 

Artigo 1.º 
 

Alojamentos  

1 - Os alojamentos dos suínos devem ser construídos de modo a permitir que cada animal:  

a) Tenha acesso a uma área de repouso física e termicamente confortável, adequadamente 

drenada e limpa, que permita que ele repouse e se deite e, ainda, que todos os animais se 

deitem simultaneamente;  

b) Veja outros animais. 

2 - Quando os suínos são criados em grupo, todos os alojamentos recém-construídos, 

reconstruídos ou utilizados pela primeira vez devem obedecer às seguintes disposições:  

a) Dispor de uma área livre destinada a cada leitão desmamado ou suíno de criação com, 

pelo menos:  

i) 0,15 m2 por suíno com um peso médio igual ou inferior a 10 kg;  

ii) 0,20 m2 por suíno com um peso médio compreendido entre 10 kg e 20 kg;  

iii) 0,30 m2 por suíno com um peso médio compreendido entre 20 kg e 30 kg;  

iv) 0,40 m2 por suíno com um peso médio compreendido entre 30 kg e 50 kg;  

v) 0,55 m2 por suíno com um peso médio compreendido entre 50 kg e 85 kg;  

vi) 0,65 m2 por suíno com um peso médio compreendido entre 85 kg e 110 kg;  

vii) 1,00 m2 por suíno com um peso médio de 110 kg ou superior a 110 kg;  

b) Dispor de uma área livre destinada a cada marrã após cobrição com, pelo menos, 1,64 

m2, devendo uma parte desta área, igual a pelo menos 0,95 m2 por animal, ser constituída 

por pavimento sólido contínuo do qual não mais de 15% seja reservado às aberturas de 

drenagem;  

c) Dispor de uma área livre destinada a cada porca com, pelo menos, 2,25 m2, para porcas 

prenhes, devendo ainda uma parte desta, igual a pelo menos 1,30 m2 por animal, ser 

constituída por pavimento sólido contínuo do qual não mais de 15% seja reservado às 

aberturas de drenagem;  

d) Quando as marrãs após cobrição e as porcas forem mantidas em grupos de menos de 

seis animais, a área livre estipulada nas alíneas b) e c) deste número deve ser aumentada 

em 10%; 
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e) Quando as marrãs após cobrição e as porcas forem mantidas em grupos de 40 ou mais 

animais, a área livre estipulada nas alíneas b) e c) deste número pode ser diminuída em 

10%;  

f) Quando forem utilizados pavimentos de grelha em betão, estes devem obedecer às 

seguintes exigências:  

i) Largura máxima das aberturas:  

Para leitões - 11 mm;  

Para leitões desmamados - 14 mm;  

Para suínos de criação - 18 mm;  

Para marrãs após cobrição e para porcas - 20 mm;  

ii) Largura mínima das ripas:  

Para leitões e leitões desmamados - 50 mm;  

Para suínos de criação, marrãs após cobrição e porcas - 80 mm.  

3 - As porcas e marrãs devem ser mantidas em grupo durante o período que vai do fim da 

4.ª semana após a cobrição até uma semana antes da data prevista de parição, devendo, 

ainda, o comprimento dos lados do parque, em que seja mantido o grupo, obedecer aos 

seguintes requisitos:  

a) Ser superior a 2,8 m;  

b) Ser superior a 2,4 m, se o grupo tiver menos de seis animais.  

4 - Em derrogação do disposto no número anterior, as porcas e as marrãs criadas em 

explorações com menos de 10 porcas podem ser mantidas individualmente desde que 

possam rodar facilmente na cela. 

5 - Os suínos que devam ser mantidos em grupos, mas que sejam particularmente 

agressivos, tenham sido atacados por outros suínos ou se encontrem doentes ou com 

lesões podem ser temporariamente mantidos em celas individuais, devendo, neste caso, as 

celas individuais utilizadas permitir aos animais rodar facilmente, a não ser que esta 

disposição seja contrária a um parecer médico-veterinário específico.  

 

Artigo 2.º 

Infra-estruturas  

1 - Os materiais utilizados na construção de alojamentos para suínos, em especial os das 

celas e equipamentos com que os animais podem estar em contacto, não lhes devem ser 

prejudiciais e devem poder ser limpos e desinfectados de forma rigorosa.  
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2 - Os pavimentos devem ser lisos, sem arestas e antiderrapantes para evitar lesões nos 

suínos, bem como devem ser concebidos e mantidos por forma a não causarem lesões nem 

sofrimento aos animais.  

3 - Os pavimentos a que se refere o número anterior devem ser adequados para a dimensão 

e peso dos suínos e, se não forem fornecidas camas, constituir superfícies rígidas, planas e 

estáveis. 

Artigo 3.º 

Equipamentos  

1 - Enquanto não se estipularem normas comunitárias sobre os equipamentos e circuitos 

eléctricos, estes devem ser instalados em conformidade com a regulamentação nacional em 

vigor, designadamente para evitar qualquer choque eléctrico.  

2 - O isolamento, o aquecimento e a ventilação do edifício devem assegurar que a 

circulação do ar, o teor de poeiras, a temperatura, a humidade relativa do ar e as 

concentrações de gases se mantenham dentro de limites que não sejam prejudiciais aos 

suínos.  

3 - Todo o equipamento automático ou mecânico indispensável para a saúde e o bem-estar 

dos suínos deve ser inspeccionado pelo proprietário ou pelo responsável pelos animais pelo 

menos uma vez por dia e se for detectada qualquer deficiência esta deve ser imediatamente 

reparada ou, se tal for impossível, devem ser tomadas medidas adequadas de modo a 

salvaguardar a saúde e o bem-estar dos suínos até à reparação da deficiência, 

nomeadamente mediante utilização de métodos alternativos de alimentação e manutenção 

de um ambiente satisfatório.  

4 - Se for utilizado um sistema de ventilação artificial, deve prever-se um sistema de 

substituição adequado que garanta uma renovação de ar suficiente para preservar a saúde 

e o bem-estar dos porcos em caso de avaria desse sistema, devendo igualmente existir um 

sistema de alarme que alerte o responsável pelos animais, o qual deve ser testado 

regularmente.  

5 - Os suínos não devem ser mantidos permanentemente na obscuridade, devendo, para 

esse efeito e a fim de satisfazer as suas necessidades 

comportamentais e fisiológicas, ser expostos a uma luz com uma intensidade de pelo menos 

40 lux durante um período mínimo de oito horas por dia.  
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SECÇÃO II 

Cuidados com os animais 

Artigo 4.º 

Higiene  

1 - As instalações, compartimentos, equipamento e utensílios destinados aos suínos devem 

ser limpos e desinfectados a fim de prevenir contaminações cruzadas e o desenvolvimento 

de organismos patogénicos.  

2 - As fezes e a urina bem como os alimentos não consumidos ou derramados devem ser 

eliminados com a maior frequência possível de modo a reduzir os cheiros e a não atrair 

insectos ou roedores.  

Artigo 5.º 

Maneio  

1 - Todos os suínos criados em grupo ou em celas devem ser inspeccionados pelo 

proprietário ou pelo responsável pelos animais, pelo menos uma vez por dia, devendo 

qualquer suíno que pareça estar doente ou ferido ser sujeito a tratamento imediato e 

adequado.  

2 - Quando for necessário, os suínos doentes ou feridos devem poder ser isolados em locais 

adequados, equipados com camas secas e confortáveis e no caso de os suínos não 

reagirem aos primeiros cuidados aplicados pelo seu responsável deverá, logo que possível, 

consultar-se um médico veterinário.  

3 - Se os suínos forem criados em grupo, devem ser tomadas medidas destinadas a evitar 

as lutas que ultrapassem um comportamento normal e os suínos que manifestarem uma 

agressividade constante em relação aos outros ou que sejam vítimas dessa agressividade 

devem ser isolados ou afastados do grupo.  

4 - No caso de estarem presos pelo pescoço, os colares não devem provocar ferimentos aos 

suínos, devendo ser inspeccionados regularmente e, se necessário, adaptados de modo a 

não constituírem um incómodo, devendo todos os colares ser concebidos e utilizados de 

modo a excluir, na medida do possível, qualquer possibilidade de estrangulamento e 

ferimento, bem como suficientemente compridos para permitir que os animais se 

movimentem em conformidade com o n.º 1 do artigo 1.º deste anexo.  

5 - Nos alojamentos dos suínos, devem ser evitados ruídos constantes ou súbitos, assim 

como níveis de ruído contínuo igual ou superior a 85 dB (decibéis).  

6 - Para além das medidas normalmente tomadas para impedir caudofagia e outros vícios e 

para permitir a satisfação das suas necessidades comportamentais, todos os suínos devem 

ter acesso permanente a uma quantidade suficiente de materiais para actividades de 

investigação e manipulação, como palha, feno, madeira, serradura, composto de 
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cogumelos, turfa ou uma mistura destes materiais, que não comprometam a saúde dos 

animais.  

 

Artigo 6.º 

Alimentação e abeberamento  

1 - Todos os suínos devem ter acesso a uma alimentação adequada, adaptada à idade, 

peso, necessidades comportamentais e fisiológicas de cada animal, favorecendo um bom 

estado de saúde e bem-estar.  

2 - Todos os suínos devem ser alimentados pelo menos uma vez por dia e, se forem 

alimentados em grupo e não ad libitum ou por meio de um sistema automático de 

alimentação individual, devem ter acesso simultâneo aos alimentos com os outros animais 

do grupo.  

3 - As porcas e marrãs criadas em grupo devem ser alimentadas através de um sistema que 

permita que todos os animais recebam uma quantidade de alimentos suficiente, mesmo que 

estejam presentes outros animais que disputem os mesmos alimentos.  

4 - Para diminuir a fome, bem como para responder à necessidade de mastigação, todas as 

porcas e marrãs prenhes e secas devem receber uma quantidade suficiente de alimentos 

volumosos ou com elevado teor de fibras, para além de quantidade suficiente de alimentos 

com alto teor energético.  

5 - Todos os suínos com idade superior a 2 semanas devem ter acesso permanente a uma 

quantidade suficiente de água fresca.  

6 - Os equipamentos de alimentação e de abeberamento devem ser concebidos, 

construídos, colocados e mantidos de modo a minimizar a contaminação dos alimentos ou 

da água destinados aos animais. 

Artigo 7.º 

Mutilações  

1 - São proibidos todos os procedimentos que conduzam à lesão ou à perda de uma parte 

sensitiva do corpo ou à alteração da estrutura óssea.  

2 - Excepciona-se do disposto no número anterior:  

a) Os procedimentos terapêuticos ou de diagnóstico;  

b) Os procedimentos destinados à identificação dos suínos, em conformidade com a 

legislação em vigor;  

c) O despontar uniforme dos comilhos dos leitões, através de limagem ou corte parcial, 

efectuados o mais tardar até ao 7.º dia de vida do qual resulte uma superfície intacta e lisa;  
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d) Se necessário, para evitar lesões a outros animais ou por outros motivos de segurança, 

pode reduzir-se o comprimento das defesas (dentes) dos varrascos;  

e) Corte parcial das caudas;  

f) A castração dos machos por meios que não sejam o arrancamento de tecidos;  

g) A inserção de argolas nasais, embora apenas caso os animais sejam mantidos ao ar livre 

e seja observada a legislação nacional. 

3 - O corte de cauda e o despontar dos comilhos não devem ser efectuados por rotina, 

devendo estes procedimentos ser adoptados exclusivamente se existirem dados objectivos 

que comprovem a existência de lesões das tetas das porcas, das orelhas e caudas de 

outros suínos.  

4 - Antes da adopção dos procedimentos enumerados no número anterior, devem ser 

tomadas outras medidas para evitar mordeduras de caudas e outros vícios, tais como 

alterando as condições ambientais deficientes ou a sistemas de maneio inadequados.  

5 - Os procedimentos descritos no n.º 3 devem ser exclusivamente efectuados por um 

médico veterinário ou por uma pessoa treinada, com experiência na execução das técnicas 

aplicadas, e com os meios e condições de higiene adequados.  

6 - Se forem praticados após o 7.º dia de vida a castração e o corte de cauda devem ser 

executados exclusivamente por um médico veterinário, sob anestesia seguida de analgesia 

prolongada. 
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Anexo 3 – Plantas das maternidades utilizadas 

no estudo 

 

Figura 41 - Planta das maternidades novas utilizadas no estudo (as cotações estão em cm). 
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Figura 42 - Planta das maternidades convencionais utilizadas no estudo (as cotações estão em cm). 
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Anexo 4 – Fórmulas dos alimentos utilizados 

no estudo 
 

 

 

  

Figura 43 - Fórmula do alimento de Gestação S-830. 



Anexos 

 

87 
 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Fórmula do alimento de lactação S-833. 
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Figura 45 - Fórmula do alimento de Recria S-800. 
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Figura 46 - Fórmula do alimento de Recria S-805. 
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Anexo 5 – Fotografias das Maternidades 

utilizadas no estudo 
 

 

Figura 47 - Maternidades novas em fase montagem (Foto própria, 2015). 

Figura 48 - Sistema de fixar os painéis laterais das celas de parto nas maternidades novas - à direita em 

pormenor (Foto própria, 2015). 
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Figura 49 - Maternidade nova - Destaque para a localização do ponto de aquecimento e entrada do ninho (Foto 

própria, 2015). 

 

 

 

Figura 50 - Sala de maternidades novas - Destaque para o posicionamento dos ninhos (Foto própria, 2015). 
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Figura 52 - Maternidade nova com a porca solta (Foto própria, 2015). 

Figura 51 - Maternidades novas com as porcas soltas (Foto própria, 2015). 


