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l those who keep farm animals and all those who eat their products should accept that these 

animals are there to serve our interests. Their ‘purpose’ is to contribute to our own good. It is 

therefore only fair to do good to these animals in a way that is commensurate with the good 

they do for us. 

Jonh Webster
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Resumo 

O presente estudo decorreu nas instalações do IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries), em Monells, Girona (Espanha) e teve como principal objetivo verificar qual 

o efeito da alteração do local de uma barra de madeira em função do comedouro na atividade 

geral e comportamento social de porcos e na conspurcação do corpo dos animais e do pavimento 

do parque. Para tal, foi realizado um estudo em duas salas cada uma composta por 8 parques de 

2m2 de área, cujo pavimento era totalmente ripado. Em cada parque estavam alojados três 

porcos (Landrace x Large White) x Pietrain, num total de 48 animais, durante a sua fase de 

engorda (dos 49,2 aos 108 kg). Metade dos parques tinha uma barra de madeira situada próxima 

ao comedouro (a 30-40 cm de distância) e a outra metade no extremo oposto ao do comedouro, 

com uma distribuição homogénea dos tratamentos entre as duas salas. 

As observações foram realizadas 3 vezes por semana (segunda-feira, quarta feira e 

sexta-feira), com 3 sessões por dia (de manhã, a meio do dia e no final da tarde), durante 7 

semanas (setembro a novembro de 2015). Foram utilizados dois métodos de recolha de dados: 

amostragem por varrimento (scan) e amostragem focal. Na amostragem por varrimento 

mediram-se as variáveis: descansar, explorar o parque, explorar a madeira, conduta social 

positiva, conduta social negativa, mordedura da cauda e outros comportamentos ativos. Na 

amostragem focal mediu-se a conduta social positiva, conduta social negativa, luta e mordedura 

da cauda. 

Os resultados do presente estudo permitiram concluir que a zona do comedouro é a de 

maior atividade e que a barra de madeira aumentou a exploração quando estava junto do 

comedouro comparativamente com a posição oposta. Adicionalmente, foi possível observar que 

o enriquecimento ambiental com barra de madeira aumentou as interações sociais nas áreas 

onde estava colocada e que os porcos preferem que o local de defecação seja afastado do local 

de descanso. 

___________________________________________________________________________ 

Palavras-chave: comportamento exploratório, comportamento social, bem-estar, 

enriquecimento ambiental
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Abstract 

The presente study was carried out at IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries), in Monells, Girona (Spain) and had as main objective to verify the effect of 

the alteration of the location of a wooden stick in relation to the feeder in the general activity 

and social behavior of pigs and in the dirtiness of the their bodies and of the floor of the pens. 

For that purpose, it was realized in two rooms with 8 pens of 2m2 of area each, whose floor was 

entirely slatted. In each pen were housed three pigs (Landrace x Large White) x Pietrain, in a 

total of 48 animals, during their growing phase (from 49.2 to 108 kg). Half of the pens had a 

wooden stick next to the feeder (treatment 1) and the other half at the opposite side of the pen 

(away from the feeder, treatment 2), with a homogeneous distribution of treatments between 

the two rooms.  

The observations were made 3 times a week (Monday, Wednesday and Friday), with 3 

sessions per day (morning, midday and late afternoon) for 7 weeks (September to November 

2015). Two methods of data collection were used: scan and focal sampling. The following 

variables were measured by scanning: resting, exploring the park, exploring wood, positive 

social behavior, negative social behavior, tail bite, and others. In the focal sampling, positive 

social behavior, negative social behavior, fight and tail biting were measured.  

The results of the present study led to the conclusion that the area of the feeder is the 

one with greater activity, the stick of wood increased the exploration when it was next to the 

feeder compared with the opposite position, it increased the social interactions in the areas 

where it was placed and that the pigs choose a resting place away from the defecation area. 

___________________________________________________________________________ 

Keywords: social behavior, exploratory behavior, animal welfare, environmental enrichment
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1- Introdução e principais objetivos 

A domesticação dos suínos deverá ter-se iniciado 10 000 a.C. no sudeste da Ásia. A sua 

produção era comum nas primeiras sociedades agrícolas: os suínos eram animais resilientes, 

cresciam rapidamente, tinham ninhadas numerosas e não eram animais exigentes a nível 

alimentar. ((Kittawornrat & Zimmerman, 2011)  

A carne de porco representa 9,0% da produção agrícola total da UE e é o principal tipo 

de carne produzido na UE-28. De 2006 a 2014 o número total de animais desceu 1,0%. Esta 

queda deu-se sobretudo devido à extinção de explorações mais fracas, que não suportaram a 

menor rentabilidade da carne de porco por questões económicas e de regulamentação. No 

entanto, a produção de carne manteve-se estável ao longo destes anos, facto representativo do 

aumento de eficiência das explorações. (Eurostat, 2015) 

O interesse do consumidor pelo bem-estar animal e pelos produtos resultantes de 

sistemas de criação com altos padrões de bem-estar tem vindo a crescer. (Klont et al., 2001; 

Webster, 2005; Projeto Welfare Quality, 2009; Vannier et al., 2014) O conceito de bem-estar 

inclui o estado de saúde físico e psicológico do animal e relaciona-se com as características dos 

animais e não com o que o Homem pode oferecer-lhes. Assim, se o objetivo é proporcionar 

bem-estar, é fundamental conhecer as necessidades de determinada espécie e satisfazê- las, 

permitindo aos animais adaptarem-se às condições de produção que lhes são impostas. (Broom, 

2006) 

O comportamento exploratório é muito importante para suínos de produção e selvagens. 

No meio natural, estes animais usam-no como uma arma para a sua sobrevivência (busca de 

alimento, de possíveis presas, de locais para fazerem o ninho, etc.) e por isso, o seu instinto e 

fisionomia estão tão desenvolvidos nesse sentido. Quando estes animais estão em ambientes de 

produção, todas as suas necessidades fisiológicas são satisfeitas sem que tenham que se esforçar 

para as obterem e a exploração do ambiente parece não ter tanta importância. No entanto, 

quando estão em ambientes pobres em complexidade, como é o caso da maioria das condições 

de produção intensiva de suínos, estes animais demonstram comportamentos considerados 

anormais e até mesmo prejudiciais à sua saúde física que são sintoma da pobreza do seu bem-

estar. O fornecimento de materiais de enriquecimento proporciona aos porcos a oportunidade 

de dirigirem este instinto para alvos desejáveis e inócuos. O reconhecimento da importânc ia 
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desta temática levou a que fosse criada legislação especifica no sentido de obrigar as 

suiniculturas a providenciarem materiais de enriquecimento aos seus animais, pela diretiva 

2008/120/CE do Conselho de 18 de dezembro de 2008. Assim, o objetivo do presente trabalho 

foram verificar qual o efeito da alteração do local de uma barra de madeira em função do 

comedouro na atividade geral e comportamento social de porcos e na conspurcação do corpo 

dos animais e do pavimento do parque. 
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2 -Revisão bibliográfica 

2.1- Ética e bem-estar 

 2.1.1 O que é o bem-estar animal 

Webster (2001) afirma que o bem-estar de um animal senciente é bom quando este é 

capaz de manter uma boa condição física (fitness) e evitar sofrimento. Por seu lado, Broom 

(2010) declara que é o seu estado quando lida com as mudanças no ambiente e que para haja 

bem-estar o animal deve ter as suas necessidades satisfeitas.  

Um animal senciente tem consciência das emoções associadas a prazer e sofrimento. 

Para um animal senciente ambos os critérios devem ser preenchidos, ele procura sentir-se bem 

e evitar o sofrimento. Manter uma boa forma física implica bem-estar físico: animais livres de 

doenças, lesões e incapacidades (Webster, 2001; Broom, 2010). Isto é importante porque está 

altamente relacionado com a forma como o animal é produzido. A fuga ao sofrimento trata do 

bem-estar mental do animal. O sofrimento pode acontecer quando o animal não é capaz de lidar 

com o stresse - porque este é demasiado severo, complexo ou prolongado ou porque o animal 

é impedido de tomar qualquer ação construtiva para produzir o alívio de stress (Webster, 2005). 

Muitas dessas emoções estão associadas a sensações primitivas, como fome, dor e ansiedade 

(Webster, 2001; Webster, 2005). 

No ponto de vista de Marchant-Forde (2015), bem como de muitos outros autores, o 

bem-estar animal pode ser definido sob três abordagens diferentes, mas que se intersectam: 

função biológica, naturalidade e sensações. A função biológica é constituída pelos parâmetros 

que podemos medir, como indicadores de saúde, medidas de produção, medidas da função 

fisiológica do organismo e incidência de comportamentos. Ao combinar os diferentes 

parâmetros podemos ter uma ideia global do bem-estar de determinado animal em determinado 

momento, ou mesmo antes destes terem sido medidos (cicatrizes, registos de produção, etc). A 

naturalidade foca-se na possibilidade de cada animal ter o direito de expressar livremente o 

conjunto dos seus comportamentos naturais – sendo estes os observados nos seus parentes 

selvagens mais próximos e baseado na noção de que se um animal os pode expressar, estará em 

condições de bem-estar. A terceira abordagem relaciona-se com as sensações, emoções ou 

estado afetivo do animal, expressando a ideia de que um animal com bem-estar não só deve 
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estar livre de sentimentos negativos, como ansiedade ou medo, mas que deve estar e 

experimentar sentimentos positivos, como prazer ou conforto. 

Quando se fala em bem-estar animal deve ter-se em conta o conjunto de princípios éticos 

que regula o conceito de bem-estar elaborado pelo Farm Animal Welfare Council (1993): as 

“Cinco liberdades” (Tabela 1).  Estes princípios servem de guia elementar para a avaliação do 

bem-estar dos animais e o seu objetivo não é eliminar o stresse, mas antes prevenir o sofrimento 

(Webster, 2001). O stresse é parte integrante do dia de porcos selvagens como de domésticos e 

faz parte das dinâmicas sociais, da alimentação, da reprodução, entre outras. É necessário para 

enfrentar o meio ambiente adverso, o calor, o frio e as alterações para ambientes novos 

(Kittawornrat & Zimmerman, 2011). 

Tabela 1 - As cinco liberdades e provisões (do inglês, freedom from e freedom to foram 

traduzidos para ausência de e liberdade de). Fonte: adaptada de Webster, 2001 

1 - Ausência de sede, fome e 

malnutrição 

Acesso a água potável e a alimento de boa qualidade 

2 - Ausência de desconforto Ambiente apropriado, incluindo abrigo e uma área de 

descanso confortável 

3 - Ausência de dor, lesões e 

doenças 

Prevenção de doenças e/ou diagnósticos e tratamentos 

rápidos 

4 - Liberdade de expressar o seu 

comportamento normal 

Espaço suficiente, instalações adequadas e a companhia 

de outros animais da mesma espécie 

5 - Liberdade de medo ou 

sofrimento 

Condições para evitar sofrimento mental 

 

2.1.2 O papel do consumidor 

O crescimento do interesse do consumidor pelas condições de bem-estar dos animais de 

produção verifica-se por distintas razões: 

 A maior sensibilização do consumidor para a questão ética: a nossa preocupação pelo 

bem-estar dos animais sencientes deve ser determinada pelo respeito pelo valor da vida, 

independentemente do seu valor para nós (humanos) (Webster, 2001). 
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 O medo do consumidor perante os produtos alimentares de origem animal: desde o surto 

de BSE que os consumidores começaram a exigir alimentos que garantissem segurança,  

demanda que foi colmatada pelo mercado dos produtos biológicos. O bem-estar é um 

conceito intrínseco à produção biológica, mas Webster (2001) considera que seria 

ingénuo assumir que as pessoas consomem mais produtos biológicos apenas por causa 

do bem-estar animal. Ele justifica esta afirmação com evidências relativas à 

comercialização de produtos animais - os alimentos que são publicitados somente como 

tendo origem em produções com normas de bem-estar animal elevadas, não têm o 

sucesso no mercado como tem a produção biológica (exceção feita ao comércio de ovos 

em produções free-range) (Webster, 2001). 

A maioria das pessoas acredita que tem obrigações para com alguns animais. Desta 

forma, aplicam-se critérios para realizar a seleção entre os animais que merecem ser protegidos. 

Estes critérios incluem: se um animal é ou não conhecido por uma pessoa, se tem 

comportamentos semelhantes aos do ser humano, o seu nível de consciência, se é ou não raro, 

se tem capacidade de demonstrar sentimentos, se tem utilidade, a sua capacidade cognit iva, 

entre outros. Um determinado grupo de consumidores considera que o bem-estar dos animais 

de produção é importante e há um desejo expresso publicamente pelas melhorias nos padrões 

de bem-estar dos animais de produção (Broom, 2010; Webster, 2001). No entanto, este desejo 

não é igualado à demanda - a maioria das pessoas não compra produtos com normas de bem-

estar elevados. Isto significa que ou o preço é demasiado elevado, ou não consideram a questão 

do bem-estar e compram os produtos mais baratos. Webster (2001) conclui, assim, que o valor 

atribuído pelos consumidores ao bem-estar animal é baixo ou inexistente. De facto, um 

inquérito realizado em 2005 por requisito da Comissão Europeia refere que 52% da população 

estudada (de 25 Estados Membros da União Europeia) nunca ou raramente pensa no bem-estar 

dos animais quando compra carne – ao contrário dos 43% que afirmam que sempre ou quase 

sempre têm esse aspeto em consideração. No seguimento da mesma pergunta e, especificando 

para o caso português e para a carne de porco, 33% da população respondeu que sempre ou 

quase sempre e 58% respondeu que nunca ou quase nunca atenta a essa matéria (8% respondeu 

que não comprava carne). Num outro relatório de 2006, 53% da população europeia diz que é 

difícil encontrar esta informação e 54% diz que os rótulos não a proporcionam. Quando 

confrontados com a questão “quando compra ovos, leite ou carne consegue identificar 

facilmente quais os produtos cuja origem é de sistemas que assegurem o bem-estar?”, 43% da 



O papel do enriquecimento ambiental no comportamento  Revisão bibliográfica 

do porco em produção intensiva 

6 
 

população europeia respondeu que a maioria das vezes ou muitas vezes consegue identificar a 

origem dos produtos alimentares, contrastando com a realidade portuguesa em que apenas 24% 

das pessoas tiveram essa resposta. Em contrapartida, 51% da população europeia e 59% dos 

portugueses responderam nunca ou raramente à mesma questão. Estes inquéritos expõem as 

deficiências da rotulagem e a ignorância relativamente à origem aos produtos que os 

consumidores adquirem (Comissão Europeia - Special eurobarometer nº229, 2005; Comissão 

Europeia - Special eurobarometer nº270, 2006). Apesar de haver um dever moral para melhorar 

as condições de produção dos animais pelo seu valor intrínseco, é o seu valor extrínseco 

(económico) que determina a qualidade de vida que o produtor pode pagar. Além disso, não 

são os produtores que definem os padrões de bem-estar na produção, é a sociedade. Quando a 

sociedade consumista, através da sua legislação, permite a compra de ovos produzidos por 

galinhas em gaiolas, o produtor só tem duas opções: minimizar os custos de produção para o 

mercado em massa ou produzir, a um custo mais alto, bens com maior valor para um nicho de 

mercado – assim, atribuindo mais valor a animais criados com padrões de bem-estar elevados 

(elevado valor extrínseco para o valor intrínseco dos animais) (Webster, 2001). De facto, 72% 

da população europeia acredita que devem ser dadas compensações monetárias aos produtores 

que garantam o bem-estar dos animais que têm sob a sua alçada, para que possam colmatar os 

gastos que têm com esse encargo (Comissão Europeia - Special eurobarometer nº270, 2006). 

Um princípio fundamental do comportamento humano (como de outros animais) é ser 

motivado pelo interesse próprio. Temos a tendência de proteger aqueles que identificamos 

como “nós” em detrimento do “eles” (Boom, 2010; Webster, 2001). Isto envolve o desejo de 

procurar conforto e prazer e evitar desconforto e dor. Webster (2001) acredita que se queremos 

realmente alcançar benefícios para os animais de produção, temos que fazer com que o bem-

estar animal seja do nosso interesse (do interesse do mercado), isto é, devemos aumentar o valor 

dos animais produzidos com altos padrões de bem-estar. No mercado livre o consumidor tem a 

liberdade de escolher o que deseja e o produtor tem benefício em satisfazer essas exigênc ias. 

Esta dinâmica de procura e oferta é que define o verdadeiro valor de cada produto. O mercado 

livre dá aos consumidores o que eles exigem e a maioria dos consumidores, atuando como 

consumidores individuais, não estão a exigir produtos com padrões de bem-estar elevados 

(Webster, 2001). No relatório de 2005 da União Europeia sobre a atitude dos consumido res 

com respeito ao bem-estar animal, a maioria dos europeus aceita um aumento de preço dos ovos 

que tenham origem em sistemas que garantam o bem-estar animal (57%). No entanto, esta 
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postura mantém-se apenas até um certo limite, uma vez que 34% dos europeus e 46% dos 

portugueses não estaria disposto a pagar mais e apenas 32% dos primeiros e 7% dos segundos 

pagaria um aumento de preço de 10% ou mais. Há que apontar a diferença notória da atitude 

portuguesa comparativamente à europeia em geral (e à escandinava e holandesa, em particular, 

em que mais de 70% da população aceitaria um aumento de preço dos ovos), resultados que 

podem ser relacionados com o nível de vida e de educação da população destas diferentes 

realidades. Por outro lado, os consumidores acreditam que os produtores, os veterinários, os 

governos e as organizações de proteção da vida animal são os principais responsáveis pela 

forma como os animais são produzidos no que respeita ao bem-estar colocando o papel do 

consumidor num patamar mais baixo (Comissão Europeia - Special eurobarometer nº229, 2005; 

Comissão Europeia - Special eurobarometer nº270, 2006). 

 

2.2 -Comportamento 

A etologia é o estudo do comportamento animal e este é um conceito muito complexo. 

Jensen (2002) define-o na sua forma mais simples como a série de contrações musculares em 

resposta a um estímulo. No entanto, este autor reconhece que há atividades realizadas pelos 

animais que são de enorme complexidade e que esta definição, apesar de verdadeira, não lhes 

faz justiça. O comportamento inclui todas as atividades realizadas pelos animais, incluindo 

locomoção, reprodução, cuidar das novas gerações, comunicação, alimentação. Pode envolver 

um animal a reagir a um estímulo fisiológico, ou dois animais a reagirem a ações praticadas 

entre si, ou um grupo de animais a sintonizarem atividades (como é o caso dos rebanhos), entre 

muitos outros exemplos. (Jensen, 2002) 

O seu estudo tem interesse em campos diversificados, desde a avaliação do bem-estar, 

da otimização da produção, da melhor compreensão dos distúrbios comportamentais e da forma 

mais adequada de lidar com os animais, quer de produção, quer selvagens, quer domésticos: 

 A avaliação do bem-estar pressupõe o conhecimento dos comportamentos em 

determinados ambientes, como o meio natural ou o de cativeiro (produção, 

zoológico), na busca do que são sinais de stress ou de bem-estar (Jensen, 2002). 

 Os animais de produção são usados como fonte de rendimento e há um forte 

interesse em maximizar o seu potencial produtivo. Ao ter-se em conta o 

comportamento dos animais pode conseguir-se esse objetivo mais facilmente. Por 
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exemplo, animais sociais ingerem mais alimento e digerem-no melhor quando são 

alimentados em grupo (Jensen, 2002). 

 Os comportamentos indesejados são frequentes, como é o caso do canibalismo em 

porcos. A compreensão dos motivos destas condutas permite aplicar terapia 

comportamental de forma a tratar ou a preveni-los. Por exemplo, a presença de 

material de enriquecimento em porcos de engorda diminui a incidência de casos de 

canibalismo (Jensen, 2002; Moinard et al., 2003; Zonderland et al., 2008). 

 O maneio dos animais mantidos em cativeiro é muito facilitado se os cuidadores 

conhecerem os padrões comportamentais dos animais em questão. Por exemplo, os 

porcos têm uma ampla visão angular, mas a visão binocular é limitada e têm pouca 

perceção de profundidade. Na prática, isto significa que os suínos conseguem 

aperceber-se da presença de movimentos e de sombras à sua frente e ao lado, mas 

conseguem apenas medir as distâncias dos objetos próximos a si (figura 1). Assim, 

os animais tendem a seguir na direção das zonas mais escuras para as mais 

iluminadas, evitando as luzes ofuscantes. Conhecendo estas características dos 

animais, os cuidadores podem aplicar técnicas que facilitam o movimento dos 

animais para os locais desejados, de forma mais eficiente e com o mínimo de stress 

(Velarde et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes são animais omnívoros, no ambiente natural as suas fontes alimentares são 

encontradas numa grande área à volta do seu abrigo e, nestas condições, eles passam grande 

parte do seu tempo a procurar comida. Porcos de engorda restringem a maior parte das suas 

Figura 1 – Esquema demonstrativo da visão do porco. (Velarde et al., 2015) 
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atividades a horas diurnas, com uma distribuição bimodal durante a manhã e o fim da tarde. 

Um ciclo circadiano com 16 horas de luz e 8 de escuridão afeta a alimentação, causando dois 

picos de atividade alimentar: uma quando a luz começa e outra antes de ela se apagar. Num 

ambiente semi-natural, os animais passam 75% do seu tempo em atividade em busca de 

alimento (foraging) e a investigar o ambiente (Studnitz et al., 2007). 

2.2.1 Comportamento exploratório 

Os porcos são animais muito curiosos, têm um comportamento exploratório muito 

desenvolvido e grande parte da sua atividade parece ter origem nesta conduta. Nos primeiros 

dias de vida os leitões já começam a demonstrar o seu reportório de comportamentos 

exploratórios, o que lhes permite encontrar alimento e conhecer o ambiente em que se 

encontram (van de Weerd et al., 2003). O comportamento exploratório permite-lhes manterem-

se a par da disponibilidade de recursos, o que é importante para a sua sobrevivência se forem 

dependentes de fontes alimentares sazonais ou esgotáveis. Apesar dos porcos terem sido 

domesticados e alimentados pelo homem há várias gerações, eles continuam a possuir a 

habilidade de adaptar o seu comportamento de foraging às condições prevalecentes (Studnitz 

et al., 2007). Podem classificar- se os comportamentos dos animais de acordo com o intuito 

com que estes são realizados. Segundo Studnitz et al. (2007) podemos dividir o comportamento 

exploratório em intrínseco e extrínseco.  Dentro do primeiro podemos incluir a exploração 

inquisitiva e a exploração inspetiva, no segundo inclui-se o comportamento consumatór io 

(tabela 2).  
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O comportamento de foçar parece ser extremamente relevante. Quando porcos que eram 

mantidos no interior de instalações tiveram acesso a terra e quando o anel nasal foi retirado a 

porcas de exterior, eles começaram imediatamente a foçar. Quando porcas foram impedidas de 

o fazer através da anilha nasal estas mastigaram, cheiraram e manipularam os materia is 

disponíveis, enquanto porcas sem anilha foçavam. Apenas se porcas anilhadas fossem 

impedidas de realizar outros comportamentos exploratórios relevantes, um maior nível de 

comportamentos anormais era visto, o que indica que as porcas são capazes de substituir este 

comportamento com outro relevante quando esta conduta não é possível. Um outro estudo 

mostrou que porcas com anilha na parte superior do focinho exploraram o território através da 

mandíbula em vez de foçarem. Estas pesquisas concluíram que o foçar é o comportamento mais 

importante, mas se este for impedido, os porcos podem substituí- lo com outros comportamentos 

exploratórios (Studnitz et al., 2007). 

Comportamento apetitivo/ 

Exploração extrínseca 
Exploração intrínseca 

Comportamento 

consumatório 
Exploração inquisitiva 

Exploração inspetiva  

Os animais têm este tipo de 

comportamento quando têm um 

objetivo específico. Esta conduta 

aumenta a probabilidade de satisfazer 

uma determinada necessidade. 

Por exemplo: quando um porco explora 

o ambiente que o rodeia, pode estar a 

fazê-lo para procurar comida ou para 

encontrar um bom local para se deitar. 

A exploração intrínseca serve para 

manter o porco informado do seu 
ambiente e dos recursos disponíveis .  
Não é controlado por nenhuma 

necessidade aguda, mas antes por 
curiosidade ou tédio. O termo tédio 
assume que o animal explora para se 

ocupar, enquanto que o conceito de 
curiosidade assume que o animal 
explora para reduzir a incerteza. 

Padrão comportamental que 

resulta de um estímulo e em que 

há a obtenção da recompensa.  

Por exemplo: O animal sente fome 

e vai procurar comida. O alimento 

encontrado e consumido pode 

funcionar como uma recompensa e 

estimular a continuação deste 

comportamento no futuro. 

Quando a curiosidade ou tédio 

motivam o animal a procurar algo 

novo ou alguma mudança no seu 

ambiente. 

A curiosidade também pode ser 

despertada por estímulos externos,  

como a presença de um objeto 

novo no seu ambiente. 

Tabela 2 -Tipos de comportamentos exploratórios. Fonte: Studnitz et al., 2007 
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A fome aumenta o nível de comportamentos exploratórios e, quando as condições não 

são apropriadas, conduz os animais a dirigir esses comportamentos para os alvos não desejáveis.  

Seria de pensar que, se os animais tivessem constante acesso a alimento, veriam as suas 

necessidades alimentares preenchidas, que a necessidade de explorar o ambiente para encontrar 

comida diminuísse e consigo os comportamentos inadequados. Apesar das suas necessidades 

em energia serem colmatadas com a dieta ad libitum, a carência em alguns nutrientes pode levar 

os animais a   desenvolver o comportamento apetitivo na forma de rooting. Por outro lado, os 

animais submissos podem ter dificuldade em alimentar-se e permanecerem com fome. Isto pode 

acontecer porque quando não há um número suficiente de comedouros e devido à sincronização 

de comportamentos, estes animais não lhe têm acesso, ou porque, fora do horário normal de 

alimentação os dominantes não permitem que se alimentem (Studnitz et al., 2007). 

No habitat natural a busca de alimento normalmente constitui uma grande porção do 

tempo de atividade. Em cativeiro este é oferecido em locais altamente previsíveis e é consumido 

facilmente, o que não dá aos animais a oportunidade de o procurar. Este pode também ser um 

dos motivos pelos quais há redireccionamento do comportamento explorativo para os 

companheiros. Uma possível solução passa pelo fornecimento de palha, que tem vindo a ter 

bons resultados nos estudos científicos. Outras formas de aumentar a complexidade na hora da 

refeição será oferecer o alimento em menores quantidades, aumentando a frequência ao longo 

do dia; aumentar o tempo e o uso das capacidades dos animais (espalhar e esconder o alimento), 

aumentar o tempo necessário para processar ou ingerir e aumentar a quantidade de fibra para 

promover a saciação (Newberry, 1995). 

É possível que os animais apliquem uma estratégia de maximização da sua energia para 

aumentar as hipóteses de sobrevivência. Esta estratégia será baseada em três pontos: 

 Satisfação de uma necessidade primária (como a fome); 

 Análise do grau de esforço necessário; 

 Redução da incerteza. 

Os porcos mostram-se dispostos a trabalhar (a despender energia) para obterem 

determinada compensação. Os testes de escolha partem do princípio que quanto mais um animal 

trabalha por determinada recompensa, maior será a importância que este lhe atribui. O trabalho 

pode ser puxar uma alavanca ou outra atividade para a qual o animal tenha sido previamente 

treinado para executar. O gráfico 1 exibe os resultados de um teste de escolha em que era 

requisitado aos porcos que executassem uma quantidade crescente de trabalho (número de 
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toques numa barra) para obterem uma recompensa. Quanto maior a inclinação da linha de 

regressão, menor a importância dada à recompensa. (Jensen, 2002) 

 

 

A linha de regressão correspondente ao alimento apresenta-se quase horizontal, o que 

significa que esta é a retribuição que mais lhes interessa. Consideram, portanto, esta uma 

necessidade primária. Para as restantes recompensas, a linha exibe-se mais inclinada, 

mostrando que à medida que mais trabalho é exigido aos animais, menor é a sua vontade em 

obter a recompensa. Por outra palavras, na sua análise do esforço necessário, os porcos não 

consideraram que a recompensa (como a locomoção ou os contactos sociais, as recompensas 

do fundo da lista) não vale a energia que lhes exige (Jensen, 2002). 

Se a um porco é dada a hipótese de escolher entre duas fontes alimentares semelhantes, 

mas em que uma está associada a alguma incerteza (por exemplo, comida escondida), esta será 

a escolhida. No entanto, esta preferência só se mantém se os animais tiverem as suas 

necessidades primárias satisfeitas (fome ou cansaço). Os animais procuram comida para se 

alimentarem e para conhecerem o ambiente – redução da incerteza - e preferem procurar por 

comida do que comer o alimento que lhes é oferecido gratuitamente (Day et al., 1995; Studnitz 

Areia 

Contactos sociais 

Aparas de madeira 

Alimento 

Locomoção 

Palha  

R
e

co
m
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Trabalho exigido para obter a recompensa 

Gráfico 1 – Recompensas pelas quais os porcos estão dispostos a trabalhar por ordem de preferência. 

(Adaptado de Jensen, 2002) 
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et al., 2007). Isto sugere que o comportamento também é modulado pela necessidade de obter 

informação sobre o ambiente, para aumentar as hipóteses de sobrevivência a longo prazo. Isto 

significa que os porcos vão explorar e recolher informações sobre ambiente desde que nenhuma 

outra motivação se torne mais importante. O ambiente num parque de exploração de porcos não 

sofre muitas mudanças. Por isso, uma parte importante dos comportamentos exploratór ios 

vistos em porcos alimentados ad libitum pode refletir a procura por algo novo (Studnitz et al., 

2007). 

 

2.2.2 -Comportamento social: 

O comportamento social acontece quando há uma interação entre dois ou mais animais.  

Podemos afirmar que a comunicação está quase sempre presente nas interações sociais 

e esta ocorre em variadas formas (odores, sons, movimentos, toques) (Weary & Fraser, 2002). 

Para os porcos, a forma de comunicação mais importante é a olfatória, sendo que têm um órgão 

olfatório extremamente desenvolvido. O sentido do cheiro é desenvolvido desde cedo, sendo 

importante para a sobrevivência dos leitões, uma vez que estes são móveis desde o nascimento. 

Por exemplo, na natureza, os leitões usam os odores para reconhecerem a sua progenitora e a 

posição da sua teta. Nos adultos, o cheiro é fundamental para o reconhecimento dos outros 

indivíduos. Os porcos selvagens também usam este sentido para encontrarem fontes de 

alimento, detetarem possíveis predadores ou presas (Kittawornrat & Zimmerman, 2011; Jensen, 

2002). 

Os sinais vocais também têm um papel na comunicação dos suínos. As vocalizações que 

são usadas como alerta têm um som semelhante ao ladrar de um cão e, após esse aviso, os 

restantes animais respondem com o mesmo som e iniciam uma fuga ou ficam imóveis. Existem, 

ainda, grunhidos quando os animais entram em contacto, guinchos para demonstrar submissão, 

cuinchos dos leitões para mamarem (Jensen, 2002). 

A visão também desempenha uma função na comunicação entre os porcos, apesar de 

ser menos importante. Foram descritos sinais visuais em porcos selvagens e domésticos: 

 Orelhas apoiadas ao longo do pescoço indicam medo; 

 Cauda ereta e virada para cima é sinal de perigo; 

 Cauda caída e cabeça inclinada para o lado significa submissão; 

 Arqueamento das costas pode exprimir uma ameaça (Jensen, 2002). 
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 Outras formas de comportamento social incluem as relações homem-animal, as 

interações sexuais, as relações entre pais e descendência, brincadeiras com outros animais, a 

convivência em grupo e as interações competitivas. No nosso estudo importam mais as três 

últimas mencionadas (Weary & Fraser, 2002). 

As brincadeiras em contextos sociais têm a função de imitar comportamentos que serão 

necessários em outras ocasiões (por exemplo, lutas), estimula as suas capacidades sociais e 

prepara os animais para lidar com situações estranhas (como caminhar em pisos escorregadios) 

(Weary & Fraser, 2002). O comportamento de brincadeira é um indicador de bem-estar, uma 

vez que esta conduta acontece quando os fatores de stress estão ausentes e todas as suas  

necessidades estão preenchidas (Kittawornrat & Zimmerman, 2011). 

O tipo de comportamento competitivo vai depender da forma como os recursos são 

distribuídos: defesa territorial ou disputa do recurso. Se, por exemplo, o alimento está 

concentrado numa zona específica, será mais vantajoso para um animal guardar essa zona. Por 

outro lado, se este alimento estiver disperso por uma área mais ampla, a estratégia anterior fará 

o animal perder mais alimento para os seus rivais, já que não lhe será possível guardar a 

totalidade dessa área. Assim, neste cenário, o animal obterá mais vantagem realizando a 

segunda estratégia referida: obter a maior quantidade de alimento tentado ingeri- lo o mais 

rapidamente possível (Weary & Fraser, 2002). 

Um grupo de porcos forma uma hierarquia estável que é mantida pela submissão e fuga 

por parte dos animais do fundo da pirâmide hierárquica. Na produção, quando porcos 

desconhecidos são misturados, há lutas para estabelecer uma nova cadeia hierárquica. Estas 

lutas são normalmente ganhas pelos maiores indivíduos, pelo que há uma forte correlação entre 

o tamanho e a posição hierárquica (Keeling & Jensen, 2002). Desta forma, quando é necessário 

formar novos grupos por curtos períodos de tempo, como é o caso nas abegoarias no matadouro, 

estes devem ser heterogéneos em relação ao tamanho dos animais. Quando porcos com o 

mesmo potencial de retenção de recursos (ou seja, com tamanho, força ou capacidades de 

competição semelhantes) se encontram, vão disputar o lugar hierárquico mais elevado com lutas 

mais longas e mais prejudiciais (Weary & Fraser, 2002). 

Existe um outro fenómeno comportamental que os porcos evidenciam que parece ser 

importante na compreensão das suas relações sociais. Quando um porco interage com 

determinado objeto, este torna-se mais interessante e há uma imitação do comportamento por 

parte dos restantes animais. A esta sincronização de comportamentos dá-se o nome de 
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facilitação social. Podemos observá-lo nos momentos da alimentação ou na interação com os 

objetos de enriquecimento ambiental, por exemplo (Scott et al., 2006; Forkman, 2002). 

 

2.3 - Enriquecimento ambiental 

Idealmente, por questões de bem-estar, os porcos deveriam ter acesso a pasto de forma 

a poderem usufruir de um ambiente complexo e responsivo, que incite a expressão de 

comportamentos relevantes. Por outro lado, os animais devem sentir algum grau de controlo, já 

que demasiada imprevisibilidade pode causar stresse.  

Para possibilitar esse tipo de ambiente é necessário conhecer as exigênc ias 

comportamentais da espécie, uma vez que que o enriquecimento deve estimular as capacidades 

motoras e sensoriais apropriadas e permitir a expressão de condutas chave do seu reportório 

comportamental. A escolha do tipo de enriquecimento ambiental para os porcos alojados em 

sistemas de produção intensiva é muitas vezes arbitrária, baseada em questões económicas ou 

relacionadas com a saúde, do que nos seus requisitos comportamentais. A consequência é que 

os animais rapidamente perdem o interesse nestes objetos e isto limita o seu valor (van de Weerd 

et al., 2003). 

Na diretiva 2008/120/CE do Conselho de 18 de dezembro de 2008 pode ler-se que os 

suínos deverão dispor de um ambiente que corresponda às suas necessidades de exercício e de 

comportamento exploratório e que devem ter acesso permanente a uma quantidade suficiente 

de materiais para atividades de investigação e manipulação, como palha, feno, madeira, 

serradura, composto de cogumelos, turfa ou uma mistura destes materiais, que não 

comprometam a saúde dos animais. Pickett (2009) realizou uma revisão sobre a legislação 

existente na União Europeia e a sua aplicação efetiva, referindo que a legislação é muito vaga 

e deixa margem para interpretação. Por exemplo, não explica se materiais como correntes, 

cordas e brinquedos de plástico ou borracha devem ou não ser usados. Citando relatórios do 

FVO (Food Veterinary Office) de 2005 a 2007, esta autora afirma que em muitos países o 

fornecimento de materiais não é devidamente supervisionado ou que outros materia is, 

considerados impróprios como correntes de metal, estão a ser usados como fonte de 

enriquecimento. Estes relatórios detetaram, ainda, que a transposição da diretiva europeia para 

a legislação nacional foi muitas vezes atrasada ou estava incompleta em muitos dos países 

estudados. Assim, Pickett (2009) conclui que a legislação vigente na EU direcionada para o 
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enriquecimento ambiental e para o espaço permitido por animal é insuficiente e que não é 

aplicada corretamente.  

Newberry (1995) considera que existe enriquecimento quando há uma melhoria na 

função biológica de animais em cativeiro que advêm de modificações no seu ambiente. Uma 

melhoria na função biológica pode significar um aumento do sucesso reprodutivo, melhoria da 

forma física (fitness) ou da saúde. O enriquecimento ambiental deve ter um propósito claro, 

devemos saber qual o comportamento que queremos estimular e como é que o animal vai 

beneficiar da sua exibição. Newberry (1995) julga ser mais útil dar ênfase à funcionalidade e 

adaptabilidade do comportamento a um ambiente em específico do que à sua naturalidade, uma 

vez que, os animais domésticos passaram várias gerações sob a influência humana e viram o 

seu comportamento ser modificado por essas condições. 

2.3.1 Características do enriquecimento ambiental  

O valor do material de enriquecimento é determinado não só pelo tipo de materiais pelo 

qual é constituído, mas também por outras propriedades como a quantidade e frequência com 

que é oferecido, a forma como é apresentado, a higiene, a destrutibilidade e a responsividade 

do material (se é móvel ou se produz sons em resposta à interação do animal com o objeto) 

(Bracke, 2007; Trickett et al., 2009). Studnitz et al. (2007) concluíram no seu estudo que os 

comportamentos exploratórios dos porcos eram mais estimulados quando estes estavam perante 

materiais complexos, mutáveis, destrutíveis, manipuláveis e que contivessem algum 

componente comestível.  

A higiene parece desempenhar um papel importante em relação aos objetos de 

enriquecimento ambiental. van de Weerd et al. (2003), Bracke (2007), Trickett et al. (2009) e 

muitos outros retiraram essa mesma conclusão nos seus estudos: os porcos perdem rapidamente 

o interesse em materiais que estejam conspurcados com fezes. Preferem objetos que se 

encontrem ao nível dos seus olhos, já que os objetos soltos no parque, por se sujarem mais, 

também rapidamente foram ignorados. 

Os objetos que possam ser alterados através da mastigação são os mais explorados pelos 

porcos, mesmo que eles não tenham nenhuma qualidade nutritiva (van de Weerd et al., 2003). 

Não é certo se este comportamento é motivado por estímulos de alimentação, de exploração ou 

a combinação de ambos. No entanto, havendo ou não recompensa nutritiva perante um objeto, 

esse comportamento parece desempenhar um papel extremamente importante (van de Weerd et 
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al., 2003; Kittawornrat e Zimmerman, 2011). Nos estudos de van de Weerd et al. (2003) e 

Trickett et al. (2009) os objetos que eram mais fáceis de mastigar e alterar despertaram o maior 

interesse por parte dos animais. Bracke (2007) concluiu o mesmo, no entanto, verificou que 

este interesse foi superior na primeira meia hora de contacto com o objeto novo. Assim, também 

a “novidade” dos objetos de enriquecimento tem um papel fundamental na manutenção da 

atividade exploratória dos porcos. Trickett et al. (2009) compararam o efeito de uma corda de 

sisal suspensa, que era substituída por outra a cada duas semanas, com um bloco de madeira 

solto no chão, que era lavado diariamente. Concluíram que, porque a corda de sisal era mais 

deformável e mais fácil de mastigar do que o bloco de madeira, esta foi o melhor alvo para os 

animais exibirem os seus comportamentos exploratórios. No entanto, estes resultados também 

se podem dever à conspurcação do bloco de madeira que, apesar de ser lavado diariamente, se 

sujava rapidamente com fezes e ao fator da novidade da corda, que era trocada a cada duas 

semanas, devido ao desgaste que sofria. Trickett et al. (2009) consideraram, ainda, a forma 

como os objetos foram apresentados aos animais e concluíram que os objetos suspensos são 

mais higiénicos e apelativos. Por outro lado, Bracke (2007) também determinou que a 

“novidade” é ainda mais importante do que a higiene, uma vez que quanto maior o tempo de 

contacto com o objeto conspurcado (maior tempo de habituação), maior a aversão ao mesmo. 

 

2.3.2 Presença versus ausência do material de enriquecimento 

Quando comparamos animais com e sem acesso a enriquecimento ambienta l, 

verificamos que o seu bem-estar está intimamente ligado à presença de materiais apropriados 

para poderem expressar os seus comportamentos exploratórios. Nesse contexto, os animais 

expressam mais comportamentos de brincadeira e de exploração do meio e há uma diminuição 

dos comportamentos sociais negativos, como a manipulação oral, cabeçadas e nosing 

(comportamento em que os porcos, usando o focinho, investem contra o abdómen dos outros 

animais). Em oposição, sem enriquecimento ambiental estes têm mais comportamentos 

agressivos, exibem comportamentos exploratórios direcionados para os elementos do parque e 

passam mais tempo inativos enquanto alerta – pode indicar a necessidade de estarem atentos 

aos outros animais do parque, para evitarem ser alvo de comportamentos agressivos. (Beattie 

et al., 1996; Beattie et al., 2000; Bulhois et al., 2005; Bulhois et al., 2006)  

Beattie et al. (1996) concluíram que na ausência de substrato que possa ser manipulado, 

os porcos viram a sua atenção para os substitutos disponíveis, isto é, as partes constituintes do 

parque e os seus companheiros. Uma vez que os materiais pelos quais os parques são 
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constituídos não são ideais para mastigar, foçar ou a maioria do seu reportório comportamenta l, 

os porcos substituem-nos pelos outros animais e daí que os comportamentos sociais negativos 

aumentem em ambientes sem enriquecimento ambiental. 

Beattie et al. (1996) concluíram ainda que o enriquecimento ambiental tem um papel 

mais importante na diminuição dos comportamentos sociais negativos do que o espaço 

disponível por animal no parque. Foram colocados animais em parques com espaço disponíve l 

superior ao recomendado, mas sem enriquecimento ambiental. Apesar de ser aceite que o 

comportamento agressivo aumenta com a diminuição do espaço disponível, neste estudo os 

animais que estavam no parque com maior área disponível, mas sem enriquecimento ambienta l 

foram os que mostraram mais comportamentos agressivos.  

A comunidade cientifica apresenta resultados divergentes em relação aos efeitos do 

enriquecimento ambiental na produção dos animais. Beattie et al. (2000) encontraram maiores 

taxas de crescimento (derivadas da maior ingestão de alimento e menor coeficiente de 

conversão) e maior capacidade de retenção de água na carne de animais criados com 

enriquecimento ambiental. Também Klunt et al. (2001) concluíram o mesmo em relação à 

retenção de água da carne e, ainda, que os níveis de cortisol medidos entre a exploração e o 

matadouro foram mais elevados nos animais criados sem enriquecimento ambiental. Isto sugere 

que estes tiveram melhor capacidade de lidar com o stress do transporte e da chegada ao 

matadouro. No entanto, outros autores discordam desta conclusão. Peeters et al. (2005) não 

encontrou diferenças significativas na qualidade da carne e concentrações de cortisol entre 

animais que tinham acesso a palha e os que não tinham. Da mesma forma, Morrison et al. 

(2006) e Hill et al. (1997) não encontraram melhorias na qualidade da carne, nem sinais de 

melhoria do bem-estar em animais com acesso a palha.  

Bulhois et al. (2006) estudaram qual a influência que a história de criação dos animais 

tem no seu comportamento futuro. A presença de palha durante as primeiras 10 semanas de 

vida não impediu os porcos de redirecionar comportamentos explorativos para os companheiros 

quando colocados num ambiente estéril numa idade mais avançada. Verificaram, ainda, que os 

animais que se mantiveram até ao abate num ambiente enriquecido tiveram um maior consumo 

de alimento do que os que passaram para o ambiente estéril e que os que numa primeira fase 

não tiveram acesso a palha, quando esta lhes foi fornecida, mostraram-se mais ativos, com mais 

condutas de brincadeira e exploração e os contactos sociais negativos diminuíram, 

comparativamente com os que se mantiveram sem palha no parque até ao abate. 
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Alguns estudos reportam o aumento de agressividade com a presença de materiais de 

enriquecimento. (Kittawornrat e Zimmerman, 2011; Hill et al., 1997) O acesso limitado aos 

objetos de enriquecimento e um número baixo de objetos por animal pode fazer crescer a 

competição. Isto pode levar a um aumento da agressividade entre os membros do grupo que são 

da mesma faixa hierárquica, enquanto que os subordinados são impedidos de usufruir dos 

mesmos, criando sentimentos de frustração. (Newberry, 1995; Scott et al., 2006). Esta 

frustração pode ser o gatilho para surtos de comportamentos adversos, como mordedura da 

cauda. Por outro lado, os porcos demonstram uma sincronização dos seus comportamentos e 

isso pode dificultar ainda mais o acesso dos animais do fundo da pirâmide hierárquica aos 

materiais de enriquecimento (Scott et al., 2006). Assim, o número e distribuição do material de 

enriquecimento ambiental devem ser considerados. 

Scott et al. (2006) testaram as diferenças de comportamento quando animais tinham um 

ou quatro brinquedos e estavam com ou sem acesso a palha. O brinquedo estava suspenso no 

parque, tinha a forma de helicóptero e podia ser usado por 4 a 6 animais. Assim, o rácio para 

os grupos que só tinham um brinquedo era de 0,125 a 0,188 fontes de enriquecimento por 

animal (havia entre 4 a 6 fontes de enriquecimento para 32 animais). Para os que tinham 4 

brinquedos, este rácio altera-se para 0,5 a 0,75 brinquedos por animal (16 a 24 alvos para o 

mesmo número de animais). Os pesquisadores verificaram uma baixa manipulação dos 

brinquedos, tanto na primeira, como na segunda situação e concluíram que não houve restrições 

ao seu acesso. Por outro lado, em comparação com os animais que estavam com acesso a palha, 

estes passaram 21% do seu tempo na sua manipulação, enquanto que direcionado ao brinquedo 

esse tempo foi reduzido a 2%. 

Grimberg-Henrici et al. (2015) concluíram no seu estudo que porcos criados num 

ambiente enriquecido (com turfa e mais área de parque) após o desmame mostram um melhor 

desempenho cognitivo do que animais sem acesso a enriquecimento.  
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3. Materiais e métodos 

O presente estudo decorreu nas instalações do IRTA (Institut 

de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), em Monells, Girona 

(Espanha). Foi realizado em duas salas, cada uma constituída por 8 

parques de 2m2 de área, cujo pavimento era na totalidade ripado. Em 

cada parque estavam alojadas três porcos (Landrace x Large white) 

x Pietrain, num total de 48 animais, durante a sua fase de engorda 

(dos 49,2 aos 108 Kg). 

Metade dos parques tinha uma barra de madeira (figura 2) 

situada próxima ao comedouro (a 30-40 cm de distância, tratamento 

1) e a outra metade no extremo oposto ao do comedouro (tratamento 

2), com uma distribuição homogénea dos tratamentos entre as duas 

salas. (figura 3)  

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Recolha de dados 

O estudo foi realizado por 2 observadores que tiveram uma semana de formação 

conjunta, que proporcionou, ainda, a habituação dos animais à sua presença. As observações 

foram realizadas 3 vezes por semana (segunda-feira, quarta feira e sexta-feira), com 3 sessões 

Tratamento 1 – a barra de madeira está próxima ao 

comedouro, na zona ativa do parque. 

Tratamento 2 – a barra de madeira está longe do 

comedouro, na zona não ativa do parque. 

Parques periféricos Parques periféricos Parques centrais Parques centrais 

Figura 3 – esquema demonstrativo da disposição no parque da barra de madeira em relação ao comedouro. O 

quadrado preto representa o bebedouro, o retângulo laranja representa o comedouro e o circulo com o 

quadrado amarelo no seu interior representa a barra de madei ra. Imagem gentilmente cedida por Antoni 
Dalmau. 

Figura 2 – barra de 

madeira 



O papel do enriquecimento ambiental no comportamento  Materiais e métodos 

do porco em produção intensiva 

22 
 

por dia (de manhã, a meio do dia e no final da tarde), durante 7 semanas (setembro a novembro 

de 2015). 

Foram utilizados dois métodos de recolha de dados: amostragem por varrimento (scan) 

e amostragem focal. A amostragem por varrimento consistiu em registar comportamentos de 

todos os animais do parque em apenas um momento e em intervalos preestabelecidos (como se 

de uma fotografia se tratasse). Na amostragem focal os registos eram efetuados durante um 

período específico de tempo, registando-se todos os comportamentos observados. Intercalaram-

se os métodos de recolha de dados, iniciando e terminando cada sessão com um varrimento. 

(tabela 3) A amostragem focal teve um período predefinido de 4 minutos. 

 

Na amostragem por varrimento observaram-se os seguintes comportamentos: 

 Descansar – quando o animal estava deitado, sem exercer qualquer atividade. 

Varrimento 1 P5 P6 P7 P8 P1 P2 P3 P4 

Focal 1 Parque 6 

Varrimento 2 P6 P7 P8 P1 P2 P3 P4 P5 

Focal 2 Parque 7 

Varrimento 3 P7 P8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Focal 3 Parque 8 

Varrimento 4 P8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Focal 4 Parque 1 

Varrimento 5 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Focal 5 Parque 2 

Varrimento 6 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P1 

Focal 6 Parque 3 

Varrimento 7 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P1 P2 

Focal 7 Parque 4 

Varrimento 8 P4 P5 P6 P7 P8 P1 P2 P3 

Focal 8 Parque 5 

Varrimento 9 P5 P6 P7 P8 P1 P2 P3 P4 

Tabela 3 - Exemplo de esquema adotado numa sessão aleatória de observações: segunda-feira, 9 horas da 

manhã, sala 1. P – parque 
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 Explorar o parque – quando o animal explorava (mordia, lambia, cheirava) as partes 

constituintes do parque, excetuando o alimento e a barra de madeira; 

 Explorar a madeira – quando o animal manipulava a barra de madeira. 

 Conduta social positiva – quando havia interação entre porcos, em que o recetor não 

reagia ao contato de outro animal (figura 4) (Welfare Quality, 2009). 

 Conduta social negativa – quando havia interação entre porcos, em que o recetor 

altera o seu comportamento (foge ou ataca) em resultado desse contacto (Welfare 

Quality, 2009). 

 Mordedura da cauda – quando um animal morde a cauda de outro, quer haja ou não 

reação do recetor. 

 Outros – qualquer outra ação ativa, como comer, andar, correr, etc. 

No total, contamos com uma base de dados de 11663 registos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em cada amostragem focal registavam-se o número de vezes em que aconteciam as 

seguintes condutas:  

 Conduta social positiva - quando havia interação entre porcos, em que o recetor não 

reagia ao contato de outro animal (Welfare Quality, 2009); 

Figura 4 – Contacto social positivo: o animal recetor aceita o contato sem reagir. 
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 Conduta social negativa - quando havia interação entre porcos, em que o recetor 

altera o seu comportamento (foge ou ataca) em resultado desse contacto (Welfare 

Quality, 2009); 

 Luta – quando os animais que participam na interação social negativa realizam e são 

recetores das ações de agressão. 

 Mordedura da cauda – quando um animal morde a cauda de outro, quer haja ou não 

reação do recetor. 

A avaliação dos animais através de deste método obteve um total de 1664 registos. 

Adicionalmente, também se registava a zona do parque em que as interações ocorriam. 

Para isto, dividimos cada parque em 4 zonas iguais: DD e DE (na parte dianteira do parque, 

direita e esquerda, mais próximas ao corredor) e as zonas TD e TE (na parte traseira do parque, 

direita e esquerda, mais próximas à parede da sala). É importante referir que, devido à 

disposição dos parques nas salas, 8 parques apresentavam o comedouro no quadrante DD e 

outros 8 no quadrante DE. O local da madeira também era diferente entre parques: 4 parques 

tinham a madeira no quadrante DD, 8 no quadrante T2 e 4 no quadrante DE (figura 5). 

A mordedura da cauda é considerada um comportamento social negativo, havendo ou 

não manifestação por parte do recetor da ação. No entanto, para este estudo em particular, 

consideramos a mordedura da cauda como um parâmetro separado, para que pudesse ser 

medido isoladamente. 
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3.1.1- Medição do nível de conspurcação 

Conspurcação dos animais: antes do primeiro varrimento na sessão da tarde todos os 

animais foram avaliados em relação à sujidade do seu corpo, usando o sistema de pontuação do 

Protocolo Welfare Quality para porcos (Welfare Quality, 2009). Assim, avaliando apenas um 

lado do corpo do animal, a seguinte classificação foi usada: 

 0 – menos de 20% do corpo estava coberto de fezes; 

 1 – entre 20 e 50% do corpo estava coberto de fezes; 

 2 – mais de 50% do corpo estava coberto de fezes. 

Conspurcação do pavimento/parque:  as quatro áreas em que os parques foram divididos 

(dianteiras direita e esquerda e traseiras direita e esquerda) foram avaliadas separadamente: 

 0 – menos de 25% da área estava conspurcada de fezes; 

 1- de 25 a 50% da área estava conspurcada de fezes; 

 2- mais de 50% da área estava conspurcada com fez 

P1 

P2 

TE 

TE 
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DE TE 

DD TD 

TE 
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DE 
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P4 
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Sala 1 

TE 

TE 
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TE 
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P5 
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TD 
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TE 

DE 

DD 
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DD 

P6 
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Sala 2 

Figura 5 – esquema representativo das salas e da disposição dos comedouros e da barra de madeira nos 
parques, bem como a divisão dos mesmos. Imagem gentilmente cedida por Antoni Dalmau. 

P – parque, DD – área dianteira direita, DE – área dianteira esquerda, TD – área traseira direita, TE – área 
traseira esquerda. Retângulo – comedouro, circulo com quadrado no interior – barra de madeira. (Adaptado de 

Dalmau et al, 2015) 
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4. Resultados e discussão 

4.1 Análise por varrimento 

No decurso deste trabalho efetuaram-se um total de 11663 registos. 

Através desta técnica de amostragem, podemos verificar que os animais passaram a 

maioria do seu tempo a descansar (31,5%), em comportamentos exploratórios (30,8%) e em 

outros comportamentos, como andar ou comer (29,1%). Os comportamentos sociais ocupam o 

fundo da lista, com os animais usarem 8,6% do seu tempo nessa atividade. (gráfico 2). De facto, 

vários autores descrevem o comportamento dos porcos referindo que são animais curiosos, 

passando grande parte do seu tempo em atividade a explorar o ambiente, a alimentarem e 

locomoverem-se (Kittawornrat e Zimmerman, 2010; Bolhuis et al., 2006; Beattie et al., 2000; 

Studnitz et al.; 2006. Temple et al., 2011). Justifica-se, assim, que os comportamentos 

exploratórios e outros comportamentos sejam dois dos três principais registados.  

A possibilidade de os animais descansarem é um indicador de bem-estar (protocolo 

Welfare Quality, 2009). Os 

porcos, maioritariamente 

diurnos, têm picos de 

atividade, de manhã e ao fim 

da tarde e períodos de 

descanso entre estes 

momentos. Em condições de 

calor tendem a descansar mais 

durante o dia e a estar mais 

ativos ao amanhecer e ao 

anoitecer, fazendo, assim, 

termorregulação recorrendo ao 

comportamento (revolver na lama e mudar as horas de atividade). Em ambientes de produção, 

é normal que a atividade se concentre durante os momentos de alimentação (Jensen, 2002). No 

entanto, os porcos deste estudo tinham um sistema de alimentação ad libitum.  

Se nos debruçarmos sobre os comportamentos exploratórios verificamos que 25% do 

tempo foi usado na exploração do parque e 5,8% na exploração da madeira. Já as condutas 

Dormir

Comportamentos

exploratórios

Comportamentos

sociais

Outros

comportamentos

Gráfico 2 –  proporção dos diferentes comportamentos registados. Os 

animais usaram a maioria do seu tempo em três atividades principais: 

descansar, condutas exploratórias e outros (comer, andar). 
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sociais foram divididas em positivas (7,3%) e negativas (mordedura de cauda – 0,1%, outros 

comportamentos negativos – 1,2%).  

Foi encontrado um efeito da altura do dia para o descanso (P<0,0001), exploração do 

parque (P<0,0001), exploração do material de enriquecimento (P=0,0350), comportamento 

social positivo (P=0,0012) e outros comportamentos (P<0,0001). O seguinte conjunto de 

gráficos pretende demonstrar as diferenças de comportamento entre os três períodos do dia 

estudados (9h-11h, 12h-14h e 15h-17h).  

Pode verificar-se que durante as manhãs as atividades mais importantes foram descansar 

e explorar o parque, num total de 57,7% do tempo.  

A exploração total (do parque e da madeira) desenvolveu-se de forma decrescente ao 

longo dos três períodos do dia e, por outro lado, o comportamento descansar foi aumentando 

de importância ao longo do dia. Verifica-se, assim, que os animais estiveram mais ativos na 

primeira parte do dia e essa atividade foi diminuindo. Os comportamentos sociais foram mais 

pronunciados durante a manhã e a tarde, havendo uma diminuição a meio do dia. (gráficos 3, 

4, 5, 6 e 7) 
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Em relação ao posicionamento da madeira dentro do parque, foi encontrado um efeito 

nos comportamentos descansar (P<0,0001) e exploração do material de enriquecimento 

(P<0,0001). Os animais que tinham a barra de madeira perto do comedouro, passaram menos 

tempo a descansar (29,5%) do que os que tinham a madeira longe do comedouro (33,6%, 

P=0,0001). Além disso, a exploração do material de enriquecimento foi mais pronunciada nos 

parques em que a barra de madeira estava perto do comedouro (8,2%) do que os que a tinham 

longe (3,3%, P<0,0001). No entanto, a exploração do parque foi igual entre os tratamentos 

(25,1%) (gráfico 8). A distinção entre os diferentes tipos de explorações realizadas permite 

afirmar que os animais apenas alternaram o comportamento descansar com o comportamento 

exploração do material de enriquecimento, uma vez que não houve alterações no tempo usado 

para a exploração do parque. Assim, a atividade mais importante para os animais com a barra 

de madeira perto do comedouro foi exploração (da madeira e do parque) e para os que tinham 

o objeto de enriquecimento longe do comedouro foi descansar. 

0%

10%

20%
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manhã meio da
tarde

tarde

Descansar
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10%

20%
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Exploração do parque

5%

5%

6%

6%

7%

manhã meio da
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tarde

Exploração da madeira

24%

26%

28%

30%

32%

manhã meio da
tarde

tarde

Outros

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

manhã meio do
dia

tarde

Condutas sociais

Gráficos 3, 4, 5, 6, 7 – comportamentos descansar, exploração do parque, exploração da 

madeira, condutas sociais e outros ao longo dos três períodos do dia estudados 
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O comedouro é um ponto de interesse para os animais e é considerada uma área de 

atividade dentro do parque (Dalmau et al., 2015). Podemos depreender que a presença da 

madeira nessa zona favorece a atividade dos animais, pelo que descansam menos e usam mais 

a madeira nessas condições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Análise focal 

No decurso deste trabalho efetuaram-se um total de1664 registos. 

Com a amostragem focal obtivemos informação sobre a interações sociais dos animais. 

A tabela seguinte exibe o número de interações sociais positivas e negativas, incluindo as lutas 

e a mordedura da cauda, que foram observadas neste estudo. 

 

 

 Total Eventos/parque/período de 

observação 

Interação social positiva 2352 1,41 

Interação social negativa 983 0,59 

Mordedura da cauda 54 0,03 

Luta 81 0,05 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Descansar exploração do material de
enriquecimento

exploração do parque

Madeira perto Madeira longe

Gráfico 8 – diferenças comportamentais entre os animais que tinham a barra de madeira 

perto e longe do comedouro. 

Tabela 4 -  número total e eventos/parque/período de observação de interações sociais 
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O comedouro revelou-se como um fator importante para o comportamento dos animais 

em estudo. Na zona dianteira esquerda foi encontrado um efeito para o comportamento social 

positivo (P=0,0245): 1,40 interações por período de observação sem o comedouro e 1,74 com 

o comedouro. Na zona dianteira direita o efeito encontrado foi relativo à luta (P=0,0008), 

havendo 22 eventos na presença do comedouro e apenas 4 sem o comedouro.  

Em relação à barra de madeira, foi encontrado um efeito nos comportamentos dos 

animais entre a sua presença ou não nas quatro zonas do parque (DE, DD, TE e TD): na zona 

dianteira esquerda para o comportamento social positivo (P=0,0440) e para o comportamento 

social negativo (P=0,0445), na zona dianteira direita para o comportamento social negativo 

(P=0,0115) e para a luta (P<0.0001) e na zona traseira esquerda para o comportamento social 

positivo (P=0,0149) e para o comportamento social negativo (P<0,0001). Na área traseira 

direita não foi achado qualquer efeito, não se tendo registado alterações significativas no 

comportamento dos porcos. (tabela 5)   

 

 

 

 

 

 

 Comportamento 

social positivo 

Comportamento social 

negativo 

Luta 

DE 1,47 0,70 NS 

1,87* 0,97* NS 

DD NS 0,70 0,03 

NS 1,09* 0,17*** 

TE 0,92 0,25 NS 

1,29* 0,56*** NS 

TD NS NS NS 

NS NS NS 

Tabela 5 – número de eventos por período de observação em cada área do 

parque. Zona azul – presença de madeira; zona laranja – ausência de madeira 

 

*Estatisticamente significativo 

**Estatisticamente muito significativo 

***Estatisticamente altamente significativo 

NS – Não significativo 
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Em todas as zonas a presença de madeira aumentou o número de interações sociais, quer 

positivas, quer negativas. Apesar da zona traseira direita não ter resultados com valor estatístico, 

a partir da tabela 2 verificamos que as zonas dianteiras são as que têm mais interações sociais, 

possivelmente porque estas áreas são de maior atividade para os animais. As zonas dianteiras 

deste estudo tinham sempre a presença do comedouro, o que favorece a competição e as lutas 

nestas regiões. Além disso, estas eram as que estavam mais próximas do corredor, local onde 

estavam posicionados os observadores e zona de fronteira para outros parques, o que pode ter 

favorecido a maior presença dos animais nesse local. Verificamos desta forma que 

independentemente da localização da madeira dentro do parque, a distribuição das atividades 

por parte dos animais se manteve inalterada: a áreas de descanso e de atividade permaneceram 

as mesmas.  

A barra de madeira exerce uma influência semelhante à do comedouro no 

comportamento dos animais, já que ambos provocam alterações no comportamento social dos 

animais. Em três das quatro áreas do parque, houve um aumento dos contactos sociais 

(positivos, negativos e lutas) quando estas tinham a barra de madeira presente 

comparativamente a quando a madeira estava ausente. Apenas a mordedura da cauda não 

mostrou qualquer efeito significativo no estudo provavelmente devido a baixa prevalência deste 

comportamento (54 eventos). 

4.3 Avaliação da sujidade 

Os porcos estavam limpos em 46%, parcialmente conspurcados em 34% e muito 

conspurcados em 20% das observações. Nos registos da conspurcação do pavimento para as 

diferentes zonas do parque obteve-se um efeito (P=0,0288), sendo que a zona dianteira esquerda 

estava mais conspurcada do que as zonas traseiras direita e esquerda. No entanto, não foi 

encontrado nenhum efeito para a localização da madeira ou do comedouro para a conspurcação 

dos animais ou do pavimento. 

A maior presença de fezes na região dianteira do parque indica que os animais preferem 

manter as zonas de descanso limpas, uma vez que esta é a zona onde os animais se apresentam 

mais ativos. No entanto, porque 20% dos animais estavam muito conspurcados, podemos 

concluir que, esporadicamente, descansavam no mesmo local onde defecavam. A temperatura 

mínima durante o estudo foi de 17,9ºC e a máxima de 24,6ºC. Em condições naturais podem 

ver-se animais na lama com valores de temperatura de 20ºC. (Jensen, 2002) O valor de 
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temperatura máxima que se fez durante o estudo pode indicar que os animais podem ter sofrido 

de stresse térmico moderado e isso explicaria a sujidade no corpo destes animais, uma vez que 

na ausência de lama, os porcos usam as fezes como forma de arrefecimento da temperatura 

corporal.  
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5. Conclusão 

O bem-estar dos animais de produção é um assunto cada vez mais discutido no seio 

científico e que tem tido um aumento da atenção prestada por consumidores e produtores. O 

aumento do interesse por esta temática resulta da questão ética associada aos casos em que 

existe sofrimento na produção animal, à segurança dos produtos alimentares que estes 

proporcionam, da sua influência na saúde dos animais e na eficiência de produção. No entanto, 

a população consumidora da União Europeia ainda se mostra muito ignorante em relação à 

origem dos produtos animais e à forma como são criados.  

Também o papel do enriquecimento ambiental tem sido alvo de vários estudos 

científicos que demonstram os efeitos positivos que a sua utilização pode ter no comportamento, 

saúde e produção dos animais. No entanto, o tipo, a quantidade, a forma de apresentação e 

outras características dos materiais, bem como os seus efeitos no comportamento e forma de os 

medir e interpretar fazem deste um tema muito complexo que deve continuar a ser estudado.  

Assim, também é importante conhecer os comportamentos normais da espécie em causa porque 

só assim é possível reconhecer os sinais indicadores de problemas de saúde física ou mental. 

A legislação em vigor e a sua aplicação são um reflexo do que a sociedade consumido ra 

exige para o bem-estar animal. As imposições da lei não são cumpridas em grande parte e a 

fiscalização não se mostra eficaz. Por outro lado, os consumidores mostram-se interessados no 

bem-estar animal, mas porque a informação não é clara (rotulagem) e há uma ignorânc ia 

generalizada sobre a produção animal, este interesse não se traduz nas atitudes de consumo.  

Os resultados que obtivemos com este estudo leva-nos a considerar que a zona do 

comedouro é a zona de maior atividade dentro do parque, uma vez que neste estudo a barra de 

madeira que estava perto do comedouro foi mais explorada do que a que estava em localização 

oposta ao mesmo. Além disso, no primeiro caso os animais descansaram menos e apresentaram 

mais comportamentos de exploração. Baxter (1981) refere, ainda, que o comedouro determina 

as zonas de descanso e que, em casos onde a dieta não é ad libitum, os animais podem deitar-

se ao pé do comedouro esperando o momento da alimentação e que preferem afastar-se deste 

enquanto os outros ainda se estão a alimentar. No presente estudo, uma vez que a alimentação 

estava sempre disponível, podemos pensar que os animais não sentiriam a necessidade de 

aguardar pelo alimento e a zona do comedouro não tem tanta importância como zona de 

descanso. Por outro lado, a barra de madeira aumentou as interações sociais (positivas e 
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negativas) nas zonas onde estava localizada dentro de cada parque comparativamente às 

registadas nas restantes zonas do mesmo, onde a barra estava ausente. Conclui-se, assim, que 

quando o enriquecimento ambiental for proporcionado por um objeto fixo, este seja colocado 

na zona de atividade do parque, uma vez que será o local onde terá mais utilidade para os 

animais (Dalmau et al., 2015). A presença de mais objetos fixos ao longo do parque pode 

diminuir as lutas por competição de recursos. Uma vez que os porcos demonstram 

sincronização comportamental (Scott et al., 2006; Jensen, 2002), a disponibilidade dos objetos 

deve ser considerada de forma a evitar a competição excessiva em grandes grupos de produção 

comercial. 

Em relação à conspurcação do pavimento, conclui-se que quando lhes é proporcionado 

suficiente espaço, os porcos dividem o parque em zonas de forma a deixarem limpa a área de 

descanso.  No entanto, o stress térmico pode levar a que os animais descansem no local de 

defecação, numa tentativa de diminuir a temperatura corporal.  

O comportamento e bem-estar animal têm extrema importância para o setor suiníco la 

mundial já que todo o mercado vive em função da dinâmica entre a escolha do consumidor e a 

capacidade de os produtores satisfazerem as suas vontades e obterem lucro. Esta temática tem 

vindo a desempenhar um papel fundamental nessa dinâmica e mais estudos devem ser 

realizados no sentido de compreendermos cada vez mais estes animais.  
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ANEXO A 

Varrimento 

Sala: ____                   Data e hora: ___________________ 
Observador: _____________________ 

Parque 1 2 3 4 5 6 7 8 

Varrimento         

Focal  

Varrimento         

Focal  

Varrimento         

Focal  

Varrimento         

Focal  

Varrimento         

Focal  

Varrimento         

Focal  

Varrimento         

Focal  

Varrimento         

Focal  

Varrimento         

Focal  

Varrimento         

 

Legenda: 

Descansar: D 

Explorar o parque: P 

Explorar a madeira: M 

Conduta social positiva: + 

Conduta social negativa: -  

Mordedura da cauda: C 

Outros: O 
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ANEXO B 

Focal 

Sala: ____                   Data e hora: ___________________ 
Observador: _____________________        

Zonas DD DE TD TE 

Parque 1 

 

 

 

 

   

Parque 2 

 

 

 

 

   

Parque 3 

 

 

 

 

   

Parque 4 

 

 

 

 

   

Parque 5 

 

 

 

 

   

Parque 6 

 

 

 

 

   

Parque 7 

 

 

 

 

   

Parque 8 

 

 

 

 

   

Legenda: Conduta social positiva: + ; conduta social negativa: - ; Luta: L; Mordedura da 

cauda: C. 

 

 



O papel do enriquecimento ambiental no comportamento  Anexo C 

do porco em produção intensiva 

 

 

ANEXO C 

Conspurcação 

Sala: ____                   Data e hora: ___________________ 
Observador: _____________________        

 

Fezes no corpo do porco 

Parque Porco 1 Porco 2 Porco 3 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

Legenda: 

0 - <20% da superficie do corpo conspurcado 

1 – 20% - 50% da superficie do corpo conspurcado 

2 - >50% da superficie do corpo conspurcado 

 

Fezes no pavimento do parque 

Parque Zona DD Zona DE Zona TD Zona TE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Legenda: 

0 - <25% da superficie do pavimento com fezes  

1 – 25% - 50% da superficie do pavimento com fezes  

2 - >50% da superficie do pavimento com fezes 

 

 


