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Resumo 

O corte de cauda é uma prática realizada no dia-a-dia na exploração de suínos 

onde decorreu o estudo, com o objetivo de reduzir as mordeduras de cauda, 

comportamento designado por caudofagia. No entanto, a legislação recomenda que o 

corte de cauda não deve ser feito de forma rotineira, pretendendo suprimir o 

procedimento. A incidência do comportamento de mordedura de caudas foi maior em 

porcos com caudas intactas, comparativamente com os animais de caudas cortadas, 

levando a concluir que o corte de caudas é uma medida útil na redução das mordeduras. 

Por outro lado, está bem documentado que a caudofagia é um problema multifatorial, 

onde fatores como a falta de enriquecimento ambiental, a densidade animal, a nutrição 

inadequada, e fatores ambientais são considerados relevantes para este problema.  

Neste enquadramento é objetivo no presente trabalho avaliar o efeito que o corte 

de cauda tem na performance produtiva dos animas (peso, mortalidade, incidência de 

mordedura) e perceber qual a percentagem de animais afetados pela caudofagia, 

através do acompanhamento de três lotes de animais desde o seu nascimento até à 

fase de engorda. Os animais em estudo foram distribuídos em diferentes grupos 

divididos em vários parques, de três formas diferentes: porcos com cauda cortada; 

porcos com cauda intacta; 50% de porcos com cauda cortada e 50% de porcos com 

cauda intacta. Como resultados gerais destacamos o facto de não haver diferença nos 

parâmetros produtivos, no entanto é possível realçar as elevadas percentagens de 

mordedura na recria e engorda, sendo que a probabilidade de incidência do 

comportamento de mordedura de animais com cauda intacta foi de 84 vezes superior 

aos animais com cauda cortada quando observados na recria. No que respeita a 

engorda este problema revela-se 5 vezes superior quando comparados novamente os 

dois grupos. Ao analisar os animais da recria e da engorda num todo observou-se que 

a probabilidade de os porcos com cauda intacta serem mordidos é 21 vezes superior, 

relativamente aos animais com cauda cortada.  

Dado que a legislação aponta a supressão do corte de cauda e visto que a 

probabilidade de porcos apresentarem cauda mordida aumenta em animais com cauda 

intacta, os resultados do presente trabalho sugerem que esta prática tem de ser 

reavaliada, devendo ser avaliados e melhorados todos os potenciais fatores de risco e 

ao realizá-la temos de ter cuidado como a fazemos e ter uma avaliação permanente da 

resposta dos animais e dos efeitos. 

Palavras-chave: bem-estar animal; caudofagia; corte de cauda; mordedura da 

cauda; suínos. 
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Abstract 

Tail docking is a day-to-day practice in pig farming to reduce tail bites, a behaviour 

called tail biting. However, the legislation states that tail-docking should not be done 

routinely. Although the incidence of tail-biting behaviour is higher in intact-tailed pigs 

compared to the cut-tailed animals, leading to the conclusion that tail-cutting is a useful 

measure in reducing bites. On the other hand, it is well documented that tail biting is a 

multifactorial problem, where factors such as lack of environmental enrichment, animal 

density, inadequate nutrition, and environmental factors are considered relevant to this 

problem.  

In this context, the objective of the present study is to evaluate the effect that tail 

cutting has on the productive performance of animals (weight, mortality, the incidence of 

bite) and to understand the percentage of animals affected by tail biting, by following 

three lots of animals since your birth until the fattening phase. The animals under study 

were distributed in different groups divided into several parks, in three different ways: 

pigs with cut tail; intact tailed pigs; 50% cut tailed pigs and 50% intact tailed pigs. As 

results show the fact that in general there is no difference in the productive parameters; 

however, it is possible to highlight the high percentages of bite in the rearing and 

fattening, and the incidence of the biting behaviour of animals with the intact tail was 84 

times higher than the other animals. Concerning fattening this problem is five times 

higher when comparing the two groups again. By analyzing the rearing and fattening 

animals as a whole, it was observed that the intact tailed pigs were 21 times more bitten 

than the animals with the cut tail. 

Given the new legislation which points to the suppression of tail-docking and 

since the likelihood of pigs having a bitten tail increases in intact-tailed animals, the 

results of the present work suggest that this practice has to be re-evaluated, and in doing 

so we must be careful how we do it. 

Keyword: animal welfare; tail docking; tail bites; tail biting; pigs 
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1. Introdução  

Na União Europeia (UE) a mordedura da cauda é uma questão bem conhecida na 

produção intensiva de suínos, sendo um problema comportamental identificado há décadas 

(Wallgren, Larsen, & Gunnarsson, 2019). Este traduz-se em sérios problemas de bem-estar e 

económicos para os produtores de suínos, uma vez que pode desencadear a redução do 

ganho médio de peso, aumento de tratamentos, abate e a condenação de toda ou de partes 

da carcaça do porco (Temple, Mainau, & Manteca, 2014). Revela-se um problema na 

produção moderna de suínos, uma vez que com o crescimento da população existiu a 

necessidade de criar sistemas de produção mais intensivos e tecnicizados, com elevada 

densidade de animais e pouco enriquecimento ambiental, o que são fatores de risco para a 

mordedura na cauda (Anil, Anil, & Deen, 2002).  

 A Diretiva da UE 2008/120, restringe o corte de cauda rotineiro e enfatiza a 

necessidade de encontrar estratégias alternativas.  

“Nem o corte da cauda, nem o despontar uniforme dos colmilhos devem ser realizados 

de forma rotineira, mas apenas quando houver dados objetivos que comprovem a existência 

de lesões das tetas das porcas ou das orelhas e caudas de outros suínos. Antes de levar a 

cabo estes procedimentos, devem ser tomadas outras medidas para impedir a caudofagia e 

outros vícios, tendo em conta o meio ambiente e densidade animal. Por esta razão, devem 

ser alteradas as condições ambientais ou os sistemas de maneio inadequados.” 

 No entanto, esta permite o corte de cauda, quando nenhum outro método tenha sido 

bem sucedido na sua redução e prevalecer a mordedura (Valros & Heinonen, 2015). Posto 

isto o corte de cauda tornou-se comum na UE, com a proibição total apenas em alguns países 

membros. Sendo que segundo a EFSA (2007), 90-95% dos suínos produzidos na UE tem a 

cauda cortada para reduzir a ocorrência, o risco e as consequências da mordedura. 

A compreensão da verdadeira causa de morder a cauda é difícil, uma vez que a 

ocorrência é imprevisível e esporádica, dificultando a previsão dos surtos, mesmo dentro das 

mesmas instalações e sob condições similares (Temple et al., 2014). 

Há divergência de opiniões entre o cortar ou não cortar a cauda, assim como também 

preocupa os consumidores devido a dor que os leitões sentem no processo de corte e pós 

corte. Segundo Anon (2012), o corte de cauda não elimina a mordedura da cauda, e é um 

procedimento que causa dor aguda e transitória, com potencial desconforto crónico. Evitar o 

corte de cauda traduz-se na resolução de problemas subjacentes, tendo estes de serem 
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identificados e resolvidos. Sabe-se que muitos são os fatores que levam à mordedura na 

cauda. Por vezes as causas são específicas da exploração, mas não são óbvias ou fáceis de 

resolver (Edwards, 2011). A mordedura da cauda e as lesões subsequentes causam stresse 

e reduzem o bem-estar dos animais tanto nos agressores como nos agredidos. Portanto, a 

prevenção à mordedura na cauda é importante quer para os resultados económicos quer para 

a melhoria do bem-estar dos animais (Wallgren et al., 2019). 

O contexto em que ocorrem os surtos de mordedura na cauda é complexo e ainda não 

é totalmente compreendido. De facto, trata-se de um problema multifatorial, com vários fatores 

associados, como a genética, tipo de alimento, ambiente interno, saúde, formulação da dieta, 

competição excessiva por recursos, entre outros. Tem sido geralmente aceite que a etiologia 

é de uma natureza multifatorial, alguns sendo fatores internos, individuais e outros sendo 

externos, fatores ambientais (Nannoni, Valsami, Sardi, & Martelli, 2014). 

É difícil interromper um surto depois que a mordedura na cauda se desenvolva, os 

porcos mostram um aumento de mordedura quando observam sangue nas caudas. Assim 

pequenas feridas nas caudas podem levar a grandes surtos de mordeduras dentro de um 

curto período de tempo. Como os surtos de mordeduras na cauda podem aumentar 

rapidamente e são difíceis de parar, a ênfase deve centrar-se na minimização dos fatores de 

risco (Wallgren et al., 2019). 

Tendo em conta os autores investigados e a inquietação da autora sobre a temática, 

foi realizada esta dissertação, cujo tema se intitula de “Corte de Caudas vs. Mordedura de 

Caudas”, com o objetivo de acompanhar diversos grupos de suínos desde o seu nascimento 

até à engorda, última fase antes de irem para abate e perceber qual o nível de mordedura que 

existia nos grupos. 

 

2.  A mordedura da cauda  

A agricultura atual, em constante revisão de conceitos, tende a abolir algumas 

intervenções nos animais como o corte da cauda em suínos, uma vez que se levantam 

preocupações a nível de bem-estar e integridade do animal (EFSA, 2007). 

A mordedura na cauda é um problema multifatorial com importantes consequências 

económicas e de bem-estar (Bracke, De Lauwere, Wind, & Zonerland, 2013). Posto isto, 

diferentes partes interessadas na cadeia de produção de suínos, estão empenhados em 
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reduzir o nível de mordedura na cauda, para que não seja afetada a produtividade e o bem-

estar animal. 

Apesar de esporádico, este problema é de difícil previsão, e pode surgir como um 

surto, em idênticas instalações de alojamento e condições ambientais (Temple et al., 2014). 

O mesmo autor refere que atualmente mais de dois terços das explorações em ciclo fechado 

relatam algum dano na cauda devido à mordedura. Outros autores, como Kritas & Morrison 

(2007) e Sutherland, Bryer, & McGlone (2008), consideram a cauda do suíno indesejável no 

desenvolver do seu crescimento, uma vez que causa perdas substanciais para os produtores 

em caso de mordedura, devido à deterioração da cauda. Esta ideia é reforçada por Hunter, 

Jones, Guise, Penny, & Hoste (1999), ao defenderem que a mordedura de cauda em suínos 

é um problema na produção moderna e pode ocorrer em todas as etapas do ciclo de produção, 

levando a danos na cauda com diferentes níveis de gravidade. Shroder-Petersen & Simonsen 

(2001), descrevem que os níveis de gravidade podem ir desde o inchaço à infeção ou mesmo 

percorrer a medula espinhal causando abcessos nos pulmões e piemia, isto é, uma infeção 

séptica sanguínea, caracterizada pela formação de múltiplos abcessos disseminados pelo 

organismo, que apresentam sintomas como febre, calafrios, sudação, icterícia e artralgias. 

Caires, Antunes & Caires (2013), referem que “a ciência torna claro que a maneira correta de 

evitar as mordeduras na cauda não é cortar a cauda dos leitões, e sim manter o animal em 

boas condições”.  

 

2.1 A mordedura da cauda e as diferentes bases motivacionais 

A mordedura da cauda ou caudofagia é um comportamento do suíno no qual os 

animais mordem ou roem as pontas da cauda dos outros suínos pertencentes ao mesmo 

grupo. Este comportamento, danifica a cauda dos porcos mordidos e pode levar a 

sangramento que pode induzir ao canibalismo, aumentando assim a probabilidade de 

existirem infeções no grupo (EFSA, 2007). 

O termo ”mordedura de cauda” foi usado para descrever uma ampla gama de 

comportamentos nos suínos, e adaptar a solução apropriada para enfrentar diferentes tipos 

de mordedura que é frequentemente desafiadora (Taylor, Main, Mendl, & Edwards, 2010). 

Embora este comportamento seja anormal no porco doméstico, afeta a nível global e 

é comum na indústria dos suínos, sendo um dos principais problemas de bem-estar 

identificado na produção pelos suinicultores. Durante um surto os porcos mordem as caudas 

dos seus companheiros, causando um aumento de risco de infeção e posterior condenação 
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da carcaça, sendo de grande importância minimizar o problema (Herskin, Thodberg & Jensen, 

2014). Taylor et al. (2010), sugerem que a mordedura na cauda pode advir de dois 

comportamentos: o de “força súbita” e o “obsessivo”, com base em diferentes motivações 

subjacentes. Outros autores enquadram não dois, mas três categorias principais de 

comportamento de morder a cauda associadas a diferentes bases motivacionais:  

• Mordedura de cauda em "dois estágios", refere-se a um comportamento em que o 

porco pretende apenas explorar. Podemos considerar como a fase que antecede o 

dano, onde um porco segura suavemente a cauda de outro na boca. É uma fase 

considerada ainda “normal” e natural de exploração dos porcos. Quando esta manobra 

de exploração provoca ferimento, dá-se início ao estágio prejudicial, que pode piorar 

quando existe por parte dos outros porcos a atração pela cauda. Esta fase não tem 

uma motivação agressiva. 

• A mordedura de cauda "súbita e vigorosa", causada quando a cauda de um porco é 

agarrada e mordida de uma forma brusca, sem que tenha havido um período anterior 

de manipulação suave. É mais comum numa atitude de defesa, por exemplo quando 

não alcançam os alimentos. 

• Mordedura de cauda "obsessiva" é o comportamento descrito quando o animal passa 

a maior parte do tempo a morder caudas de outros animais. Estes porcos obsessivos, 

são mais propensos a sofrer uma deficiência no crescimento, podendo ser menores 

do que o esperado. Os animais mordidos, também vão ter problemas na sua saúde, 

pois geralmente são menos reativos devido à sua condição ou doença dolorosa 

(Beattie et al., 2005; Van de Weerd, Docking, Day, & Edwards, 2005; Temple et al., 

2014). 

 

2.2 Causas e mecanismos subjacentes à mordedura da cauda 

O comportamento exploratório e de procura de alimentos é inato, pois os suínos 

formam estruturas sociais para manter a estabilidade do grupo (Herskin et al., 2014). Esta 

tendência natural de desenvolver comportamentos exploratórios e de procura de alimentos 

concretiza vários objetivos: encontrar o alimento em si, procurar materiais para fazer a cama, 

encontrar um lugar onde possam descansar/deitar e curiosidade em explorar a área em que 

se movimentam (DGAV, 2019).  

Autores defendem que agrupar porcos sem considerar as suas preferências sociais, 

pode resultar no desenvolvimento de comportamentos anormais como morder a cauda. O 
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reagrupamento de suínos seja após o desmame ou após a fase da recria desenvolve 

interações entre eles muito importantes para o desenvolvimento de uma hierarquia social (Li, 

Zhang, Johnston, & Martin, 2018).  

Nos sistemas intensivos o seu comportamento de explorar é impedido levando assim 

a que os animais se expressem no enriquecimento ambiental disponível do parque, e, por 

vezes nos seus companheiros (Studnitz, Jensen, & Pedersen, 2007). Van der Peet (2019),  

refere mesmo que a caudofagia pode ser uma resposta ao tédio, à estimulação insuficiente e 

à frustração, que em conjunto com outros fatores menos positivos tanto do ambiente como do 

maneio, podem levar ao aumento dos níveis de stresse em suínos. Este comportamento 

agressivo assume também a forma de morder orelhas, o flanco ou mesmo a vulva ou o pénis 

(White, 2019). No entanto, a caudofagia é o problema mais difundido e grave (Herskin et al., 

2014). 

Não se consegue definir de forma segura o motivo exato que despoleta o interesse em 

morder a cauda, e, desta forma vários autores seguem a mesma linha de pensamento quanto 

às possíveis razões. Ao longo do tempo foram sendo identificados fatores ambientais, 

alimentares e de maneio passíveis de desenvolverem esta patologia. Dentro desta 

caracterização, estes fatores vão desde a falta de “material de enriquecimento adequado, 

elevada densidade animal, competição por alimentação/ água, dieta inadequada (deficiências 

de sódio ou de aminoácidos essenciais) até um estado de saúde deficiente, más condições 

ambientais e de ventilação, características dos próprios animais (raça, genética, sexo) e 

enquadramento social em que se inserem (tamanho do grupo, mistura de animais)" (DGAV, 

2019). Assim, Spoolder, Bracke, Mueller-Graf, & Edwards (2011) e White (2019), referem que 

o corte de cauda não é a única medida preventiva para a mordedura da cauda, uma vez que 

se trata de um problema multifatorial onde a falta de enriquecimento ambiental, falta de 

espaço, nutrição inadequada, temperaturas e ventilações desadequadas, problemas de 

saúde, tamanho do lote, genética e outros fatores relacionados com os animais como a idade, 

sexo e comprimento da cauda contribuem para que isso aconteça. Sutherland, Bryer, & 

McGlone (2008), concluem também que a etiologia da mordedura da cauda é de natureza 

multifatorial, sendo que esses fatores podem ser internos ou externos ao animal e ambientais. 

Embora não se possa definir uma razão de maior peso para a problemática da 

mordedura da cauda, sabendo que esta é resultante da acumulação de vários fatores, dá-se 

relevância ao desadequado ambiente que por vezes os animais estão sujeitos quando lhes é 

negada  a liberdade de expressarem comportamentos exploratórios, sendo que o risco de 
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morder a cauda é aumentado pelas práticas de gestão e alojamento que não conseguem 

responder às necessidades básicas do suíno (Herskin et al., 2014).  

Apesar do corte da cauda não resolver as causas subjacentes à mordedura da cauda, 

e, não garantir por si só a eficácia na eliminação deste comportamento prejudicial, é, ainda 

assim, considerado na prática uma medida efetiva no controlo desta problemática (Li et al., 

2018). 

 A caudofagia pode ocorrer em diferentes graus (Tabela 1), mesmo dentro da mesma 

exploração e até no mesmo parque, oscilando desde um problema com baixa incidência, até 

atingir todo o efetivo, sendo essa incidência bastante variável e dependendo, em grande parte, 

do maneio da exploração (Anon, 2012).  

             Tabela 1: Classificação de mordedura da cauda (Adaptado de DGAV, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Consequências da mordedura da cauda: Bem-Estar e economia 

Ocorrência de mordeduras na cauda pode ser quase inexistente ou um problema sem 

fim. A mordedura na cauda pode ser um evento muito dispendioso em qualquer operação de 

suínos, sem solução garantida para prevenir ou parar o problema (Whitney & Richards, 2012). 

Apesar da consequência imediata, que é a dor e a frustração sentidas pelo animal, 

este comportamento também pode levar a perdas económicas devido a diminuição no 

crescimento dos porcos, morte prematura ou presença de abcessos que aumenta o risco de 

Estado 0 Estado 1 Estado 2 
 

  

Não há evidências de 
caudofagia 

Apresenta mordeduras superficiais 
ao longo da cauda, mas não há 

evidência de sangue fresco ou de 
qualquer inchaço (as áreas 

vermelhas na cauda não são 
consideradas como feridas, a menos 

que estejam associadas a sangue 
fresco). 

É visível sangue fresco na 
cauda ou é evidente 
alguma tumefação e 
infeção do tecido da 

cauda, tendo-se formado 
uma crosta. 



7 
 

 

carcaças afetadas, que tem de ser cortadas ou mesmo rejeitadas na íntegra no matadouro 

(EFSA, 2007). 

Tomar medidas para resolver esta problemática é essencial não apenas para a saúde 

dos suínos, mas para a melhoria da economia da exploração, por exemplo com a redução do 

consumo de antibióticos, e que leva ao aumento direto do custo de produção (European 

Commission, 2019). 

 

2.4 Prevenção e tratamento de um surto de mordedura da cauda 

O corte de cauda é uma estratégia importante para prevenir a mordedura da cauda, 

uma vez que remove uma grande parte da cauda evitando assim que os suínos se mordam 

(Bracke, Hulsegge, Keeling, & Blokhuis, 2004). Aliado a este processo o coto da cauda fica 

mais sensível após o corte, de tal forma que as potenciais vítimas respondem mais 

vigorosamente quando as suas caudas são mordidas (Simonsen, Klinken, & Bindseil, 2011). 

Independente do sistema de produção, se os suinicultores identificarem certos 

indivíduos, grupos ou lotes em maior risco, e os direcionarem para a intervenção preventiva, 

isso seria mais rentável e mais prático, comparado com as mudanças individuais de cada 

suíno. Assim, o objetivo seria detetar os surtos antes ou logo que eles comecem e realizar 

intervenções direcionadas para melhorar ou até mesmo prevenir esse mesmo surto (FAWC, 

2011). Wochenschr (2013), refere que para a prevenção da mordedura de cauda é importante 

a deteção de comportamentos do animal, o interesse pelas caudas de outros suínos no grupo 

e a sua inquietação dias antes de acontecer a mordedura, são indicadores de um possível 

surto. No entanto, esse comportamento pode ou não ser um precursor da mordedura 

prejudicial da cauda, sendo um indicador indireto (D’Eath et al., 2014).  

Outro elemento que pode ser considerado como antecedente da mordedura na cauda 

(2-3 dias antes de esta acontecer) é a postura da cauda (Tabela 2). Os suínos com caudas 

torcidas ou pendentes entre as pernas e sem pelo, tem maior risco de dano na cauda 

(Zonderland et al., 2009; PorciNews, 2018). Também a modificação dos padrões da 

alimentação (Costa et al., 2013) e a deteção de alterações nas vocalizações são abordagens 

plausíveis para detetar um surto (Manteuffel, Puppe, & Schon, 2004). No entanto, embora 

existam alguns indicadores da fase inicial de um surto de caudofagia a maioria dos 

suinicultores só se apercebe da mordedura na cauda no fim de esta acontecer e os animais 

apresentarem feridas (DGAV, 2019). 
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Tabela 2: Posição normal da cauda vs. Posição anormal da cauda (Adaptado de Zonderland et al., 2009) 

 

Posição normal 

 

 

 

Como reforço e complemento do que já foi anteriormente referido como principais 

sinais de alerta, que antecedem a mordedura da cauda, a tabela seguinte, apresenta os quatro 

principais sinais, que aparecem nos dias ou semanas prévias ao início de um surto, ou seja, 

antes de se visualizar as primeiras caudas com sangue:  

 

Tabela 3: Principais sinais de mordedura na cauda (Adaptado de D’Eath et al., 2014) 

Motivação Autor(es) 

Atividade geral aumenta, principalmente 
em mordedores (inquietação) 

Statham, Green, Bichard, & Mendl, 2009; 
Zonderland et al., 2011; Svendsen & Steen-
Svendsen, 2006 

O comportamento “cauda na boca” 
aumenta 

Fraser, Bernon, & R.O., 1991; Feddes & 
Fraser, 1993; Schroder & Simonsen, 2001 

As caudas são mantidas para baixo ou 
escondidas  

Statham, Bichard, & Mendl, 2009; Zonderland 
et al., 2010  

Alimentação padrão pode alterar 
(diminuição ou aumento) 

Wallenbeck & Keeling, 2013 

 

Existem várias medidas que se podem tomar quando ocorre mordedura. A mais 

comum é a remoção do animal ou animais mordedores do grupo (agressores), ou retirar os 

animais mordidos do parque (vítimas). No entanto, para que este comportamento não ocorra 

com tanta prevalência é essencial fornecer material de enriquecimento aos animais e 

Posição anormal - caída/escondida 
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proporcionar temperaturas e ventilações adequadas à sua idade, adaptar o espaço dos 

parques ao tamanho e número de animais e, adequar a nutrição. Em alguns casos, após a 

mordedura da cauda, aplica-se repelente, diminui-se a intensidade da luz e coloca-se um 

elástico/anel em volta da cauda, como tentativa de prevenir a ocorrência de um surto (Bracke 

et al., 2013). Hunter, Jones, Guise, Penny, & Hoste (2001), referem que se pode tentar 

eliminar o problema acrescentando palha, reduzindo a densidade populacional e removendo 

os porcos mordidos. No entanto, para Zonderlan et al. (2009), a tentativa de resolução passa 

por melhores condições e enriquecimento ambiental, retirada do animal agressor e o 

tratamento dos animais lesionados. D’Eath et al. (2014), referem ainda que a aplicação de 

substâncias na cauda e a redução da propensão genética à mordedura da cauda são fatores 

importantes. Defendem ainda que, no geral, se estas várias abordagens para reduzir a 

mordedura da cauda forem implementadas, a necessidade do corte de cauda é reduzido 

(PorciNews, 2018). 

Quando existe um mordedor no grupo, este comportamento espalha-se rapidamente 

para os outros porcos, sendo a janela de tempo desta disseminação pequena (D’Eath et al., 

2014). Mesmo quando são implementadas medidas, como a retirada do agressor, o facto de 

deixar os porcos mordidos no parque, pode levar a que apareçam novos agressores atraídos 

pelas caudas ensanguentadas.  Zonderland et al. (2008), defendem que o ideal será remover 

os agressores e as vítimas. A movimentação dos animais entre instalações acarreta novas 

preocupações. Zonderland et al. (2008); Boyle (2013) & D’Eath et al. (2014), referem que 

estas estão relacionadas com a gestão de espaço nos parques da suinicultura e com o nível 

de agressividade dos animais que se pode manter num novo grupo, devendo esta 

manipulação de animais ser cuidadosa. No entanto, Zonderland et al. (2008), relatam que nos 

seus estudos muitos suinicultores referem não terem tido esses problemas. 

Para Bracke (2009), a aplicação de soluções repelentes nas caudas pode ser uma 

medida eficaz para solucionar o problema. No seu estudo, foram oferecidas cordas tratadas 

e não tratadas, ou cordas tratadas com óleo de Dippel aos suínos para mastigar. Os 

resultados foram que os suínos evitavam as cordas tratadas, e assim foi concluído que com 

a aplicação de soluções de tratamento nas caudas estas seriam também repelidas. 

Desfavoravelmente, D’Eath et al. (2014), opõem-se a esta medida, afirmando que a adição 

de substâncias (incluindo sprays antibióticos) nas caudas, torna-as mais atrativas, pela cor 

viva de muitos sprays, que estimulam por isso a investigação e consequentemente o morder 

a cauda. Ao invés, D’Eath et al. (2014), defendem que a melhor prevenção deve considerar 

os diferentes métodos já utilizados, a eficácia da combinação entre eles ou mesmo 
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desenvolver outros. Referem ainda, como temas a ter em atenção, a quantidade/frequência 

de enriquecimento necessária para reduzir a mordedura da cauda; o timing ideal das 

intervenções (pode haver um ponto a partir do qual certos métodos deixam de ser eficazes) 

e, se é mais eficaz e eficiente agir nos indivíduos agressores ou no grupo de agredidos. 

Também a DGAV (2019), afirma que para combater o problema da caudofagia, é essencial 

um acompanhamento regular das condições de produção e devem ser ponderadas mudanças 

no maneio, mas quando estas não são suficientes, então a reavaliação das medidas 

introduzidas, de modo a avaliar as áreas onde é necessário serem feitas mudanças é 

fundamental. 

O uso de dispositivos com identificação eletrónica de animais, combinado com 

dispositivos para gravar o local, podem também detetar mudanças de atividade ou até 

padrões na alimentação, e com isso serem detetados precocemente os surtos. No entanto, 

atualmente os custos destes aparelhos são bastante elevados e por esse motivo são pouco 

utilizados, acreditando D’Eath et al. (2014), que num futuro próximo o uso deste equipamento 

seja difundido. Apesar do elevado preço da tecnologia, existem estudos realizados com 

aparelhos eletrónicos que quantificam a deteção de caudas baixas que antecedem um surto. 

As diferenças pós-surto são sempre evidentes, sendo que para a maioria dos casos a cauda 

para baixo é muito superior nos dias em que ocorreu o surto (Figura 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1: Deteção 3D da proporção de caudas para baixo nos dias que antecedem um surto 
(Fonte: D’Eath et al., 2018) 
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O tratamento em caso de mordedura é mais consensual que as medidas preventivas. 

A cauda mordida pode ser pulverizada com spray anti-séptico, mas o veterinário pode também 

prescrever tratamento com antibióticos de amplo espectro para evitar a propagação da infeção 

no suíno. As falhas no tratamento podem levar a agravamento das lesões, como por exemplo 

a criação de abcessos no canal medular, pela entrada de bactérias através da ferida da cauda 

para o principal tronco linfático da coluna vertebral. O problema agrava-se quando estes 

achados são acidentais, já na fase de abate, tornando a carcaça imprópria para consumo 

humano, ou, quando se descobrem por paralisia no porco vivo, sendo necessário o abate. 

Este abate, também pode ocorrer quando a infeção se torna bacteriémica, com disseminação 

para as articulações, produzindo artrite séptica intratável (White, 2019).  

 

2.5 Caudofagia: Um problema sem resolução! 

Existe alguns fatores de risco que afetam a incidência geral da mordedura de cauda, 

no entanto o fator específico desencadeante é geralmente difícil de identificar. Por vezes uma 

mudança, seja ela de temperatura, ventilação , alimentação ou surto de doença pode ser 

identificado, mas muitas vezes nenhuma mudança óbvia ocorreu, e a causa pode estar abaixo 

da variabilidade, no limiar individual dos porcos com resposta a fatores de risco (D’Eath et al., 

2014). 

Por vezes a mordedura na cauda começa apenas com um animal a morder (agressor), 

e pode-se espalhar rapidamente pelo grupo (D’Eath et al., 2014). Niemi, Sinisalo, Valros, & 

Heinonem (2011), dizem-nos que com o passar do tempo, os porcos mordedores podem 

continuar ou aumentar as mordeduras nas vítimas existentes, mas também começar a morder 

outros porcos do grupo. Além disso, outros porcos do grupo podem tornar-se agressores, uma 

vez que estes animais têm tendência a replicar comportamentos, mas também o sangue das 

caudas mordidas pode estimular a investigação e posterior mordedura, uma vez que os suínos 

são atraídos tanto pela visão quanto pelo sabor e odor do sangue (Whitney & Richards, 2012). 

D’Eath et al. (2014), dizem-nos que existe uma variação considerável na taxa em que um 

suíno aumenta o seu comportamento de morder a cauda, e na taxa de aparecimento de novos 

agressores. A súbita e a rápida disseminação podem dificultar investigar os movimentos e as 

circunstâncias em que o animal está sujeito imediatamente antes e após um surto começar 

(D’Eath et al., 2014). 
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3.  Fatores de risco para a mordedura da cauda 

A caudofagia é um sinal inequívoco de stresse, que está associado ao maneio e a 

condições ambientais inadequadas, sendo um problema relevante nas explorações suínas, 

que pressupõe importantes perdas económicas derivadas de um menor ganho de peso e a 

perda total ou parcial das peças afetadas. Por outro lado, afeta negativamente a imagem do 

sector, frente a um consumidor cada vez mais exigente com o bem-estar (PorciNews, 2018). 

Atualmente, o conforto do suíno é um tema de preocupação pela intensificação da 

produção. Esta é caracterizada pela restrição de espaço, movimentação e interação social, o 

que traz como consequência secundária o detrimento do conforto térmico, assim como da sua 

produtividade. Os conhecimentos de nutrição, sanidade, fisiologia e genética, isoladamente, 

acrescentam muito pouco, quando os animais estão sujeitos a instalações inadequadas 

(Caires et al., 2013). 

Para resolver o problema da caudofagia, em primeiro lugar é necessário conhecer a 

sua causa, geradora de stresse, ou causas, tendo em conta que em muitos casos existem 

múltiplos fatores. O ponto chave para reduzir as mordeduras é tentar controlar os fatores que 

as desencadeiam (Figura 2), e, para isso, deve ser feita uma análise exaustiva dos riscos em 

cada exploração afim de se fazer um plano de ação que controle e previna os riscos de 

ocorrência (Higuera, 2019).  

 

Figura 2: Fatores que desencadeiam a mordedura na cauda (Fonte: D’Eath et al., 2018) 
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3.1 Condições ambientais 

Os suínos são animais sensíveis a diversos fatores ambientais, sendo necessário um 

cuidado rigoroso com o meio ambiente a que estes são sujeitos, evitando flutuações de 

temperatura e humidade, correntes de ar e fornecendo uma iluminação adequada (Nannoni 

et al., 2019). Qualquer deficiência a este nível condiciona os animais fazendo com que estes 

se sintam incomodados e isso, pode desencadear mordeduras (PorciNews, 2018). 

Existem uma série de comportamentos e indícios associados a condições ambientais 

inadequadas (PorciNews, 2018): 

• Instalações sujas, com presença de excrementos em zonas de descanso; 

• Animais inquietos e agressivos; 

• Porcos trémulos; 

• Animais que brincam com estrume e com a água; 

• Sinais de desconforto geral com perda de apetite, espirros, tosse e conjuntivite. 

 

3.1.1. Conforto térmico e qualidade do ar 

Os riscos associados ao conforto térmico e à qualidade do ar incluem: temperaturas 

extremas de ar, como por vezes acontece com o aumento da ventilação e que afeta a 

capacidade que o animal tem de controlar a sua temperatura corporal assim como as 

correntes de ar, que mesmo de fraca intensidade, se forem na direção dos animais, podem 

aumentar o seu nervosismo (DGAV, 2019). Se as condições ambientais (baixa qualidade do 

ar, elevados níveis de humidade, poeiras) não estiverem presentes, pode ocorrer amontoação 

dos animais (Whitney & Richards, 2012).  

Segundo o Decreto-Lei nº 64/2000 de 22 de abril, a circulação do ar, os níveis de pó, 

temperatura, humidade relativa e concentração de gases deverão ser mantidos dentro dos 

limites que não sejam prejudiciais aos animais. Assim, todas as salas devem ter em conta o 

conforto dos animas, bem como a prevenção de doenças respiratórias, e deverão providenciar 

ventilação suficiente de acordo com o tipo, tamanho e número de animais que neles estão 

alojados. 

“A interação entre o início do canibalismo e os parâmetros do ar e do microambiente é 

complexa, já que também implica fatores como a sazonalidade e o clima. Contudo, pode-se 

simplificar sublinhando a importância de uma correta velocidade e direção do fluxo de ar 

dentro do pavilhão” (Scollo, 2018). 
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DGAV (2019), refere que se deve evitar flutuações bruscas de temperatura dentro dos 

alojamentos. A variação de temperatura não deve exceder 4 graus ao longo de um ciclo de 

vinte e quatro horas, pois grandes flutuações no regime diário de temperatura criam stresse, 

podendo despoletar vícios, como a caudofagia. Jongman, Barnett, & Hemsworth (2000), 

partilham da opinião dos restantes autores e acrescentam ainda que, há uma tendência no 

aumento das mordeduras de cauda durante o outono e a primavera. Assumem, que este 

aumento acontece devido ao stresse adicional para os porcos, aumentado pelas alterações 

da ventilação típicas destas épocas do ano. 

Na figura 3 é possível observar as temperaturas ideais para o conforto dos suínos 

consoante a sua idade. 

Figura 3: Temperaturas recomendadas nas diferentes idades do suíno (Fonte: Joan, 2019) 

 

3.1.2. Iluminação  

Segundo Whitney & Richards (2012), o excesso de luminosidade é um fator importante 

uma vez que aumenta a atração dos animais para a mordedura da cauda devido a presença 

de sangue, recomendado uma luminosidade de 60 lux. Posto isto, os animais devem ter no 

mínimo seis horas de escuro por dia, pois ajuda a reduzir o comportamento agressivo. Outros 

autores como PorciNews (2018), relatam que a iluminação deve ser de 40 lux durante o 

mínimo de 8h/dia e deve ser evitada a exposição direta quando a luz é demasiado intensa, 

reforçam ainda que o fotoperíodo a que se expõem os animais deve respeitar a alternância 

entre o dia e a noite.  
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3.2 Enriquecimento ambiental 

Os suínos são animais muito curiosos e, como tal, necessitam de desenvolver o seu 

comportamento inato de explorar, por exemplo na procura de comida. Se o animal não tiver 

oportunidade de desenvolver o seu comportamento mostra-se frustrado e “aborrecido” 

(PorciNews, 2018). Um enriquecimento ambiental feito corretamente, deve reduzir a 

incidência de padrões anormais e aumentar os comportamentos habituais como a exploração, 

brincadeiras e interação social positiva (Van de Weerd, Docking, Day, & Avery, P.J. Edwards, 

2003). 

Muitos estudos indicam que colocar palha nos parques estimula o comportamento 

exploratório e reduz o comportamento redirecionado aos restantes suínos do grupo. Assim 

quanto mais palha disponível, mais comportamento exploratório (Studnitz et al., 2007). 

Embora a palha seja o método mais eficaz para reduzir o risco de mordedura da cauda em 

suínos, nem sempre está disponível ou é compatível com os sistemas comerciais atuais, 

sendo necessárias alternativas (Anon, 2012). Assim, os materiais de enriquecimento 

ambiental devem ser compatíveis com as instalações e com o sistema de gestão de efluentes, 

podendo ainda introduzir-se brinquedos (PorciNews, 2018). 

Segundo Studnitz et al. (2007), o enriquecimento ambiental deve satisfazer uma ou 

mais das seguintes características: 

• Complexo, mutável e higiénico: os porcos não brincam com objetos sujos e que 

estejam no chão, preferindo objetos suspensos; 

• Destrutível: os objetos têm que ter alguma resistência, mas é necessária atenção ao 

material que o constitui para evitar a ingestão de materiais plásticos; 

• Manipulável: os animais devem ser capazes de o mudar de local, deve encorajar à 

mastigação e a exploração; 

• Comestível: os animais devem ser capazes de o comer ou cheirar, e o material deve 

apresentar odor e sabores palatáveis, não ser tóxico e, idealmente, apresentar algum 

valor em termos de preenchimento intestinal e nutrição; 

• Mastigáveis: conter peças comestíveis distribuídas espaçadamente e em quantidade 

suficiente; 

• Investigáveis: os animais devem ser capazes de foçar; 

• Ser seguros: os materiais de enriquecimento não devem comprometer a saúde dos 

animais em caso algum. 
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Resumidamente, é essencial permitir que os suínos satisfaçam as suas necessidades 

inatas e que lhes sejam proporcionados materiais para satisfazer a sua procura de alimentos 

(materiais comestíveis), de morder (materiais para mastigar), raspar (materiais de 

investigação) e manipular (materiais manipuláveis) (DGAV, 2019). 

Os materiais de enriquecimento segundo o mesmo autor, podem ser divididos em três 

categorias de interesse sendo elas: ótimo, satisfatório e reduzido, com base na sua natureza 

e na forma como é apresentado (como material de cama ou não). “Materiais ótimos" podem 

ser usados sozinhos, uma vez que se considera que possuem todas as características 

necessárias para satisfazer os suínos. Os "materiais sub-ótimos" (ou seja, materiais que 

possuem a maioria das características listadas, mas não todas) devem ser usados em 

combinação com outros materiais. Por fim, “materiais de interesse reduzido” (exemplo de 

correntes ou pneus) são aqueles que não devem ser utilizados como componentes principais 

nem como materiais de enriquecimento e devem ser usados em combinação com “materiais 

ótimos ou sub-ótimos”, pois embora forneçam distração, não cumprem as necessidades 

essenciais dos porcos (Nannoni et al., 2019). No Anexo 1 é possível observar os materiais de 

enriquecimento utilizados para suínos e respetivo nível qualitativo. 

Alguns criadores conseguiram, com sucesso, colocar palha em explorações onde o 

pavimento é parcialmente em grelha. A experiência em suínos de engorda mostra que 

raramente é necessário limpar a área plana onde se coloca a palha, visto que os suínos 

geralmente usam a área de grelha para defecar. No que diz respeito à gestão prática dos 

sistemas de chorume, dos raspadores mecânicos usados, da bomba e outros aspetos 

técnicos, não há aparentemente uma única solução disponível. A gestão e aspetos técnicos 

do sistema de chorume devem ser adaptados à estrutura da exploração. Toros de madeira 

fresca (pedaços de árvores cortadas durante os últimos meses e que não estejam secos), de 

preferência suspensos numa posição horizontal e abaixo do nível do focinho, são eficazes 

para suscitar o interesse dos suínos ao longo de meses. São adequados para todas as faixas 

etárias, mas os leitões podem preferir materiais mais macios. A fim de manter o interesse em 

morder e explorar, os pedaços de madeira devem ser substituídos por outros novos, a 

intervalos regulares, assegurando uma quantidade de material que ainda mantém o seu cheiro 

e frescura (DGAV, 2019). 

Velarde, Dalmau, & Romans (2016), consideram que as materiais de enriquecimento 

devem estar sempre à disposição dos animais, devem serem acessíveis para a manipulação 

e investigação, e, devem apresentar-se o mais limpo possíveis (uma vez que materiais com 

fezes/restos de alimento são rejeitados e não têm interesse para os suínos). 
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Também, PorciNews (2018), reforçam o já ferido pela DGAV ao referirem que os 

materiais devem estar colocados a uma altura adequada (quanto mais baixo se colocarem os 

materiais melhor, pois facilita a interação do animal com os mesmos), de forma a que não 

obstruam o acesso às áreas de descanso e de alimentação, e não entrem em contacto com 

os excrementos. Mudar a localização e apresentação dos materiais é uma forma de garantir 

que os suínos não percam o interesse por eles. O acesso e a quantidade aos materiais, evitam 

a competição entre os animais que consequentemente levam a comportamentos menos 

agressivos (DGAV, 2019). Os mesmos autores referem que o importante é cativar, ou seja, 

os materiais novos encorajam o comportamento exploratório dos suínos e por esta razão é 

importante que sejam substituídos com regularidade. Indicativo que os materiais não são 

adequados, ocorrem quando os suínos começam a morder ou a mastigar elementos à sua 

disposição, como por exemplo grades, bebedouros, ou as suas próprias fezes. Além disto, 

referem que o interesse nos materiais manipuláveis pode variar, dependendo da natureza dos 

animais. Os materiais que os animais consideram menos interessantes, são mais rapidamente 

ignorados (especialmente os artificiais, por exemplo, de ferro ou plástico) e a quantidade 

fornecida também é um fator a considerar.  

Existe um conjunto de indícios que podem ser indicativos de materiais de enriquecimento 

insuficientes e ineficazes (PorciNews, 2018): 

• Sinais de mordedura em caudas e orelhas; 

• Feridas na barriga do estômago; 

• Lesões na pele; 

• Os suínos ignoram os materiais proporcionados; 

• Materiais das instalações com marcas de mordedura; 

• Os suínos pesquisam entre excrementos; 

• Rivalidade entre animais para utilizar os materiais. 

A DGAV (2019), lista ainda um conjunto de materiais perigosos que não devem ser 

utilizados por apresentarem riscos para os animais: 

• Apresentam risco de lesões: Corda sintética engolida em pedaços pode causar 

obstrução intestinal; Tiras de metal em pneus podem cortar a boca quando os 

animais os mordem; Madeira velha e seca pode estilhaçar-se quando mordida; 

• Risco de contaminantes biológicos ou químicos: Palha mal armazenada, turfa não 

tratada/composto de cogumelos, podem ser o habitat de agentes causadores de 

doenças; Serradura seca, quando transportada por via aérea, causa pó e é irritativa; 
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• Objetos de enriquecimento sujos podem constituir um reservatório de agentes 

patogénicos, causadores de doenças. 

Os brinquedos foram considerados inadequados, visto que rapidamente deixam de ser 

novidade para o animal deixando de ter interesse, mesmo que sejam mudados todas as 

semanas (Spoolder et al.,2011). 

 

3.3 Alimentação e água 

Alimentar e hidratar os suínos correta e regularmente, com alimento e água de boa 

qualidade e de forma higiénica, é essencial para garantir que recebam todos os nutrientes 

necessários, de forma a que não sintam necessidade de competir e atacar os seus 

companheiros (PorciNews, 2018).  

A competição pelo espaço de alimentação (Figura 4) pode levar os porcos de menor 

porte a ter um comportamento de morder a cauda, reduzir o consumo de alimento e 

consequentemente menor ganho médio de peso diário. Indivíduos de menor tamanho, por 

vezes tornam-se mordedores de rabo obsessivos, prejudicando o bem-estar não só para as 

vítimas, mas também para os outros porcos perpetrando mordeduras de rabo, resultando em 

taxas de crescimento reduzidas (Taylor et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

Se o espaço nos comedouros é insuficiente, apenas terão acesso os animais maiores 

ou os dominantes, criando um estado de frustração nos subordinados. Não é casualidade que 

os animais que mordem sejam os mais pequenos do grupo, que atacam os seus 

companheiros de parque no comedouro (Scollo, 2018). Consequentemente as vítimas de 

cauda mordida têm menores ganhos diários com valores entre 1 a 3%, no entanto em relação 

ao índice de conversão não se verificam diferenças significativas (Sinislao, Niemi, Heinonen, 

& Valros, 2012). As tabelas 4 e 5 apresentam as características necessárias nos comedouros 

e bebedouros, quanto ao espaço e caudal, tendo em conta as características dos animais. 

Figura 4: Competição por espaço de alimentação 
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 Tabela 4: Espaço do comedouro adequado ao peso do animal (Fonte: Decreto-Lei 135/2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Requisitos mínimos de água (volume e caudal) para animais de diferentes pesos (kg) 
(Fonte: Decreto-Lei 135/2003) 

 

 

A alimentação dos animais, ou os problemas que podem advir da não correta 

alimentação, são causadoras de problemas como a mordedura de cauda. São exemplos o 

mau estar provocado pela dor abdominal, causados por agentes patogénicos intestinais 

(Lawsonia intracellularis e Escherichia coli) e falta de fibra. Assim, para resolução do problema 

torna-se fundamental que os animais tenham disponíveis alimentos fibrosos (como palha ou 

feno), pois não havendo fibra disponível, estes animais começam a procurar outras soluções 

(por exemplo as caudas) (García-Mochales, Bohne, Pitkin, Heras, & Wang, 2018). 

É ainda essencial garantir o correto equilíbrio de nutrientes, e incorporar adequados 

níveis de sal e aminoácidos essenciais, pois deficiências nestes componentes desencadeiam 

problemas nos animais e aumentam a preferência dos porcos por sangue, podendo provocar 

o desenvolvimento de surtos (Breuer et al., 2005; Temple et al., 2014). 

 

 

Peso/animal (kg) Espaço/comedouro (cm) 

5 10 

10 13 

15 15 

35 20 

60 23 

90 28 

120 30 

Tipo de animal/peso (kg) Requisitos diários (litros) 
Nível de fluxo através de tetinas 

(litros/min) 

Saídos desmame 1,0 – 1,5 0,3 

Até 20kg 1,5 – 2,0 0,5 – 1,0 

20Kg – 40kg 2,0 – 5,0 1,0 – 1,5 

Porcos acabados até 100kg 5,0 – 6,0 1,0 – 1,5 
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No estudo desenvolvido por Mclntyre & Edwards (2002), os porcos em crescimento, 

alimentados com uma dieta contendo sempre o mesmo nível de lisina, mostraram morder a 

cauda mais do que os porcos que receberam uma dieta por fases, com níveis de lisina 

adequados à idade. Este estudo é conclusivo, podendo definir-se que os défices ou excessos 

de proteínas podem desencadear problemas no comportamento dos animais. 

O comportamento dos suínos durante a fase de recria e engorda apresenta diferença 

quando estes são alimentados com diferentes níveis de proteína, nomeadamente quando 

estes são suplementados com uma dieta com baixos níveis proteicos, tem maior tendência a 

ação de mordedura de cauda, quando comparado com os valores necessários de proteína 

(Theme, 2019). Segundo a DGAV, 2019 “Uma mudança abrupta da composição da 

alimentação, especialmente uma percentagem de nutrientes inferior a necessária, pode 

também levar à caudofagia, devendo ser evitada”.  

A falta de alimento é um problema que também pode levar ao canibalismo por 

aumentar a competição entre os animais. É fundamental que exista alimento suficiente para 

que os animais não necessitem de competir para ingerir alimento e para os suínos não 

sofrerem anomalias, que pode desencadear canibalismo (Valros, Munsterhjelm, Hänninen, 

Kauppinen, & Heinonen, 2016). 

Resumidamente, existe uma série de elementos a controlar na alimentação dos 

suínos, que os saciam e os mantêm adequadamente nutridos, prevenindo o problema da 

caudofagia (Higuera, 2019): 

• Suplementação: adicionar sódio à dieta em forma de sal e pastilhas minerais; 

• Efeito saciante: o teor de fibras e o grau de trituração são fatores que contribuem 

para o nível de saciedade nos suínos; 

• Amostragem do alimento: recomenda-se recolher amostras de cada lote de alimento 

durante dois meses, de forma que em caso de surgir caudofagia, se possa analisar 

e determinar se este problema se relaciona com a composição do alimento; 

• Água: a água é um fator que influência significativamente a ingestão de alimento, 

devendo-se controlar a sua qualidade, através de análises periódicas, 

microbiológicas e químicas. 

Quando os pontos referidos acima não são respondidos corretamente, é um indicador 

de uma alimentação incorreta que pode corresponder a baixa condição corporal, oscilações 

no peso corporal, aumento de incidência de úlceras gástricas e intestinais e caudas e orelhas 

necrosadas, podendo estes fatores desencadear posteriormente caudofagia. 
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3.4 Doença 

Garantir que os animais se encontrem nas melhores condições sanitárias possíveis 

contribuirá para a redução do nível do stresse e da probabilidade de agressões. A coexistência 

de suínos saudáveis em animais com uma taxa de crescimento retardado, um mau estado de 

saúde geral ou com determinadas patologias, é desfavorável para todo o grupo (DGAV, 2019). 

Existe uma série de medidas preventivas que podem contribuir e melhorar a saúde dos suínos, 

reduzindo a probabilidade de se tornarem animais agressivos entre si (Higuera, 2019):  

• Desmame: os leitões desmamados no mínimo aos 28 dias, estão mais resistentes 

ao stresse e às enfermidades; 

• Controlo veterinário: uma vacinação eficaz e um controlo veterinário periódico 

garante que os animais se encontrem nas condições sanitárias ideais, assim como a 

existência de um plano sanitário, que permitirá melhorar e manter as boas condições 

sanitárias do grupo/exploração; 

• Limpeza correta das instalações. 

Alguns autores sugerem que a caudofagia pode surgir como uma continuação do 

comportamento de mamar, especialmente nos animais desmamados precocemente (Torre & 

Manteca, 2004). Moinard, Mendl, Nicol, & Green (2003), no seu estudo epidemiológico, 

mostraram que a presença de doenças respiratórias e uma alta mortalidade pós-desmame na 

exploração aumentaram o risco de mordedura. Marques et al. (2012), apresentaram que as 

lesões na cauda estavam ligadas a problemas locomotores. Assim como Niemi, Sinisalo, 

Valros, & Heinonem (2011), também mostraram que os porcos coxos correm um risco maior 

de se tornarem vítimas de mordedura no rabo. Munsterhjelm, Simola, Keeling, Valros, & 

Heinones (2013), relataram ainda que houve um aumento da prevalência de infeções 

respiratórias, em exames pós-morte, de porcos agudamente mordidos. No entanto, como a 

mordedura na cauda ocorreu apenas alguns dias antes dos porcos serem eutanasiados, não 

foi possível estimar qual foi a causa e efeito, entre os problemas respiratórios e a mordedura 

na cauda (Bracke et al., 2013). 

Para White (2019), o fator mais importantes no que diz respeito à saúde do animal e 

consequentemente à problemática da caudofagia são a epidermite exsudativa. A lesão 

cutânea na cauda, que pode levar outros suínos a demonstrarem interesse em morder o 

animal, tornam a cauda mais atrativa para os restantes porcos.  
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Segundo PorciNews (2018), os sinais alarmantes, relacionados com problemas de saúde 

ou lesões nos animais, que podem levar ao problema da caudofagia, são: 

• Caudas com mordeduras ou pendentes; 

• Lesões na pele e arranhões; 

• Animais inquietos; 

• Tamanho corporal atípico; 

• Animais débeis, temerosos e isolados; 

• Sinais de mal-estar como perda de apetite, espirros e diarreia; 

• Aumento da mortalidade. 

 

3.5 Outras causas 

3.5.1 Genética Animal 

Tem-se vindo a estudar que um dos fatores predisponentes à mordedura da cauda é 

a genética do animal, sendo que a heritabilidade e a relação com a posição social tem sido 

relatada (Wochenschr, 2013). Assim, de acordo com Edwards (2002), uma alternativa para 

reduzir o risco de mordedura na cauda seria através de estratégias de seleção. Já Caires et 

al. (2013), discordam dos autores anteriores e referem que a mordedura na cauda possui 

baixa heritabilidade, mas ocorre frequentemente na raça Landrace. Uma investigação feita 

por Breuer et al. (2005) conclui que suínos Duroc são mais ativos e investigadores quando 

comparados com a raça Landrace e Large White, tendo comportamentos direcionados a 

morder cordas bem como os animais do parque, e assim, a existir canibalismo (Wochenschr, 

2013). Raças comerciais (Landrace e Large White), tem mais probabilidade de morder a 

cauda, no entanto também estão mais alojadas em condições associadas à mordedura. 

Breuer et al. (2005), dizem que animais com pelagem branca têm maior probabilidade 

de morder a cauda quando comparado com animais de pelagem colorida. Shroder-Petersen, 

Simonsen, & Lawson (2003), concluíram que não havia um padrão claro de raça ao morder a 

cauda, sendo que a influência da genética na mordedura pode ser mais relevante a nível de 

linhagem ao invés da raça. 

Relativamente ao género onde predomina a mordedura ainda existem dúvidas, uma 

vez que alguns estudos afirmam que os machos alojados com fêmeas apresentam menor 

tendência para mordedura na cauda em machos, enquanto que outros estudos sugerem que 

mistura de géneros reduz a incidência de mordedura (American Veterinary Medical Associat, 

2014). 
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3.5.2 Género 

Embora o género seja frequentemente apontado como um fator que afeta a 

prevalência, não existem evidências em relação ao género que tem maior probabilidade de 

morder a cauda (Anil et al., 2002; Moinard et al., 2003 ; Breuer et al., 2005). 

Quando analisados machos inteiros conclui-se que diferem no potencial de tecido 

magro, taxa de crescimento e ingestão voluntária de alimento e, portanto, têm necessidades 

alimentares diferentes. Quando a alimentação é fornecida para todos os animais, essa dieta 

não será ideal para ambos os sexos o que pode levar à motivação para realizar mordeduras, 

devido à procura de alimento e/ou para corrigir desequilíbrios alimentares. Assim, sugere-se 

que os maiores níveis de mordedura em grupos exclusivamente masculinos, podem ser 

devidos à sua competitividade por alimentos (Wallgren & Lindahl, 1996). 

Finalmente, o comportamento de monta pela parte dos machos mais pesados nas 

fêmeas pode aumentar a claudicação nas porcas e assim potenciar o aumento da 

probabilidade das fêmeas serem mordidas na cauda, pois são menos capazes de fugir e evitar 

os mordedores da cauda (Wallgren & Lindahl, 1996).  

 

3.5.3 Idade e peso 

A caudofagia não ocorre com a mesma frequência ao longo da vida do porco, no geral, 

parece aumentar à medida que os porcos crescem e ficam mais pesados. A mordedura da 

cauda não é um problema comum antes dos porcos atingirem a idade de 90 a 120 dias 

(Simonsen, 1995). No entanto Sonoda, Fels, & Oczak (2013), observaram a mordedura com 

maior frequência em porcos com 130 dias, quando o seu peso oscila 40-50kg, quando 

comparados com animais mais jovens.  

Relativamente aos porcos agressores estes são descritos frequentemente por serem 

os animais mais pequenos, demonstrando um comportamento agonístico normal e 

incapacidade de vencer lutas, fazendo com que estes ataquem os seus companheiros do 

parque (Wallgren & Lindahl, 1996). 

 

3.5.4. Stresse, rivalidade, competição e densidade 

Os suínos, como animais sociais que são, preferem comer, descansar e procurar 

comida em grupo. Por isso, é tao importante garantir que todos os animais tenham espaço e 
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recursos suficientes para que possam desenvolver o seu comportamento natural sem entrar 

em conflito com os outros elementos do grupo. A falta de acesso aos recursos com especial 

relevância para o alimento são dos elementos mais stressantes para o animal (Scollo, 2018). 

Assim, existe a necessidade de reunir condições nas instalações para evitar a rivalidade entre 

os suínos (PorciNews, 2018).  

Da mesma forma, a área de repouso restrita por porco pode desencadear a mordedura 

da cauda, aumentar a tensão no parque e reduzir a qualidade do descanso (Moinard et al., 

2003). Na tabela 6 apresenta-se a área necessária e recomendada para cada animal, em 

função do seu peso corporal, para uma adequada densidade. 

 
Tabela 6: Área recomendada (m2) para diferentes pesos dos suínos (kg) (Fonte: Decreto-Lei 135/2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Os animais devem ter espaço suficiente para terem os seus comportamentos naturais, 

não devendo existir densidade excessiva e número insuficiente de bebedouros e comedouros, 

em relação ao número de animais no grupo (Whitney & Richards, 2012; PorciNews, 2018). 

Os atrasos no fornecimento dos alimentos e a mistura de animais, podem também levar à 

competição pelo alimento. Assim, quanto maior o espaço disponibilizado aos animais, menor 

será o risco de aparecimento de canibalismo, pois quando a densidade é excessiva e gera 

sobrelotação, isso reflete-se na competição por comida, água e espaço no parque. Também 

Whitney & Richards (2012), defendem que a tentativa frustrada de obter espaço nos 

comedouros e bebedouros sem sucesso pode desencadear mordeduras na parte traseiras 

dos porcos.  

Contudo, Schmolke, Li, & Gonyou (2003) não encontraram diferenças entre a 

densidade e a mordedura da cauda, em grupos de 10 a 80 animais. A redução da densidade 

tem repercussões económicas bastante importantes já que, com o mesmo espaço e com os 

mesmos custos, produzem-se menos animais (Scollo, 2018). 

Suínos de criação e leitões desmamados criados em grupo 

Área livre disponível/animal (m2) Peso médio dos animais (kg) 

0,15 Igual ou inferior a 10 

0,2 entre 10 e 20 

0,3 entre 20 e 30 

0,4 entre 30 e 50 

0,55 entre 50 e 85 

0,65 entre 85 e 110 

1 superior a 110 
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Para além destes, existe outros fatores que desencadeiam a rivalidade entre suínos 

(PorciNews, 2018): 

• Flutuações de tamanho nos suínos do mesmo parque; 

• Suínos com uma baixa condição corporal; 

• Distribuição irregular em diferentes zonas do parque; 

• Brigas na zona do comedouro; 

• Lesões nos quartos traseiros dos suínos: indicativo de rivalidade por comida; 

• Lesões nos quartos dianteiros dos suínos: indicativo de rivalidade por espaço. 

 

4.  Corte de cauda 

O corte de cauda consiste em amputar, geralmente sem anestesia ou analgesia, a 

parte distal da cauda, a fim de reduzir a sua atratividade e  aumentando a sensibilidade do 

suíno para se defender (Nannoni et al., 2014). Este é um dos aspetos que mais ênfase tem 

assumido nos últimos anos no que se refere ao bem-estar em porcos e o vínculo direto com 

a mordedura das caudas (Higuera, 2019). 

 

4.1 Legislação atual  

Apesar da legislação europeia tentar limitar o corte de cauda em suínos, essa prática 

é hoje em dia a única medida preventiva contra a mordedura da cauda que é amplamente 

adotada pelos suinicultores (Nannoni et al., 2014). 

A Diretiva 2008/120 estabelece que procedimentos destinados a intervenções 

realizadas para fins não terapêuticos ou de diagnóstico, e, que resultem em danos ou na perda 

de uma parte sensível do corpo ou na alteração da estrutura óssea são proibidas. No entanto, 

algumas exceções são reconhecidas, incluindo a limagem de dentes dos leitões, a castração 

de porcos machos e o corte de uma parte da cauda. Estes procedimentos são causas 

prováveis de dor imediata e de alguma dor prolongada nos suínos, afetando, portanto, o bem-

estar, especialmente se forem executados por pessoas incompetentes ou inexperientes, 

devendo ser estabelecidas disposições que assegurem melhores práticas (Commission 

European, 2008). A European Commission (2019), obriga a que os estados-membros 

assegurem que os agricultores procedam a uma avaliação de risco sobre a incidência da 

mordedura de cauda, com base em indicadores animais e não animais, e ainda, estabeleçam 

critérios de conformidade com os requisitos legais. Assim, e conforme definido na legislação, 
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as explorações de suínos em sistema intensivo de produção e animais confinados, passaram 

a ter que cumprir, desde 1 de janeiro de 2013, um conjunto de requisitos, entre outros, os 

relativos ao fornecimento de materiais manipuláveis e à prática de mutilações, em particular 

no que respeita ao corte de caudas. O corte de caudas não deve ser efetuado por rotina, 

devendo este procedimento ser adotado apenas se existirem dados objetivos que comprovem 

a existência de lesões por mordedura das caudas. A adoção do procedimento de corte de 

caudas deve ser precedido de outras medidas para evitar mordeduras de caudas e outros 

vícios, tais como alterando densidades, condições ambientais deficientes ou sistemas de 

maneio inadequados; o corte de caudas deve ser exclusivamente efetuado por uma pessoa 

treinada, com experiência na execução das técnicas aplicadas, e com meios e condições de 

higiene adequadas; se for realizado após o 7.º dia de vida deve ser executado exclusivamente 

por um médico veterinário, sob anestesia seguida de analgesia prolongada; para além das 

medidas tomadas para impedir a 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 de manipulação (DGAV, 2019). 

 

4.2 Procedimento para o corte de cauda 

Existem diferentes formas do corte de cauda, no entanto recomenda-se que se utilize 

um aparelho que corte e cauterize simultaneamente (Whitney & Richards, 2012): 

• O corte é realizado com alicate desinfetado, cortando-se o último terço da cauda de 

uma só vez e por fim a aplicação de um desinfetante (iodo) no local do corte; 

• O corte é efetuado por esmagamento com a ajuda de um alicate no último terço da 

cauda, evitando assim hemorragias. A queda final da cauda acontece no espaço de 

quatro dias; 

• Corte através de um pequeno ferro cauterizador. Para o procedimento é necessário 

segurar o animal de modo a que este contenha a cauda esticada e num único gesto 

corta-se a cauda do leitão. Não é necessário a desinfeção do local e não ocorre 

hemorragias; 

• Corte usando um aparelho semelhante a uma tesoura, que possui numa das lâminas 

um sistema de resistência que possibilita realizar-se, ao mesmo tempo, o corte e a 

cauterização da ferida. Assim sendo, não é necessária a desinfeção do local e não 

se observa a ocorrência de hemorragias, pois o local da ferida é queimado. 
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O corte de cauda geralmente ocorre nos primeiros dias de vida do leitão, bem como 

administração de ferro e a limagem dos dentes. É  geralmente realizado através de um ferro 

de cauterização elétrico que corta a cauda a quente, tendo como objetivo cauterizar a ferida 

durante o processo, melhorando assim o bem-estar do leitão e reduzir o risco de infeção 

(Marchant-Forde et al., 2009). Contudo existem alguns autores que sugere, que a 

cauterização pode atrasar a cicatrização de feridas e possivelmente levar a infeções crónicas 

(Sutherland, Bryer, Krebs, & McGlone, 2009). 

Na prática, o comprimento da cauda que é removido pelo corte é variável e pode ser 

somente a partir da ponta da cauda até ¾ da cauda, ou mais. Da mesma forma, o 

comprimento do coto da cauda pode variar consideravelmente e pode depender do sexo e 

propósito dos animais (o coto da cauda é normalmente mais longo nas fêmeas de reprodução 

e na prevalência da mordedura da cauda na exploração, pois quando a mordedura da cauda 

é frequente, os suinicultores cortam a cauda mais curta aos animais (EFSA, 2007). Sutherland 

& Tucker (2011), defendem que o comprimento da cauda ideal, e que deve permanecer após 

o corte, deve ser suficiente para cobrir a vulva em fêmeas, e de equivalente comprimento em 

machos. No entanto deve ter um comprimento uniforme, pois comprimentos variáveis podem 

ser desencadeadores de problemas de mordedura (Whitney & Richards, 2012).  

O risco de ocorrer mordedura da cauda é 4,6 vezes superior com caudas intactas 

quando comparado com caudas ¼ cortadas. O risco é de 2,8 e 3,3 vezes, respetivamente, 

para porcos com ¾ ou ½ da cauda cortada. O corte de cauda diminui a probabilidade de 

mordedura 2-4 vezes, no entanto o risco de morder a cauda só é reduzido significativamente 

quando pelo menos ¾ da cauda é cortada (Thodberg, Jensen, & Jorgensen, 2010). 

Sutherland et al. (2008), estudaram o corte de cauda até aos seis dias, feito através 

de um ferro cauterizador a quente, comparativamente ao corte feito com um alicate de corte. 

Concluíram que o corte de cauda, usando o ferro cauterizador, reduzia a dor no animal e a 

resposta ao stresse em comparação com o alicate de corte, no entanto, as respostas 

comportamentais eram semelhantes entre os dois procedimentos. Diferente opinião foi 

discutida por Marchant-Forde et al. (2009), ao ponderarem que o corte através do cauterizador 

a quente tendia a aumentar o número de gritos durante o procedimento, comparado ao corte 

através do alicate. Para estes autores, a diferença está no facto de o corte da cauda com o 

ferro cauterizador demorar significativamente mais tempo, expondo os leitões a um maneio 

de maior duração.  

Relativamente a indução de anestesia para aliviar a dor causada pelo corte de cauda, 

tem como desvantagem a necessidade de manipular repetidamente o animal, levando 
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possivelmente a maior stresse. Além disso, o período de recuperação da anestesia é 

prolongado aumentando o risco de os leitões serem esmagados pela porca e serem reduzidas 

as oportunidades de alimentação (Sutherland & Tucker, 2011). No mesmo estudo foram 

avaliados os efeitos de diferentes tratamentos anestésicos, e não foram encontrados nenhuns 

benefícios relativamente a melhoria das condições fisiológicas ou comportamentais do animal, 

destacando a necessidade de encontrar outros métodos práticos para reduzir a dor causada, 

até que esta prática possa ser abolida. Como melhoria para as condições físicas e 

comportamentais, o estudo de Prunier, Bataille, Meunier-Salaun, Bergeron, & Rugraff (2001) 

veio demonstrar o benefício da utilização de um spray analgésico durante e imediatamente 

após o procedimento. O comportamento associado à dor devido ao corte e sangramento da 

cauda, com melhoramento do processo de cura, foi detetado por Strobel & Hawkins (2012), 

com a aplicação de um spray que continha propriedades desinfetantes (iodopovidona) e 

analgesiantes (lidocaína), diminuindo futuramente as infeções e os abcessos que retardam o 

processo de cicatrização. 

  

4.3 Respostas ao corte de cauda 

Herskin et al. (2014), defendem que todos os animais que passam pelo processo de 

corte de cauda passam por uma experiência de dor, lesão, medo e aflição, para além de lhes 

poder ser negada a liberdade de expressar o seu comportamento normal, uma vez que a 

cauda é uma ferramenta de comunicação e interação entre suínos. No entanto, embora o 

procedimento do corte de cauda possa estar intimamente interligado ao stresse agudo e dor, 

os benefícios a longo prazo são positivos. As consequências da cauda mordida influenciam o 

bem-estar do “porco vítima”, sendo uma das razões pela qual, e, apesar da legislação 

europeia limitar essa prática, o corte de cauda ainda ser muito difundido (Wochenschr, 2014). 

Quando são analisados os riscos para o bem-estar decorrentes do corte de cauda 

conclui-se que possam ser insignificantes comparativamente com os que surgem durante e 

após os surtos de mordedura da cauda, considerando-se que além da fisiologia aguda e 

respostas comportamentais, o corte de cauda pode também provocar efeitos a longo prazo 

no ganho de peso e sensibilidade no coto (Nannoni et al., 2014). Ao avaliar o custo e o 

benefício desta prática, é importante considerar os impactos negativos tanto dos animais com 

cauda, bem como dos animais que se procedeu ao corte de cauda (Herskin et al., 2014). 
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4.3.1 Dor crónica 

Segundo Marchant-Forde et al. (2009), durante o corte da cauda, os leitões emitem 

vocalizações e num tom mais alto, alguns grunhidos e tentativas de fuga. Após o corte da 

cauda, os leitões abanam o rabo, e continuam a vocalizar intensamente. Estes 

comportamentos juntamente com o aumento de cortisol, que levou 45 a 90 minutos para 

cessar e retornar ao normal, indicam dor transitória associada ao procedimento (Sutherland 

et al., 2008). 

A amputação da cauda traduz-se em mudanças regressivas nos nervos periféricos e 

na formação de neuromas, justificando-se assim a maior sensibilidade para a dor e a possível 

causa de dor espontânea (Done, Guise, & Chennels, 2003). Herskin, Holm, & Waag (2010), 

referem ainda que a formação de neuromas e o nível de dor crescem à medida que se 

aumenta a extensão amputada, suínos com 75, 50 e 25% da cauda removida apresentaram, 

respetivamente, 100, 79 e 41% de neuromas.  

Um estudo histopatológico demonstrou que na extremidade da cauda há uma 

inervação periférica responsável pelas sua sensibilidade local, sendo um erro assumir que a 

cauda intacta é insensível (Da Silva, Dias, & Manteca, 2015). 

 

4.3.2 Infeção  

Um problema que pode surgir do corte de cauda e pode determinar dor prolongada é 

a infeção. A lesão do tecido devido ao corte, pode constituir um canal para a infeção 

bacteriana e favorece a infeção local ou sistémica (Nannoni et al., 2014). Sutherland et al. 

(2008), apontam que o corte ao ser feito através de um ferro cauterizador ou através de 

cortadores de trauma contundente (alicates), não tem diferenças significativas na cicatrização 

da ferida, concluindo assim que o grau de infeção devido ao corte de cauda é raro, sendo 

mais comum em animais que posteriormente são mordidos na cauda. No que diz respeito aos 

abcessos que podem ocorrer na coluna vertebral estes podem ser secundários à lesão 

primaria na cauda, e são resultado do corte de cauda e posterior falta de higienização na 

mesma (Huey, 1996). Contrariamente ao que dizem os autores referidos, Riising, Nielsen, & 

Bille (1976), constataram que o corte de cauda e de dentes aumentam a incidência de infeções 

estreptocócicas fatais em leitões lactentes. Também Nannoni et al. (2014), sugeriram que o 

corte de cauda, o corte de dentes e a castração, aumentam o risco de artrite em leitões. 
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Existem três rotas possíveis pelas quais a infeção de uma ferida na cauda pode 

contaminar o suíno: a cauda possui uma drenagem venosa direta, o que permite uma rápida 

disseminação da infeção por todo os seios venosos longitudinais do canal vertebral; a cauda 

ferida frequentemente envolve não apenas a pele, mas também os músculos da cauda e 

vértebras, resultando em abscessos no tecido adjacente, osteomielite nas vértebras caudais 

e a infeção na região sagrada; a propagação da infeção por via do líquido cefalorraquidiano 

(Huey, 1996). O risco de infeção para outros órgãos pode estar presente nestes animais 

quando sofrem de mordedura na cauda, porque esta pode ficar contaminada, levando a 

abscessos dos quartos traseiros e segmento posterior da coluna vertebral. Posteriormente 

podem ocorrer infeções secundárias nos pulmões, rins e outras partes do corpo, como 

resultado de piemia (Caires et al., 2013). O risco de infeção grave devido às muitas rotas e à 

rápida dispersão por todo o animal, enfatiza a importância de a prevenir (Simonsen, Klinken, 

& Bindseil, 1991). 

 

4.3.3 Comunicação 

O ato de cortar a cauda não se traduz apenas em implicações somáticas, mas também 

na comunicação entre animais e na importância que a cauda tem. Quando cortada é negado 

ao animal a liberdade de expressar os comportamentos sendo uma ferramenta de 

comunicação e interação intraespecífica. Os suínos usam a cauda para comunicar entre si, 

sendo que o suinicultor pode detetar e diagnosticar problemas no animal observando a sua 

cauda. Os autores acreditam que os suínos comunicam com a cauda e caracterizam os 

movimentos da mesma: cauda elevada e enrolada ao saudar, competir, perseguir, montar; 

endireita quando o suíno está a dormir, isolado, doente ou assustado; torcida, quando a pele 

é irritada (Houp, 2005).  

A postura da cauda também pode ser relacionada com surtos de canibalismo, sendo 

que antes e após um surto é comum as caudas permanecerem dobradas entre as pernas, 

mostrando assim resposta a um medo crónico. Para os animais, caudas para baixo e entre as 

pernas podem fornecer proteção contra a mordedura (McGlone, Selss, Harris, & Hurst, 1990). 

 

4.3.4 Redireccionamento de comportamento 

Nas explorações em que cortar a cauda é uma prática de rotina, os animais tendem a 

direcionar o comportamento de morder as caudas para outras partes do corpo (orelhas e 
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pernas) dos suínos do mesmo grupo (Nannoni et al., 2014). No estudo da relação de outros 

comportamentos anormais, Goossens et al. (2008) analisaram que o comportamento de 

morder a orelha ocorreu mais frequentemente quando as caudas foram cortadas mais curtas. 

  

4.3.5 Ganho de peso  

Para perceber de que modo o corte de cauda influenciava o ganho de peso, Zhou et 

al. (2013) observaram dois grupos de suínos, um grupo com cauda intacta e outro grupo de 

suínos com cauda cortada, sendo que no grupo de leitões onde cortaram a cauda houve uma 

redução no gando médio diário até aos 70 dias, o que resultou num peso corporal mais baixo 

em comparação ao grupo com cauda intacta. Marchant-Forde et al. (2009), também avaliaram 

o efeito que os procedimentos do corte da cauda tinham sobre a taxa de crescimento dos 

leitões. Para isso pesou os leitões antes do corte da cauda, e depois às 24h, 48h e duas 

semanas após o procedimento. Concluíram que o corte de cauda tinha influência negativa na 

taxa de crescimento dos leitões até aos 14 dias, quando comparados com leitões da mesma 

idade que não sofreram este procedimento. Contrariamente ao acima exposto, estudos de 

Prunier et al. (2001) não observam diferenças na taxa de crescimento durante a primeira 

semana após o corte de cauda. 

  

4.3.6. A eficácia do corte de cauda na prevenção da mordedura 

Embora o corte da cauda seja realizado para minimizar o risco de morder a cauda, 

este é um procedimento doloroso, e reduz a integridade do animal e na prática nem sempre 

resolve totalmente o problema, agravando a preocupação a nível de bem-estar na criação de 

suínos (Bracke et al., 2013). A incidência do comportamento de morder a cauda é relatada 

com maior relevância em porcos com caudas intactas ou longas em comparação com porcos 

com caudas cortadas, este facto pode ser explicado uma vez que caudas curtas são menos 

propensas a serem mordidas, seja porque são menos atraentes, por serem mais sensíveis (o 

que significa que os porcos são mais propensos a afastar-se de um potencial mordedor) ou 

porque é extremamente difícil para o agressor apossar-se da cauda quando restam apenas 

alguns centímetros (Santana, 2016). Assim, o corte de cauda é realmente adequado para 

prevenir os sintomas de um transtorno comportamental, mas não resolve as causas 

subjacentes a este comportamento anormal (Sonoda et al., 2013). A mordedura de cauda 

deve ser, portanto, vista como um indicador de um inadequado ambiente com desadequada 
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ventilação, temperatura, humidade, falta de espaço, fraco enriquecimento ambiental para os 

animais, entre outros (Shroder-Petersen & Simonsen, 2001). 

 

4.3.7. Consequências e eficácia a curto e a longo prazo na prevenção da 

mordedura da cauda 

O equilíbrio entre os efeitos de bem-estar da cauda mordida e o corte de cauda 

depende fortemente da eficácia do corte, na redução do comportamento de morder e sobre a 

extensão, isto é, a gravidade e a duração da dor aguda e crónica decorrentes do corte.  

Para Thodberg et al. (2010), a saúde, bem como a negação do bem-estar quando se 

procede ao corte da cauda, pode ser muito menor quando comparada a longo prazo, pois 

posteriormente os animais podem ser mordidos. Anil et al. (2002), avaliaram a curto prazo os 

efeitos do corte da cauda que tende a reduzir a incidência de caudas mordidas em condições 

controladas, mas não elimina o comportamento anormal. Supõe-se, no entanto, que, a 

regeneração nervosa que se segue ao corte cria hipersensibilidade e os porcos com caudas 

mais sensíveis reagirão mais prontamente e com mais vigor à agressão. O corte da cauda 

torna a vítima menos propensa a ser severamente mordida, mas esse comportamento pode-

se redirecionar para outras partes do corpo dos suínos do mesmo parque. Parâmetros 

comportamentais, como inquietação, batida de pés, virar a cabeça, posturas anormais ou 

vocalização exagerada indicam que o corte da cauda causa dor aguda. A longo prazo no corte 

de cauda, a dor e o stresse crónico, são elementos de difícil avaliação. No entanto, este fator 

tem importantes consequências para o bem-estar dos animais e em situações duradoras, com 

difícil homeostase, pode levar a sintomas de stresse crónico com carácter pré-patológico ou 

até mesmo patológico (Nannoni et al., 2014). Os mesmos autores referem que a resposta à 

dor crónica pode incluir alterações no comportamento do suíno, tornando-o mais cauteloso 

nos seus movimentos e na sua postura, evitando os estímulos agravantes da dor. O animal 

aumenta o seu autocuidado pela parte dorida, e, também demonstra sinais de stresse. Este 

mesmo stresse crónico traz agravamentos indesejáveis para a reprodução e crescimento do 

animal (Nannoni et al., 2014). 
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5. Material e métodos 

O objetivo desta dissertação baseou-se no acompanhamento de diversos grupos de 

suínos desde o seu nascimento até à engorda, última fase antes de irem para abate e 

perceber qual o nível de mordedura que existia nos grupos. 

O ensaio consistiu em dividir vários parques de suínos em três grupos diferentes: 

porcos com cauda cortada (SC); porcos com cauda intacta (CC); 50% de porcos com cauda 

cortada e 50% de porcos com cauda intacta (SC+CC). Estes animais foram distribuídos 

homogeneamente, em condições ambientais idênticas e com o enriquecimento ambiental 

disponibilizado pela exploração. O ensaio foi realizado entre os meses de abril a outubro de 

2019. No decorrer do ensaio para além das atividades destinadas ao estudo da dissertação 

também existiu a possibilidade de desenvolver tarefas de maneio diário de uma exploração 

suinícola, tendo passado pelos diferentes setores: gestação, maternidade, recria e engorda. 

De forma sucinta as tarefas realizadas enumeram-se da seguinte forma: inseminação artificial 

de porcas, condução de porcas e leitões, corte de dentes e caudas bem como a castração e 

administração de ferro, limpeza de parques, vacinações, distribuição de alimento. 

O trabalho decorreu numa exploração comercial o que aporta limitações a alguns 

requisitos da investigação, uma vez que nem sempre foi fácil conjugar o maneio existente, 

com o desenvolvimento do estudo.  

 

5.1 Caracterização da exploração 

O trabalho foi desenvolvido na exploração TiAntónio, localizada no centro de Portugal, 

na província do Ribatejo, na povoação do Carreiro da Areia, concelho de Torres Novas. A 

herdade possui uma área total de 100 hectares onde se insere uma exploração pecuária com 

cerca de 5500 suínos e uma engorda de 300 bovinos. A empresa é ainda constituída por um 

talho, uma unidade industrial de desmancha, preparação, transformação e acondicionamento 

de carnes refrigeradas. 

A suinicultura carateriza-se pela produção de suínos em ciclo fechado, ou seja, 

existem animais em todas as fases de produção e o sistema é confinado em todas as fases. 

A linhagem genética da exploração são fêmeas Landrace×Large White, cruzadas com 

machos Duroc. 

A imagem que se segue, tem como objetivo demonstrar a dimensão e características 

da exploração onde se desenvolveu o estudo (Figura 5). 
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Figura 5: Vista satélite da exploração e respetivo logotipo 
(Fonte: Google Maps, 2019) 

Legenda:  

1- Recria 2 e 3 

2- Maternidades 

3- Recria 1 

4- Engordas 

5- Escritório 

 

5.2 Caracterização da região  

O concelho de Torres Novas pertence à Região Centro, Sub-região do Médio Tejo, 

apresentando uma área de cerca de 270 km2, distribuída por 10 freguesias. O clima do 

concelho é marcado pela maior precipitação nos meses mais frios, enquanto que os meses 

mais secos se apresentam como os menos pluviosos. Relativamente à classificação climática 

de Thornthwaite que relaciona a precipitação, temperatura e evapotranspiração através do 

cálculo dos índices de aridez, humidade e hídrico, o clima do concelho insere-se no tipo B1 

B´2 s2 a´, que corresponde às designações de pouco húmido, mesotérmico ou temperado, 

com eficiência térmica de verão nula ou pequena.  

Numa outra perspetiva, segundo a classificação de Köppen que apenas considera a 

temperatura e a precipitação, o concelho insere-se no clima Csa, ou seja, mesotérmico 
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húmido com estação seca no verão, sendo este quente (temperatura média mensal do mês 

mais quente superior a 22ºc). 

A figura 6 expõe a localização da região no mapa do país em que se insere, Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Instalações (Ver Anexo 2) 

5.3.1 Maternidade 

O sector da maternidade era composto por 11 salas, as quais tinham capacidade para 

alojar 10 a 12 porcas e as respetivas ninhadas de leitões (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as salas apresentavam-se em espinha, com um corredor de passagem no meio 

da sala com 1,10m de largura e um pé direito de 2,55m. A maternidade continha 4 janelas em 

PVC, duas viradas para Sul e as outras duas viradas para Norte, colocadas a uma altura do 

Figura 6: Localização de Torres Novas 
(Fonte: Mapa Torres Novas, 2019) 

Figura 7: Maternidade 
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pavimento de 1,75m e com dimensão de 0,86 × 0,39m, dispondo de um ventilador de chaminé 

com tubo em fibra.  

Existia também 1 controlador digital com sonda de temperatura ambiente e sonda de 

temperatura do ninho. No que respeita à luminosidade da sala para além da luz natural 

proveniente das janelas, estas também continham duas lâmpadas fixas ao teto que eram 

ligadas apenas quando necessário. 

Cada maternidade tinha como dimensões 2,35 × 1,70m, e uma abertura lateral. O lugar 

de maternidade estava equipado com um comedouro de metal para a porca, bem como um 

bebedouro de pipeta em inox, também continha jaula anti esmagamento com dimensões de 

2,15 × 0,60 × 0,95m, grelhas de cimento no lugar da porca com dimensões de 1,00 × 0,60m 

que permitiu conforto para a porca assim como a drenagem dos dejetos, da água e materiais 

utilizados aquando da lavagem das celas.  

No espaço livre dos leitões existia estrado perfurado de PVC, e um ponto de 

aquecimento (lâmpadas de infravermelhos) no lado superior esquerdo do parque. A partir do 

sétimo dia colocava-se comedouros de primeira idade que permitiam que os animais 

começassem a comer alimento sólido. A tabela 7 apresenta a área disponível para os leitões. 

 

Tabela 7: Áreas disponíveis para as porcas e leitões nos diferentes tratamentos (maternidade) 

  Tratamento 
Nº 

animais 
Área 
(m2) 

Área para 
porca (m2) 

Área total 
leitões (m2) 

Área individual 
leitões (m2) 

Lote 1 

SC 12 4,00 1,29 2,71 0,23 

SC 10 4,00 1,29 2,71 0,27 

CC 12 4,00 1,29 2,71 0,23 

CC 12 4,00 1,29 2,71 0,23 

SC+CC 13 4,00 1,29 2,71 0,21 

SC+CC 13 4,00 1,29 2,71 0,21 

Lote 2 

SC 13 4,00 1,29 2,71 0,21 

SC 13 4,00 1,29 2,71 0,21 

CC 11 4,00 1,29 2,71 0,25 

CC 11 4,00 1,29 2,71 0,25 

SC+CC 12 4,00 1,29 2,71 0,23 

SC+CC 12 4,00 1,29 2,71 0,23 

Lote 3 

SC 13 4,00 1,29 2,71 0,21 

SC 12 4,00 1,29 2,71 0,23 

CC 14 4,00 1,29 2,71 0,19 

CC 9 4,00 1,29 2,71 0,30 

SC+CC 12 4,00 1,29 2,71 0,23 

  SC+CC 9 4,00 1,29 2,71 0,30 
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5.3.2 Recria   

Este estudo foi implementado em duas recrias (recria 1 e recria 2), figura 8 e 9, 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

A recria onde se procedeu ao estudo do lote 1 foi composto por várias salas, cada uma 

com 10 parques para alojar animais. Cada parque tinha capacidade para 25 animais, e tinha 

como dimensões 2,00 × 1,95m, isto é 3,90m2 e um pé direito de 2,30m. A recria continha um 

corredor entre parques que tinha de largura 0,65m. Na parede onde se encontrava a porta 

existiam 2 janelas colocadas a 1,50m de altura e com dimensões de 0,84 × 0,36m, no lado 

oposto da porta existia mais uma janela também colocada a 1,50m de altura, mas com uma 

dimensão superior (1,20 × 0,36m). De modo a existir mais luz existiam duas lâmpadas junto 

ao teto. A ventilação era em chaminé e o diâmetro do tubo em fibra de 0,55m. A ventilação e 

temperaturas adequadas foram medidas automaticamente através de uma sonda, esses 

valores podiam ser observados no exterior da sala. Existia também um sistema de 

aquecimento alimentado por uma caldeira a gasóleo em que a água quente circulava pelos 

tubos delta que passavam por cada sala de recria e estavam colocados a 1,10m do pavimento 

em PVC do parque. Estes tubos ao libertar o calor proveniente da água quente aqueciam o 

ambiente da sala, tornando-a mais agradável para os animais. O sistema de aquecimento 

acionava-se através do controlador de temperatura. Cada parque continha um comedouro e 

um bebedouro com distribuição de água automática embutido em concha e ainda 2 

bebedouros em chupeta distribuídos pelo parque de modo a que todos os animais presentes 

pudessem ter acesso a água. Os estrados de PVC ocupavam toda a área dos parques e, o 

corredor tinha como material betão sem aberturas. 

O sector de recria onde se realizou a experiência do lote 2 e 3 foi composto por 8 salas, 

existindo em cada sala 8 parques para alojar animais e todo o pavimento tinha na sua 

composição estrado PVC de cor verde. As laterais bem como as frentes eram em PVC, sendo 

Figura 9: Recria 2  Figura 8: Recria 1 
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que a parte de trás era revestida com um painel de inox. Cada parque tinha dimensões de 

2,80 × 3,10m (Tabela 8), e capacidade para alojar 30 animais. Estas salas tinham boas 

condições para o desenvolvimento dos leitões nesta fase de crescimento, pois possuíam 

controladores de temperatura, ventilação e humidade que eram passíveis de programar de 

acordo com a idade e desenvolvimento dos animais, sistema de alimentação automática, 

sistema de distribuição de água, sistema de aquecimento, sistema de ventilação e sistema de 

refrigeração. 

Tabela 8: Áreas disponíveis para os leitões nos diferentes tratamentos (recria) 

Tratamento Nº lote Sala Nº animais 
Área 

total (m2) 
Área individual leitões (m2) 

SC Lote 1 4 24 3,9     0,16** 
CC Lote 1 4 22 3,9   0,18* 
CC Lote 1 4 11 3,9 0,35 
CC Lote 1 2 11 3,9 0,35 
SC+CC Lote 1 4 26 3,9   0,15* 
SC+CC Lote 1 4 14 3,9 0,28 
SC+CC Lote 1 2 12 3,9 0,33 
SC Lote 2 3A 22 8,7 0,39 
CC Lote 2 3A 26 8,7 0,33 
SC+CC Lote 2 3A 24 8,7 0,36 
SC Lote 3 4A 23 8,7 0,38 
CC Lote 3 4A 25 8,7 0,35 
SC+CC Lote 3 4A 21 8,7 0,41 

* Os animais destes parques estiveram apenas nas três semanas iniciais com esta área tendo posteriormente 
passado para os parques indicados. 

** Este grupo de animais com cauda cortada (SC) permaneceu nesta área, mas não houve qualquer 
ocorrência de mordedura. 

 

Cada parque continha um comedouro com distribuição automática de alimento, junto 

a um dos lados das divisórias e o lado oposto continha um bebedouro em concha. Dentro da 

sala existia um corredor com 0,80m, 4 lâmpadas fixas ao teto, e também existia duas janelas 

em rede (0,68 × 0,38m), que eram automáticas abrindo e fechando conforme a temperatura 

interior. Intercaladas com estas janelas existiam mais duas de dimensões de 1,25 × 0,64m, 

todas colocadas a 1,40m de altura. A ventilação na sala fazia-se através de uma conduta 

perfurada que insuflava ar no interior da sala.  

No dia em que os leitões entravam na recria colocava-se 2 aquecedores de campânula 

portáteis de modo a existir focos de calor espalhados pela sala, para os animais não sentirem 

grandes diferenças de temperatura entre a maternidade e a recria. 



39 
 

 

5.3.3 Engorda 

À semelhança do que aconteceu na recria, na engorda nem todos os animais foram 

alojados no mesmo pavilhão. O lote 1 esteve presente num pavilhão com 8 parques, de 

dimensão 4,50 × 8,90m e capacidade para alojar 56 animais (Figura 10), os parques eram em 

fila sendo que existia um corredor de 0,90m junto às portas de entrada para o parque. Estes 

corredores permitiam que o tratador observasse os animais e também possibilitava um fácil 

maneio de entrada e saída dos suínos nos diversos parques.  

 

 

 

 

 

 

No total esta engorda (Figura 11) tinha 71,20m de comprimento onde se encontravam 

dispostas 36 janelas a uma altura do chão de 1,60m e com dimensões de 1,10 × 1,50m, 

intercaladas entre si por parede com 0,5m. No lado oposto encontravam-se mais 36 janelas 

a 1,80m do chão. No que diz respeito à ventilação, existia apenas ventilação natural, através 

das janelas dispostas dos dois lados do pavilhão. O pavilhão era provido de sondas que 

controlavam a temperatura e humidade, subindo e descendo o revestimento das janelas 

consoante a temperatura mais adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Vista do pavilhão de engorda 

Figura 10: Parque da engorda com capacidade para alojar 56 animais 
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Os diferentes parques tinham pavimento em grelhas de betão, já no sítio onde era 

colocado o comedouro o pavimento em betão era contínuo, sem aberturas, de modo a evitar 

desperdício de alimento. Cada parque continha um comedouro tipo tube-o-mate, dispondo de 

bebedouros para os animais. Além destes existiam mais dois bebedouros de inox em concha 

embutidos nas divisórias.  

O pavilhão de engorda onde se desenvolveu o estudo do lote 2, foi composto por 35 

parques, cada parque tinha capacidade para albergar 14 animais (Figura 12) com dimensões 

de 4,90 × 2,50m, sendo parques em fila apenas de um lado e com um corredor de 1,00m. 

Assim a dimensão total do pavilhão era de 87,5 × 5,90m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Parque da engorda com capacidade para alojar 14 animais 

 

O pavilhão estava provido de várias janelas que abriam e fechavam consoante a 

temperatura medida através de sensores. Do lado onde estavam dispostos os animais as 

janelas estavam colocadas a uma altura do chão de 1,70m, no lado oposto encontravam-se 

a uma altura de 1,35m. 

A alimentação fornecia-se através de um alimentador tube-o-mate que estava 

colocado entre o separador de parques, isto é cada alimentador fornecia dois parques. Esse 

alimentador dispunha de 4 pipetas de inox, onde os animais podiam beber água, no entanto 

todos os parques tinham mais um bebedouro em concha embutido. O pavimento era revestido 

em grelha de betão. 

O lote 3 foi alojado numa engorda que continha 31 parques cada um com capacidade 

para albergar 30 animais (Figura 13), e com dimensões de 7,50 × 3,20m por parque, sendo 

que o pavilhão completo tinha como dimensões de 99,20 × 8,55m e um pé direito de 4,15m.  
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Figura 13: Parque da engorda com capacidade para alojar 30 animais 

 

Todas as paredes da engorda eram envolvidas por janelas para assim entrar luz 

natural e existir ventilação, pois tal como nas restantes engordas as janelas abriam e 

fechavam consoante a temperatura definida. As 64 janelas estavam colocadas a uma altura 

de 1,45m com dimensões de 1,90 × 0,90m. Para além das janelas que proporcionavam luz 

solar, existia também 15 lâmpadas fluorescentes colocadas no teto e ligadas apenas quando 

necessário. O parque era coberto com grelhas de betão, sendo que no sítio onde se 

encontrava o alimentador este pavimento não tinha grelha. A nível de comedouro existia um 

de tipo tube-o-mate, regulável manualmente consoante a necessidade de alimento do animal, 

dispondo de seis pipetas de inox para o animal beber água e ao longo do parque existia ainda 

um bebedouro em concha embutido no parque de modo a evitar desperdícios de água. 

Na tabela 9 está representado o espaço por animal e por lote nos diferentes 

tratamentos, que está acima das recomendações para o bem-estar. 

Tabela 9: Áreas disponíveis para os porcos nos diferentes tratamentos (engorda) 

Tratamento Nº lote Pavilhão Nº animais Área/ (m2) Área/animal (m2) 

SC Lote 1 3 54 40,05 0,74 

CC Lote 1 3 31 40,05 1,29 

SC Lote 2 5 14 12,25 0,88 

SC Lote 2 5 16 12,25 0,77 

CC Lote 2 5 14 12,25 0,88 

CC Lote 2 5 14 12,25 0,88 

SC+CC Lote 2 5 14 12,25 0,88 

SC+CC Lote 2 5 14 12,25 0,88 

SC Lote 3 6 31 24,00 0,77 

CC Lote 3 6 26 24,00 0,92 
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5.4 Base animal 

Para este estudo foram utilizados 213 animais, com datas de nascimento diferenciadas 

(Tabela 10). O primeiro lote nasceu entre os dias 3 a 4 de abril, constituindo-se por 72 animais, 

dos quais 34 permaneceram com a cauda intacta e em 38 procedeu-se ao corte de cauda. O 

peso médio por leitão do primeiro lote foi de 1,74kg. O segundo lote nasceu nos dias 17 e 18 

de abril, sendo composto também por 72 animais com um peso médio individual de 1,47kg. 

Procedeu-se ao corte de cauda a 34 animais, deixando os restantes 38 com cauda intacta. 

Por fim o terceiro lote continha 69 animais, com um peso médio à nascença de 1,41kg, 

nascidos nos dias 1 e 2 de maio, tendo ficado com a cauda intacta 36 animais e com a cauda 

cortada os restantes 33 animais. 

 

Tabela 10: Leitões utilizados no estudo na fase de maternidade (duas ninhadas/ tratamento) 

Lote Data nascimento Nº animais Cauda intacta  Cauda cortada Peso médio (kg) 

Lote 1 3/4 abril 72 34 38 1,74 

Lote 2 17/18 abril 72 38 34 1,47 

Lote 3 1/2 maio 69 36 33 1,41 

 

Desde o nascimento até ao terceiro dia, as ninhadas foram homogeneizadas e a partir 

desse momento começou-se a proceder ao maneio de rotina da exploração destacando-se a 

pesagem dos leitões, a limagem de dentes, a tatuagem da orelha, a administração de ferro e 

o corte de cauda. Ao quinto dia os leitões machos eram castrados. 

Para o corte de cauda era utilizado um cauterizador elétrico, e um antisséptico. A cauda 

era removida ao terceiro dia, de acordo com o seguinte procedimento (Figura 14): 

• Segurar o leitão adequadamente; 

• A operação era realizada por duas pessoas, uma com o cauterizador e a outra 

segurava o leitão; 

• Cortar a cauda e colocar um antisséptico em spray; 

• Colocar o leitão numa zona limpa; 

• Examinar os leitões 5 minutos depois e confirmar que não existiam hemorragias. 
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Os diferentes lotes foram constituídos por duas ninhadas de animais com cauda intacta 

(CC), duas ninhadas com cauda cortada (SC) e duas ninhadas com 50% dos animais com 

cauda cortada e 50% dos animais com cauda intacta (SC+CC). Estes animais permaneceram 

na maternidade durante toda a fase do aleitamento que durou 21 dias. 

Após o desmame, os leitões das diferentes ninhadas passaram para o sector de recria 

e foram colocados numa sala vazia, previamente lavada e desinfetada. Os diferentes lotes 

foram distribuídos conforme está descrito na tabela 11. 

Tabela 11: Caracterização dos animais entrados para os parques de recria 

Lote Entrada recria    Nº animais CC SC SC+CC Peso médio (kg) 

Lote 1 25 abril 72 22 24 26  7,42 

Lote 2 9 maio 72 26 22 24  5,88 

Lote 3 23 maio 69 25 23 21  6,74 

 

No dia da entrada dos animais na recria, o sistema eletrónico foi programado, inserindo 

a curva de temperatura desejada de acordo com o desenvolvimento dos animais, bem como 

a colocação de dois aquecedores portáteis de modo a existirem dois focos de calor.  

Em todos os parques colocou-se pó desinfetante, assim como tiras de papel para os 

animais se sentirem mais cómodos e manterem a temperatura corporal. Aliado a isso, e uma 

vez que os suínos são animais sociais, passando 70% do seu tempo à procura de alimento e 

em atividades de investigação, colocaram-se alguns brinquedos, nomeadamente correntes, 

para minimizar eventuais lutas. Com o passar dos dias percebeu-se que o enriquecimento 

ambiental não era suficiente sendo necessário acrescentar alguns troncos de madeira.  

Em cada sala de recria existia uma ficha onde constava a data de desmame, o número 

de animais entrados, o número de animais mortos, o número de animais retirados, a 

administração de vacinas (prevenção e causa). A tabela 12 caracteriza os animais após o 

período na recria. 

Figura 14: Procedimentos para o corte de cauda 
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Tabela 12:Caracterização dos animais no fim da recria 

Lote Dias na recria    Nº animais CC SC SC+CC 
Peso médio 

(kg) 

Lote 1 54 65 22 23 20 31,91 

Lote 2 50 69 24 21 24 24,72 

Lote 3 54 57 15 21 21 27,33 

 

Devido ao espaço e maneio da exploração os diferentes lotes tiveram de ser alterados 

quando entraram nos pavilhões de engorda. Essas alterações estão descritas na tabela 13. 

 

Tabela 13: Caracterização dos animais entrados na engorda  

Lote Entrada engorda Nº animais CC SC SC+CC 
Dias na 
engorda 

Lote 1 18 junho 87 33 1 54 2 0  76-80 

Lote 2 28 junho 86 28 3 30 4 28 5 79-83 

Lote 3 15 julho 57 26 6 31 7  0  79-85 
1 Este grupo foi constituído pelo correspondente grupo (CC) mais 11 animais com cauda provenientes do grupo SC+CC  
2 Este grupo poi constituído pelo grupo correspondente (SC) mais 12 animais com cauda provenientes do grupo SC+CC, 
sendo os restantes animais de outros lotes não pertencentes ao estudo. 
3 Este grupo foi constituído pelo correspondente grupo (CC) mais 4 animais com cauda provenientes do grupo SC+CC  
4 Este grupo foi constituído pelo correspondente grupo (SC) mais 9 animais de outros lotes não pertencentes ao estudo. 
5 Este grupo foi constituído pelo correspondente grupo (SC+CC) mais 8 animais de lotes não pertencentes ao estudo. 
6 Este grupo foi constituído pelo correspondente grupo (CC) mais 11 animais com cauda provenientes do grupo SC+CC  
7 Este grupo foi constituído pelo correspondente grupo (SC) mais 10 animais sem cauda provenientes do grupo SC+CC. 

 

Quando os animais entraram na engorda fez-se o seu registo, tendo uma ficha por 

parque com as mesmas condições das descritas na recria, também em todos os parques 

existia uma placa com o número de animais, data de desmame e data de quando perfaziam 

4 meses. 

Ao atingirem cerca de 110kg foram vendidos e, nesta altura, executou-se a limpeza e 

desinfeção do pavilhão, que pressupõe a saída de todos os animais de lotes anteriores 

evitando misturas de lotes e inconvenientes sanitários que possam daí advir.  
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Em suma, através das figuras 15 a 17, é possível observar a forma como os animais 

estavam distribuídos nos diferentes lotes. 

  

 

Figura 15: Constituição dos grupos no lote 1 

Figura 17: Constituição dos grupos no lote 3 

Figura 16: Constituição dos grupos no lote 2 
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5.5 Alimentação  

A alimentação base dos leitões na maternidade foi o leite materno. No entanto, a partir 

do sétimo dia de vida foi colocado um alimentador com uma pequena quantidade de alimento 

(Quick Start I Premius-F) em pó. Este alimento visa, uma habituação ao alimento sólido e uma 

mais fácil transição na fase de recria, de um alimento completamente líquido para um sólido. 

Como o leite materno não satisfazia integralmente as necessidades nutricionais em 

aminoácidos e em alguns oligoelementos fundamentais como ferro e magnésio, este alimento 

permitiu complementar essas necessidades.  

Os leitões eram desmamados aproximadamente aos 21 dias de idade, possuindo 

nessa altura uma capacidade de ingestão de alimento sólido reduzida. Para se viabilizar o 

desmame precoce, foram necessários alguns requisitos em relação à qualidade dos alimentos 

fornecidos. Assim, existiu a necessidade de um cuidado redobrado na alimentação nesta fase 

do leitão, utilizando ingredientes característicos para a recria, facilmente digestíveis, uma vez 

que, o leitão não tinha o sistema digestivo totalmente desenvolvido. Com a utilização de 

ingredientes especiais altamente digestíveis nos alimentos fornecidos, diminuiu-se o 

problema anteriormente descrito do baixo desenvolvimento do sistema digestivo dos leitões, 

que não estavam totalmente aptos a digerir alimentos em que na sua composição 

apresentassem exclusivamente ingredientes de origem vegetal, é de referir que toda a 

alimentação no sector da recria era ad libitum. 

A partir da data de entrada na recria e durante 4 dias forneceu-se aos animais um 

alimento substituto do leite “Quick Start I Premius-F” na forma farinada que era misturado com 

um alimento granulado “Quick Start I Premius-G”. Esta mistura e o seu fornecimento fazia-se 

manualmente e distribuía-se duas vezes ao dia (durante a manhã e ao final da tarde), tendo 

os animais este alimento sempre disponível. Em animais mais débeis à mistura referida 

adicionava-se água e suplementava-se com leite em pó. Nos sete dias seguintes fornecia-se 

manualmente aos animais Quick Start 2 Plus – G. Após esse período alterava-se novamente 

o alimento durante mais sete dias, e iniciava-se o Quick Start II Plus G. SM. Durante mais 4 

dias abastecia-se Quick Start II Plus G. SM, em mistura com o último alimento utilizado na 

recria e proveniente do silo, passando posteriormente a comerem apenas alimento final de 

crescimento. Este alimento era disponibilizado ad libitum. Todo o processo do novo regime 

alimentar está presente na tabela 14. 



47 
 

 

 

 

A alimentação na engorda era automática e foram fornecidos dois tipos de alimento 

em regime ad libitum. Os constituintes analíticos de todos os tipos de alimentação encontram-

se na tabela 15. 

 

Tabela 15: Constituintes analíticos de vários alimentos (maternidade até a recria) 

 

 

 

  Q. S. I Premius-F  Q. S. I Premius-G Q. S. 2 Plus – G Q. S. II Plus G. SM Crescimento Acabamento 

Proteína Bruta (%) 18,80 18,80 19,00 18,00 16,16 15,50 

Fibra Bruta (%) 1,90 1,90 2,87 3,80 4,96 4,92 

Óleos e G. Brutas (%) 6,70 6,70 7,16 5,20 -   - 

Cinza Bruta (%) 6,00 6,00 6,54 6,20 4,34 4,15 

Lisina (%) 1,37 1,37 1,37 1,30 1,17 1,06 

Metionina (%) 0,41 0,41 0,41 0,40 0,37 0,32 

Cálcio (%) 0,60 0,60 0,73 0,60 0,64 0,61 

Sódio (%) 0,42 0,42 0,37 0,35 0,20 0,20 

Fósforo (%) 0,55 0,55 0,60 0,52 0,46 0,44 

Triptofano (%) - - - - 0,22 0,20 

Valina (%) - - - - 0,73 0,70 

Sal (%) - - - - 0,50 0,50 

Potássio (%) - - - - 0,67 0,64 

Amido (%) - - - - 42,07 43,70 

Treonina (%) - - - - 0,76 0,69 

Tabela 14: Alimentação na recria 



48 
 

 

5.6 Plano profilático 

A utilização do plano profilático na exploração (Tabelas 16 e 17) teve como intuito 

impedir ou reduzir o risco de transmissão de doenças, protegendo os suínos da ocorrência ou 

evolução de um fenómeno desfavorável.  

Tabela 16: Plano profilático na maternidade 

Maternidade 

Motivo Medicamento 
Volume 

Administrado 
Intervalo 

Segurança 

Diarreia Strenzen 2,0 gr/100kg PV 1 dia 

Ferro leitões Gleptosil 1,0 ml Nulo 

Problemas respiratórios Draxim 100 mg 1,0 ml/40kg PV 13 dias 

Doença do edema Vepured 1,0ml/animal zero dias 

Sinais clínicos de coccidiose Baycox Multu 50mg e Zuritol 50mg 0,4ml/kg PV 77 dias 

Infeções, causada pela castração Cobactan 7,5% 1,0 ml/25kg PV 7 dias 

Castração - Anti-inflamatório, analgésico  Meloven 2,0 ml/25kg PV 5 dias 
 

Tabela 17: Plano profilático recria/engorda 

Recria/Engorda  

Motivo  Medicamento  Volume Administrado Intervalo Segurança 

Mycoplasma  Porcilis Mhyo ID Once 0,2ml/animal Nulo 

Circovirus Porcilis PCV ID 0,2ml/animal Nulo 

Aujesky Porcilis Begonia Idal 0,2ml/animal Nulo 

Artroses/ Atrites - Staphylococus Eficur 1,0ml/15kg PV 5 dias 

Glasser/ Hemofilos Naxcel 1,0ml/20kg PV 7 dias 

 

5.7 Análise estatística 

 Os animais constituíram três tratamentos experimentais distintos: CC; SC e SC+CC, 

conforme definido e objetivo do estudo. A unidade estatística foi a ninhada (maternidade) e o 

grupo por parque (recria/engorda) para o peso médio e o indivíduo para a ocorrência de 

mordedura. 

Todos os dados recolhidos foram analisados no programa de análise estatística JMP® 

versão 7.0. As variáveis contínuas foram comparadas por análise de variância simples 

(ANOVA), recorrendo-se ao teste de Tukey para comparação de médias. Considerou-se uma 

diferença estatisticamente significativa quando P<0,05. As diferenças no número de animais 

mordidos ou não mordidos foram analisadas através do teste 2. 
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6. Resultados e Discussão 

6.1 Produtividade das porcas 

Os valores produtivos (Tabela 18) apresentados correspondem aos valores usuais 

para porcas nos sistemas atuais de produção suína. Para os vários parâmetros em estudo 

não se encontraram diferenças estatísticas entre tratamentos.  Apesar de o número médio de 

partos das porcas entre tratamentos não ser estatisticamente diferente verifica-se que as 

porcas que integram o grupo CC eram ligeiramente mais velhas. Ainda assim, não 

consideramos que esta diferença de idades (3,5/3,8 vs. 5,0) pudesse afetar os resultados 

obtidos. A prolificidade das porcas também não apresenta diferenças significativas entre 

tratamentos, sendo que estes valores revelam porcas com um bom valor genético. 

Tabela 18: Produtividade das porcas 

Tratamento 
IDC 

(dias) 

Fertilidade 
(%) 

Nº parto 
IPP 

(dias) 
Gestação 

(dias) 
Nº leitões totais/ 

ninhada  
Nº dias 

improdutivos/ninhada 

CC 4,45 100,00 5,0 144,45 114,4 14,6 11,2 

SC   4,32   96,67   3,5   144,12   114,1   15,3   10,9 

SC+CC 3,90 95,83 3,8 145,12 114,5 14,6 11,9 

EPM 0,1802 3,0807 0,9209 0,9186 0,3079 0,7632 1,4692 

Valor de P 0,1127 0,6093 0,4976 0,7400 0,5920 0,7687 0,8869 

Efeito ns ns  ns  ns  ns  ns  ns  

 

Na tabela 19, apresentam-se os resultados relativos à evolução das ninhadas da porca 

e respetiva lactação. Apenas os animais desmamados por ninhada e desmamados por ano 

apresentam diferenças estatísticas significativas. Sendo que onde se observou um número 

mais elevado de desmamados por ninhada e consequentemente desmamados por ano foi no 

tratamento CC, com valores de 15,3 e 39,3 respetivamente. 

Tabela 19: Evolução das ninhadas correspondentes as porcas acima referidas 

Quando observados os resultados relativos à evolução das ninhadas no ciclo do 

ensaio, para todos os parâmetros em estudo, não há diferenças significativas entre 

tratamentos (Tabela 20). Ainda assim, notamos um valor numericamente superior de nascidos 

Tratamento 
Nv/ 

Ninhada 
Nm/ 

ninhadas 
Desmamados/ 

ninhada 
Desmamados/ 

ano 
Nº 

ninhada/ano 

Idade 1º 
parto 
(dias) 

Lactação 
(dias) 

CC 13,6 1,1 15,3 39,3 2,5 402,0 24,8 
SC 14,3 1,0 11,7 29,8 2,5 371,2 24,8 
SC+CC 13,9 0,7 14,2 36,4 2,6 391,0 25,2 

EPM 0,7007 0,2525 0,8900 2,2537 0,0177 15,3691 0,4945 
Valor de P 0,7541 0,5722 0,0306 0,0263 0,1622 0,3797 0,7699 
Efeito ns  ns  sig.  sig ns  ns  ns  
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vivos no tratamento SC+CC (17,3), relativamente ao tratamento CC (13,5). Os nascidos vivos 

para o tratamento SC (15,0) apresentam um valor intermédio. 

É de referir que esta diferença numérica, embora não suportada do ponto de vista 

estatístico (reduzida dimensão da amostra e sua heterogeneidade) é considerável. 

Tabela 20: Evolução das ninhadas em estudo 

Tratamento 
Nascidos 

vivos 
Nascidos 
mortos 

Mumificados Nascidos fracos Desmamados 
Idade desmame 

(dias) 

CC 13,5 1,0 0,3 2,0 12,2 21,5 

SC 15,0 0,7 0,3 1,3 11,5 21,5 

SC+CC 17,3 0,2 0,7 1,8 11,8 21,2 

EPM 1,3451 0,3677 0,2981 0,8311 0,5885 0,29502 

Valor de P 0,1617 0,3012 0,6666 0,8418 0,7304 0,6611 

Efeito ns  ns  ns  ns  ns  ns  

 

6.2 Leitões na Maternidade 

Na tabela 21 apresenta-se o resultado de evolução das ninhadas ao longo do 

aleitamento e após a homogeneização que ocorreu ao terceiro dia. Para os parâmetros em 

estudo não há diferenças significativas entre tratamentos. 

Os valores referentes ao número de leitões existentes nas diversas ninhadas são 

apresentados ao terceiro dia, uma vez que existiu a necessidade de estabilizar as ninhadas, 

e retirar alguns animais devido à elevada prolificidade. O número de animais por ninhada no 

tratamento CC (12,2) é numericamente superior quando comparado com o tratamento SC 

(11,5). O tratamento SC+CC encontra-se num valor intermédio (11,8).  Os números 

apresentados para os animais desmamados não diferem dos valores da ninhada ao terceiro 

dia, uma vez que não existiu mortalidade nesse espaço temporal. O número de machos e de 

fêmeas não difere entre tratamentos. Para a idade ao desmame não existe diferenças 

estatísticas entre tratamentos, assim como para os vários parâmetros analisados. 

Tabela 21: Evolução das ninhadas ao longo do aleitamento após a homogeneização que ocorreu ao 

terceiro dia 

Tratamento 
Nº leitões/ ninhada  

3º dia 
Machos  Fêmeas  Desmamados 

Idade desmame 
(dias) 

CC 12,2 6,5 5,7 12,2 21,5 

SC 11,5 6,8 4,7 11,5 21,5 

SC+CC 11,8 6,2 5,7 11,8 21,2 

EPM 0,5885 0,5693 0,5375 0,5885 0,29502 

Valor de P 0,7304 0,7152 0,3419 0,7304 0,6611 

Efeito ns ns ns ns ns 
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Na tabela 22 são apresentados os resultados relativos à evolução do peso e GMD das 

ninhadas e dos leitões ao longo do aleitamento. Para os parâmetros em estudo não há 

diferenças significativas entre tratamentos, e os valores apresentados são os usuais. 

O GMD na maternidade, não diferiu entre tratamentos e foi SC+CC (0,248kg), SC 

(0,245kg) e CC (0,232kg). Estes resultados não concordam com Marchant-Forde et al. (2009), 

que avaliou um efeito negativo do corte da cauda sobre a taxa de crescimento dos leitões até 

aos 14 dias, quando comparados com leitões da mesma idade que não sofreram este 

procedimento. 

 Tabela 22: Evolução das ninhadas na maternidade 

 

6.3 Leitões na Recria 

A tabela 23 reflete os resultados relativos aos animais usados no estudo. São 

apresentados os valores referentes ao número de leitões do ensaio (machos e fêmeas), peso 

inicial do grupo, peso individual, número final leitões por parque, peso final da ninhada, peso 

final por leitão, o período de ocupação dos animais e o GMD. Verifica-se que para todos os 

parâmetros em análise não houve qualquer efeito significativo dos tratamentos. Embora não 

suportado estatisticamente é de referir a diferença numérica de peso inicial individual entre os 

tratamentos CC quando comparados com SC+CC, uma vez que se verifica uma diferença de 

0,540kg por leitão. Também existe uma diferença numérica de 3,310kg, quando comparado 

o peso final do leitão no tratamento SC (29,69kg) com o tratamento SC+CC (26,38kg), não 

tendo suporte estatístico. 

Contrariamente a Zhou et al. (2013), que constataram que no grupo de leitões onde 

cortaram a cauda houve uma redução no gando médio diário até aos 70 dias, no nosso ensaio 

não se verificaram essas diferenças. 

 

Tratamento 
Peso ninhada 

3º dia (kg) 
Peso leitão 3º 

dia (kg) 
Peso ninhada 
desmame (kg) 

Peso leitão 
desmame (kg) 

Ganho peso total 
ninhada(kg) 

GMD 
(kg/dia) 

CC 19,8 1,65 79,9 6,62 60,2 0,232 

SC 18,3 1,60 78,7 6,86 60,4 0,245 

SC+CC 16,7 1,40 78,3 6,62 61,6 0,248 

EPM 1,2113 0,1009 6,0355 0,43714 5,59482 0,02023 

Valor de P 0,2329 0,2302 0,9800 0,9011 0,9818 0,8437 

Efeito ns ns ns ns ns ns 
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Tabela 23: Evolução dos animais na recria 

Tratamento 
Nº 

leitões/parque  
Machos  Fêmeas  

Pi grupo 
(kg) 

Pi 
individual 

(kg) 

Nº finais 
leitões/parque 

Pf ninhada 
(kg) 

Pf 
leitão 
(kg) 

Período 
(dias) 

GMD 
(kg) 

CC 24,3 13 11,3 174,16 7,14 20,33 571,33 27,94 52,3 0,396 

SC 23 13,7 9,3 157,48 6,82 21,67 645 29,69 52,3 0,436 

SC+CC 23,7 12,3 11,3 156,58 6,6 21,67 565,67 26,38 52,3 0,377 

EPM 1,4272 1,4782 1,291 16,2082 0,4689 1,7638 66,0687 2,2566 1,2019 0,0303 

Valor de P 0,8828 0,8214 0,4921 0,7034 0,7246 0,8314 0,6582 0,6089 1,0000 0,418 

Efeito ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

 

Os vários parâmetros em estudo (Tabela 24) não mostraram diferenças estatísticas 

entre tratamentos devido à diminuta dimensão da amostra. Os animais com cauda (tratamento 

CC) foram retirados em maior número porque a prevalência da mordedura foi superior. 

Contudo, esta constatação não tem suporte estatístico dada a heterogeneidade e limitação 

da amostra. Verifica-se que, em média, por cada grupo existente no tratamento CC foram 

retirados 4 animais, sendo que no tratamento SC só se retiraram 1,3 animais o que aponta 

um valor 3 vezes inferior, embora sem suporte estatístico. 

No tratamento CC, dada a gravidade das lesões existiu a necessidade de retirar 

animais mordidos na cauda para outros parques.  De Greef, Vermeer, Houwers, & Bos (2011), 

relataram que ao mover um lote que tinha prevalência de mordedura para um ambiente com 

espaço considerável e acesso a substratos de enraizamento, os animais demonstravam 

melhorias na mordida da cauda. Alguns dos animais que movemos foram colocados em 

parque de terra e também verificamos uma melhoria e a solução do problema.  

No tratamento CC e SC+CC sempre que se observava um agressor era colocado num 

outro parque, sendo de realçar que no lote 3 no tratamento CC existiu a necessidade de retirar 

dois agressores do grupo.  

Hunter et al. (2001), referem que num estudo feito a vários produtores 67% dos 

mesmos retirava as vítimas como medida de prevenção da caudofagia. De Greef et al. (2011), 

referiram que remover os porcos agressores, diminuir a densidade e aumentar o 

enriquecimento ambiental resultou na redução do comportamento de morder. No nosso 

estudo, embora sem suporte estatístico consideramos que após estes procedimentos também 

ocorreram melhorias.  

Ao longo do estudo observou-se que alguns dos agressores eram os animais mais 

pequenos do grupo, tal como Wallgren & Lindahl (1996). Os porcos agressores 

frequentemente são os animais mais pequenos, retratando o seu comportamento agonístico 
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normal e incapacidade de vencer lutas, fazendo com que estes ataquem os seus 

companheiros do parque. Todos os animais inicialmente detetados como agressores eram 

machos, indo ao encontro de Penny, Walters, & Tredget (1981), que verificaram que os porcos 

machos tinham mais tendência para a mordedura de cauda quando comparado com fêmeas. 

O critério “retirado outros” refere-se a animais retirados por outros fatores não 

relacionados com a mordedura da cauda, mas por situações de doenças. 

Tabela 24: Número de animais retirados na recria em média por lote 

Tratamento Retirados total Retirados mordidos Retirado outros Retirado agressor 

CC 4 2 1 1 

SC 1,3 0 1,3 0 

SC+CC 2 0 1,7 0,3 

EPM 2,117 1,1547 1,0364 0,3849 
Valor de P 0,6692 0,4219 0,9033 0,2519 
Efeito ns ns ns ns 

 

6.4 Evolução dos animais mordidos na recria 

A figura 18 demonstra a evolução dos animais mordidos ao longo da recria para os 

diferentes tratamentos. Observa-se, que ocorreram mais animais mordidos na semana três e 

na semana sete, nomeadamente quando os animais tinham uma idade compreendida entre 

os 40 e 70 dias. Neste estudo não se constatou o efeito esperado e citado por Simonsen 

(1995) que refere que a mordedura de cauda não era um problema comum antes de os porcos 

atingirem a idade de 90 a 120 dias. No entanto, confirmou-se a suposição de Hunter et al. 

(1999) ao defenderem que a mordida de cauda em suínos é um problema na produção 

moderna e pode ocorrer em todas as etapas do ciclo de produção, levando a danos na cauda 

com diferentes níveis de gravidade. 

Consideramos que, quer na semana três como na semana sete, a elevada densidade 

animal nos parques contribuiu para estas ocorrências. Alguns dos grupos na semana três 

foram subdivididos devido ao elevado número de animais por parque. Visto que os animais 

pertenciam ao tratamento SC+CC colocaram-se 14 animais num parque (animais sem ferida 

e o agressor) e noutro parque colocaram-se os restantes 12 animais. Entretanto verificou-se 

que o agressor para além de todas as caudas intactas anteriormente mordidas, atacou todas 

as caudas intactas do novo semi-grupo em que foi inserido. 

No estudo de Hunter et al. (2001), quando os porcos foram removidos de um grupo de 

cauda mordida permitiu ao agressor um melhor acesso que resultou num impacto maior. 
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Além dos grupos que foram subdivididos houve também ocorrências de mordedura 

noutros grupos, pelo que pode ter havido outros fatores além da densidade animal, que 

contribuíram para o problema. Nesta fase, terceira semana após o desmame, os leitões 

ultrapassaram o stresse pós desmame, e tiveram consumos alimentares e crescimentos 

elevados pelo que qualquer limitação no acesso ao alimento pode também ser fator 

desencadeante da mordedura. 

Whitney & Richards (2012), mostraram que quanto mais espaço tiverem os animais, 

menor será o risco de aparecimento do canibalismo, pois quando a densidade aumenta, isso 

reflete-se na competição por comida, água e espaço no parque. D’Eath et al. (2014), referem 

também que um dos desencandadores de risco para a incidência de um surto de caudofagia 

pode ser a mudança na alimentação. 

Na semana sete aproximava-se o final do período de recria pelo que a área disponível 

pelo animal era tendencialmente escassa, o que pode ter contribuído para as ocorrências. 

No acompanhamento do ensaio verificamos que apesar das temperaturas estarem 

reguladas e sob controlo automático, as janelas não eram providas de defletores e o ar frio do 

exterior ao entrar na sala incidia diretamente sobre os animais (lote 2). Consideramos que o 

fluxo de ar proveniente do ventilador incidia neste parque e isso pode ter despoletado maior 

número de ocorrências.  

Hunter et al. (2001), relataram que o tipo de ventilação teve um efeito significativo na 

probabilidade de mordedura da cauda, tendo a ventilação natural, em comparação com a 

ventilação artificial, reduzido a probabilidade de mordedura, sendo o efeito mais relevante 

para porcos de cauda intacta. 
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Na figura 19 mostra-se a evolução dos animais mordidos ao longo da recria nos 

diferentes tratamentos, tendo em atenção o sexo dos animais. Na semana três e quatro 

observámos que o número de fêmeas mordidas foi superior no tratamento CC e no tratamento 

SC+CC. O tratamento SC apenas apresentou um porco mordido na cauda e do sexo 

masculino. Analisando a semana sete, o tratamento com cauda teve mais ocorrências de 

machos mordidos, ao contrário do tratamento SC+CC que obteve mais fêmeas mordidas. 

Um estudo realizado pela American Veterinary Medical Associat (2014), relativamente 

ao sexo onde predomina a mordedura afirma que ainda existem dúvidas, uma vez que alguns 

estudos apontam que machos alojados com fêmeas apresentam menor tendência para 

mordedura nos machos, tendo outros estudos sugeridos que a mistura de sexos reduz 

também a incidência de mordedura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 20 apresenta em termos percentuais  o número de animais mordidos por sexo, 

reforçando o gráfico supra em que se constata que o número de animais fêmeas mordido é 

superior na semana três no tratamento CC e SC+CC. Sendo que a percentagem de fêmeas 

mordidas no tratamento CC é de 38,2% e os machos apresentam um valor de 20,5%. No que 

respeita ao tratamento SC+CC verificam-se 13,5% de fêmeas mordidas e um valor superior 

de machos (17,6%). A percentagem de animais SC mordidos é de 2,6%. Na semana sete 

também existiu um elevado número de caudas mordidas no tratamento CC, sendo a 
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Figura 19: Evolução dos animais mordidos ao longo da recria nos diferentes 

tratamentos, considerando o sexo do animal 
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percentagem de machos e de fêmeas de 28,2 e 23,5 respetivamente: Verifica-se assim uma 

maior percentagem de machos mordidos nesta semana e neste tratamento. O tratamento 

SC+CC teve uma menor percentagem de machos mordidos (8,1%) quando comparado com 

as fêmeas (20,6%), sendo uma diferença que corresponde a mais do dobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 25 mostra a percentagem de animais mordidos nos diferentes tratamentos 

(CC; SC; SC+CC). O tratamento CC teve valores superiores de animais mordidos quando 

comparado com o grupo SC+CC, sendo que o tratamento SC apresenta um valor bastante 

baixo (1,4%) quando comparado com os restantes tratamentos. Embora não haja suporte 

estatístico é possível verificar que o corte de cauda nesta exploração é eficiente como meio 

de prevenção da caudofagia. Hunter (1999), também concluiu que num estudo em várias 

explorações que cerca de 3,5% dos porcos com cauda cortada evidenciavam mordedura, 

quando comparados com porcos com cauda intacta onde a incidência era de 9,2%. 

 

Tabela 25: Animais mordidos nos diferentes tratamentos da recria 

 

 

 

Tratamento Mordidos % Mordidos 

CC (n=73) 40 54,8 

SC (n=69) 1 1,4 

SC+CC (n=71) 26 36,6 
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Figura 20: Evolução dos animais mordidos ao longo da recria em percentagem 

nos diferentes tratamentos, considerando o sexo do animal 
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6.5 Evolução dos animais mordidos na engorda 

Na figura 21 analisa-se o número de animais mordidos na engorda por semanas de 

permanência.  

Observou-se uma maior ocorrência de animais mordidos na semana 1 e 2 da engorda 

(animais com 75-90 dias), o que pode ser justificado pela mudança de grupos. A adaptação 

aos novos animais pode levar a nova divisão social que por vezes resulta em brigas e 

possíveis lesões (mordedura de cauda). Também a adaptação ao novo local, com 

climatização diferente pode desencadear a ocorrência de mordeduras. Como alguns animais 

da recria transitaram para a engorda com as caudas mordidas e com vestígios de sangue, 

pode ter sido um estímulo.  

Sonoda, Fels, & Oczak (2013), contrariamente aos nossos resultados, a ocorrência 

mais frequente em porcos com 130 dias, quando o seu peso é de 40-50kg, quando 

comparados com animais mais jovens. Li et al. (2018), defendem que agrupar porcos sem 

considerar as suas preferências sociais pode resultar no desenvolvimento de comportamentos 

anormais como morder a cauda, uma vez que o reagrupamento de suínos desenvolve 

interações entre eles para a definição de uma nova hierarquia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Evolução dos animais mordidos ao longo da engorda nos diferentes 
tratamentos 
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A figura 22 mostra o número de animais mordidos por sexo, com o decorrer das 

semanas na engorda. Na semana número um e dois, observa-se um maior número de machos 

mordidos no grupo CC. No que respeita ao tratamento SC+CC observa-se o oposto, 

verificando-se um maior número de fêmeas mordidas. No tratamento SC apenas ocorreu 

mordedura em machos na semana dez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Evolução dos animais mordidos ao longo da recria nos diferentes 

tratamentos, considerando o sexo do animal 

 

A percentagem de animais mordidos na engorda ocorreu sobretudo na semana um e 

dois (Figura 23). Simonsen (1995), mostra também que a frequência de mordedura é variável 

ao longo da vida, mas, contrariamente ao nosso estudo observa uma maior prevalência 

quando os porcos envelhecem e ficam mais pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Evolução dos animais mordidos ao longo da recria em percentagem nos 

diferentes tratamentos, considerando o sexo do animal 
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A tabela 26 mostra o número e percentagem de animais mordidos durante a engorda. 

É interessante que o tratamento SC evidencia melhor resposta dos animais (não morder a 

cauda), quando comparado com o tratamento CC, embora sem suporte estatístico. No 

tratamento SC observa-se uma diminuta percentagem de animais mordidos. O tratamento CC 

é onde se verifica um maior número de animais mordidos e consequentemente uma 

percentagem mais elevada de mordeduras. 

Tabela 26: Animais mordidos nos diferentes tratamentos da engorda 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Animais mordidos na engorda e recria  

A tabela 27 mostra que a probabilidade de CC surgir mordido na recria é 83,6 vezes 

superior aos animais SC. Já na engorda a probabilidade de CC aparecer mordido é 5,4 vezes 

superior aos SC. Quando analisada a recria juntamente com a engorda, a probabilidade dos 

animais CC aparecerem mordidos é 21,2 vezes superior aos SC. Estes resultados concordam 

com Hunter (1999) que mostrou uma probabilidade de 2,73 vezes superior em porcos com 

cauda longa serem mordidos comparativamente em porcos com cauda cortada.  

Tabela 27: Probabilidade de existir mordida na cauda na recria e na engorda 

Tratamento Efeito Recria Engorda Recria + Engorda 

CC Mordidos 40 11 51 
CC Não mordidos 33 76 109 

SC Mordidos 1 3 4 

SC Não mordidos 68 112 180 

Valor de P  0,0001 0,0054 0,0001 

Odds Ratio  83,6 5,4 21,2 

Lower 95% - Upper 95%   11,02 - 635,04 1,46 - 20,01 7,45 - 60,2 
 

 

Tratamento      Mordidos % Mordidos 

SC (n=115) 3 2,6 

CC (n=87) 11 12,6 

SC+CC (n=28) 7 25,0 
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6.7 Consequências da caudofagia  

Na figura 24 evidencia-se a incidência e gravidade da mordedura nos animais com 

cauda. É visível através das imagens sangue fresco e feridas com algumas tumefações e 

infeções do tecido da cauda, que por vezes formaram uma crosta. Os animais onde a cauda 

tinha sido cortada não apresentaram resultados semelhantes. Hunter (1999), verificou que a 

prevalência de sérios problemas de mordeduras é de 2,4% em porcos com cauda cortada 

comparados com 8,5% em porcos com cauda intacta. Valros, Ahlström, Rintala, Häkkinen, & 

Saloniemi (2004), mostraram que os sinais de mordedura que incluem feridas estão presentes 

em porcos com cauda intacta entre 2 a 12%, e nos porcos com cauda cortada essa 

prevalência é de 3%. 

É de referir que todos os agressores iniciais era machos e segundo Schroder & 

Simonsen (2001), os porcos machos fazem ferimentos mais graves que as fêmeas uma vez 

que tem temperamento mais agressivo. A mordida severa do animal e as consequentes 

feridas graves, levou a que vários animais se começassem a morder uns aos outros tornando-

se assim um problema de difícil tratamento nos diversos grupos com animais mordidos (CC e 

SC+CC). Temple et al. (2014), mostraram que um rabo com sangue estimula o interesse de 

outros porcos no parque tornando-o atraente para as mordeduras. A escala de tempo em que 

ocorreu as primeiras feridas, até apresentarem sangramento, infeções e por vezes falta da 

última parte da cauda foi de um a dois dias, sendo que Temple et al. (2014) relataram que a 

velocidade do surto e a sua gravidade dependem do nível de mordida, e do direcionamento 

de outros porcos para o sangue nas caudas. Zonderland, Kemp, Bracke, Hartog, & Spoolder 

(2010), relataram que o progresso das marcas de mordida para uma ferida na cauda 

claramente visível demorou em média 7 dias, embora a experiência prática sugira que pode 

ocorrer ainda mais rapidamente, como foi o caso do presente estudo. 

Quando um surto surgia a cauda dos animais estava pendente e entre as pernas para 

assim fornecerem proteção contra a mordida, o que vai de encontro às palavras de  McGlone 

et al. (1990).  
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Figura 24: Cauda dos suínos após surto de caudofagia 
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6.8 Temperatura maternidade e ninho 

O estudo foi realizado em diferentes salas de maternidade. Independentemente deste 

facto, consequência da realização do ensaio em contexto de exploração, estes animais 

estiveram submetidos a temperaturas que nem sempre atendiam as suas necessidades 

térmicas ideais.  Contudo para a avaliação do período experimental durante a maternidade, 

esse fator parece não ter influenciado o desempenho dos animais e o seu comportamento, 

uma vez que não se verificou caudofagia neste período. 

Observam-se grandes variações de temperaturas no que respeita às salas de 

maternidade e também à temperatura dos ninhos (Figura 25). A oscilação da temperatura das 

salas foi de 22,1ºC a 32,5 ºC. Já a temperatura dos ninhos teve como valores mínimos de 

22,5 ºC, e máximos 33,5 ºC. Ao longo dos dias ocorreu grande variação de temperaturas 

existindo pontos máximos e mínimos com diferenças assinaláveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Temperatura das salas de maternidade e respetivo ninho dos leitões 
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6.9 Temperatura na recria  

Na figura 26 apresentam-se as curvas de temperaturas ao longo do tempo de recria. 

Verifica-se que a temperatura da sala 3A e 4A decresce gradualmente conforme os animais 

vão ganhando peso, sendo que os valores decrescem gradativamente cerca de 1°C, não 

existindo uma grande variação de temperatura. No que diz respeito, às salas 2 e 4, verifica-

se uma grande variação de temperaturas ao longo do tempo, sendo de notar o pico da sala 4 

em que a temperatura sofreu um aumento até aos 32,7°C, podendo ter sido um motivo para 

os animais do lote 1 do tratamento (SC+CC), se começarem a morder, uma vez que esta 

oscilação coincide com o despoletar da mordedura da cauda, nesse mesmo lote. Pode assim 

ter acontecido o que referem alguns autores que apontam oscilações superiores a 4 graus ao 

longo de um ciclo de vinte e quatro horas como fatores de stresse, podendo despoletar vícios, 

como a caudofagia (DGAV, 2019).  
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7. Considerações finais 

Na análise global do nosso trabalho podem ser destacados os seguintes aspetos: 

1- O corte de cauda não resolve as causas subjacentes que levam à mordedura, no 

entanto é uma prática que, também no nosso trabalho, permitiu controlar o 

problema. 

2- O objetivo de não cortar caudas obriga a melhores condições de bem-estar de 

forma a evitar o sofrimento que o animal possa ter quando se corta a cauda, no 

entanto o sofrimento posterior pode ser bastante superior, como resultado das 

mordeduras de cauda. 

 

O corte de cauda do suíno faz-se até ao sétimo dia com a ajuda de um cauterizador 

prevenindo infeções posteriores e também hemorragias. Nesta fase ocorre o desenvolvimento 

do sistema nervoso sensitivo e este procedimento é geralmente considerado como pouco 

doloroso. 

A mordedura de cauda é um problema grave que pode afetar a economia da 

exploração, na medida em que, quando esta ocorre é necessário despender tempo dos 

funcionários para o tratamento, bem como o custo com a medicação adequada, de forma a 

minimizar as consequências da mordedura. Também a diminuição no crescimento dos porcos, 

a morte prematura e a presença de abcessos que pode levar à rejeição de parte ou da 

totalidade da carcaça no matadouro são fatores a considerar. 

Como resultados do estudo observou-se que a probabilidade de animais com cauda 

intacta (tratamento CC) aparecerem mordidos na recria e na engorda é superior quando 

comparado com animais com cauda cortada (tratamento SC). A prevalência da mordedura na 

cauda na recria no tratamento CC é 84 vezes maior quando comparada com o tratamento SC. 

No que diz respeito à engorda a probabilidade de CC aparecer mordido é 5 vezes superior ao 

tratamento SC. Quando observado a recria juntamente com os animais da engorda a 

probabilidade do tratamento CC aparecer mordido é de 21 vezes superior ao tratamento SC. 

Perante a expressão do problema observado nos resultados somos de parecer que a 

implementação do “não corte” de caudas terá de ser feita com todo o cuidado e precedida de 

um conjunto de melhorias dos fatores de risco. De forma a reduzir as consequências da 

caudofagia sugere-se a estratégia de retirar o agressor dos grupos assim que este seja 

detetado, tal como os animais mordidos.  
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Relativamente a propostas de melhoria da exploração devia haver um maior cuidado 

com os fatores que desencadeiam a caudofagia, sendo a ventilação, o controlo de 

temperatura, a densidade animal, e o enriquecimento ambiental, passiveis de melhoria. 

Num trabalho, futuro seria interessante aumentar a amostra de modo a identificar quais 

os principais fatores ligados a caudofagia. Desta forma seria possível obter resultados mais 

robustos acerca da prevalência de mordeduras na exploração e sugerir alterações para 

melhorar o bem-estar dos animais e reduzir o problema de caudofagia.  
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9. Anexos  

Anexo 1 – Materiais de enriquecimento e respetivo nível qualitativo 

 

Materiais Fornecimento Nível qualitativo 
Pode ser 

complementado 
com.. 

Palha, feno, silagem, 
miscanthus, 
tubérculos 

Cama Ótimo 
Pode ser utilizado 

por si só 

Terra Cama Satisfatório 
Materiais 

comestíveis e para 
mastigar 

Aparas de madeira Cama Satisfatório 
Materiais 

comestíveis e para 
mastigar 

Serradura Cama Satisfatório 
Materiais 

comestíveis e para 
mastigar 

Composto de 
cogumelos, turfa 

Cama Satisfatório 
Materiais 

comestíveis 

Areia e pedras Cama Satisfatório 
Materiais 

comestíveis e para 
mastigar 

Desperdícios de 
papel 

Cama parcial Satisfatório 
Materiais 

comestíveis 

Dispensador/ 
doseador de 
“pellets” 

Dispensador/doseador Satisfatório 
Dependendo da 
quantidade de 

“pellets” fornecida 

Palha, feno ou 
silagem 

Manjedoura/ 
dispensador/ doseador 

Satisfatório 
Materiais 

manipuláveis e de 
investigação 

Madeira macia, sem 
tratamento, cartão, 
corda de fibra 
natural, saco de juta 

Objeto Satisfatório 
Materiais 

comestíveis e de 
investigação 

Palha compactada 
em cilindro 

Objeto Satisfatório 
Materiais 

manipuláveis e de 
investigação 

Corrente, borracha, 
tubos de plástico 
flexível, plástico 
rígido, madeira dura, 
bola, sal para lamber 

Objeto Reduzido 

Deve ser 
complementado por 
materiais ótimos ou 

medianos 
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Anexo 2 – Diferentes setores da exploração 

 

Maternidade 

 

 

 

Recria 1 
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Recria 2 e 3 

 

 

Engorda 


