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1. Introdução 

O bem-estar animal (BEA) 

tornou-se um assunto frequente entre a 

sociedade que consome proteína de 

origem animal. Por consequência, as 

cadeias de produção de animal estão 

cientes desse novo perfil de consumidor 

e tem adotados medidas para não perder 

mercado, tais como: rastreabilidade dos 

animais, origem dos insumos utilizados 

na produção, a fim de, redução de perdas 

econômicas e um produto final de 

melhor qualidade, levando em 

consideração aspectos do BEA. 

Quando citamos os modelos 

tradicionais de maternidade, o 

alojamento das matrizes é feito em celas 

individuais para que ocorra o parto e 

aleitamento da leitegada. Considerando a 

relação custo benefício, esse sistema 

possui grande aceitação do ponto de vista 

produtivo. Entretendo, na perspectiva de 

bem-estar das matrizes, este sistema 

apresenta efeitos negativos, pois limita a 

movimentação dos animais, e causa a 

manifestação de comportamento 

estereotipados (SOUSA, 2014). 

A União Europeia (UE) tornou-

se referência em técnicas de BEA para a 

cadeia suinícola, pois foi a pioneira em 

implementar medidas nessa questão. 

Para tal, a Diretiva 2008/120/CE, diz 

respeito às normas mínimas de proteção 

para suínos para garantir o 

desenvolvimento racional da produção. 

Consta os manejos de, caudectomia, 

desgaste do dentes e castração cirúrgica 

poderão ser realizados, seguindo 

disposições que assegurem a melhor 

prática, executado por pessoas treinadas. 

Através da Portaria 2018/N°195/4 de 

Julho, o Brasil também estabeleceu 

normas produção de suínos. 

 

 

2. Desenvolvimento 

2.1 NORMATIVAS VIGENTES 

A Diretiva 2008/120/CE 

descreve as normas de construção das 

instalações para possibilitar aos animais, 

um ambiente que corresponda às suas 

necessidades de exercício e de 

comportamento exploratório, dentro das 

fases de gestação e maternidade. 

Segundo essas normas, as porcas devem 

ser alojadas em gestação coletiva a partir 

da quarta semana pós cobrição até uma 

semana antes da data do provável parto, 

destinado 2,25 m2 de área / por animal. 

Na maternidade, as fêmeas devem ter 

liberdade e espaço suficiente para 

levantar e repousar livremente. No local 

de parição, a fêmea gestante deve ser 

alojada em uma cela individual longe de 

animais da mesma espécie, e no local de 

parição deve existir uma área livre atrás 

da fêmea para facilitar a parição natural 

ou assistida. Para os leitões, deve ter área 

que possam repousar juntos, além de 

outra área (escamoteador), recoberta e 

com controle térmico para idade com que 

se encontram. 
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Segundo a Portaria 

2018/N°195/4 de Julho do governo 

Federal, o alojamento individual na 

maternidade é permitido, desde que, a 

fêmea se levante e fiquem em repouso 

sem tocar simultaneamente os dois lados 

da gaiola, além de não tocar as barras 

superiores e laterais da gaiola. Ademais, 

é permitido o uso de piso vazado, aos 

leitões, desde que utilize material 

adequado, a exemplo de tapetes para 

aquecimento ou escamoteadores, para 

proporcionar conforto aos mesmos. 

Estas orientações, seguem 

equitativamente a linha europeia para os 

parâmetros de criação de suínos. 

 

2.2 SISTEMAS DE ALOJAMENTOS 

NA MATERNIDADE  

Os sistemas de alojamento na 

maternidade diferem dos sistemas na 

gestação, pois a prioridade é o 

nascimento e a sobrevivência dos leitões. 

Sendo assim, a adoção de práticas de 

bem-estar animal, são fundamentais para 

minimizar o estresse da matriz e dos 

leitões. Durante esse período, tanto as 

fêmeas como os leitões necessitam de 

cuidados especiais, se comparado a 

outras fases do ciclo produtivo. Dessa 

forma, torna-se fundamental o 

investimento em mão de obra 

especializada e formação continuada dos 

colaboradores. 

 

 

 2.2.1 Cela convencional 

Este é o modelo mais utilizado 

pelas granjas brasileiras. Composto por 

uma cela metálica, barras de proteção 

contra esmagamento de leitões, e 

escamoteador, para o aquecimento da 

leitegada. Na parte frontal da cela, estão 

dispostos o comedouro e o bebedouro. A 

cela deve possuir espaço suficiente para 

possibilitar a mamada de toda a 

leitegada. É importante ressaltar, que a 

morte por esmagamento apesar das 

barras protetoras, é a principal causa de 

mortalidade dos leitões nascidos vivos 

até a fase de desmame. Há muita 

discussão sobre esta cela, com relação ao 

bem-estar animal, pois restringe a 

movimentação da matriz e aumenta a 

ocorrência de comportamentos 

estereotipados. 

 

 
Figura 1 – Representação do modelo de 

criação de cela convencional. 

Fonte: BORBA, A. 2017. 

 

2.2.2 Cela de lateral removível 

Tem o mesmo modelo proposto 

pela cela convencional, entretanto uma 

das laterais da gaiola pode ser deslocada, 

permitindo movimentos em 360° da 

matriz. Nesse sistema, a cela permanece 

restritiva no momento do parto até o 

sétimo dia de lactação, a fim de obter um 

bom desempenho dos leitões no primeiro 
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momento, principalmente com a 

uniformização das primeiras mamadas, 

bem como uma menor taxa de 

esmagamento de leitões. Após este 

período, a cela é aberta, permitindo 

maior movimento da matriz. 

 

 

 
Figuras 2 e 3 – Representação do modelo de 

criação de cela de lateral removível. 
Fonte: MATERNIDADE SUÍNA - Boas práticas para o bem-

estar na suinocultura - MAPA, 2018. 

 

 

2.2.3 Baia simples 

Sistema de baia que ocupa a 

estrutura convencional da maternidade, 

porém sem gaiola. Geralmente 100% do 

piso é vazado e não apresenta áreas 

específicas para realização de outras 

atividades, além daquelas denominadas 

básicas (comer, defecar, urinar e deitar). 

Nesse modelo, as fêmeas possuem maior 

mobilidade, porém a utilização total de 

piso vazado não condiz com as 

normativas de BEA. Esse tipo de piso 

também afeta o ganho de peso dos 

leitões, pois não mantêm o calor, 

prejudicando o conforto térmico ideal. 

Leitões em estresse pelo frio apresentam 

menor consumo de leite e maior perda de 

energia para regulação da temperatura 

corporal. 

 

 
Figura 4 – Representação do modelo de 

criação de baia simples. 
Fonte: MATERNIDADE SUÍNA - Boas práticas para o bem-

estar na suinocultura - MAPA, 2018. 

 

2.2.4 Baia adaptada 

Possui áreas bem definidas para 

defecação, alimentação e descanso. A 

área de descanso pode ser de piso vazado 

ou ainda de material sólido, permitindo 

assim, a utilização de materiais para a 

confecção de ninhos, como substratos de 

origem vegetal (maravalha, carca de 

arroz, palha). Dessa forma, ela consegue 

manifestar o seu comportamento natural 

nesse tipo de ambiente. O modelo possui 

barras móveis para a proteção dos 

leitões, além da utilização de 

escamoteadores para manter o conforto 

térmico da leitegada. O uso desse 

sistema não é comum no Brasil, mas 

permite a proteção aos leitões, e permite 

uma área confortável de descanso para a 

matriz e outra para leitegada. 
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Figura 5 – Representação do modelo de 

criação de baia adaptada. 
Fonte: BORBA, A. 2017. 

 

2.2.5 Sistemas em grupo 

Nesse sistema, as fêmeas ficam 

alojadas em grupos durante o período de 

gestação. No sétimo dia que antecede a 

parição, elas são encaminhadas para 

baias individuais, retornando ao grupo 

sete dias após com sua leitegada. O 

tempo de retorno pode variar de acordo 

com a recuperação da fêmea e o 

consumo de colostro nos primeiros dias 

dos leitões.  

Oliveiro et al. (2008) realizou um 

estudo sobre os efeitos fisiológicos do 

sistema de alojamento na maternidade 

sobre o parto e lactação. No estudo, 

foram separadas em dois grupos, onde 

um grupo foi alocado em baias 

enriquecidas com palhas e outro em celas 

parideiras sem palha. Concluiu-se que as 

baias enriquecidas permitiram as fêmeas 

expressar seu comportamento natural, 

diminuindo a duração do parto. As 

fêmeas realocadas nas celas tiveram a 

circulação reduzida de ocitocina durante 

o parto e mantiveram níveis de cortisol 

elevados. Dessa forma, reduzindo a 

ejeção de leite pela glândula mamária, e 

comprometendo a disponibilidade de 

colostro aos leitões.  

Figura 6 – Representação do modelo de 

criação de baia em grupo. 
Fonte: MATERNIDADE SUÍNA - Boas práticas para o bem-

estar na suinocultura - MAPA, 2018. 

2.2.6 Sistema Intensivo de Suínos 

Criados ao Ar Livre - SISCAL 

O Sistema Intensivo de Suínos 

Criados ao Ar Livre (SISCAL) é uma 

alternativa viável e de baixo custo, para 

agricultura familiar. A área por animal 

pode variar de 600 a 1500 m2/matriz 

alojada, dependendo das condições 

climáticas da região, das características 

físicas do solo e do tipo de cobertura do 

solo. A forragem a ser utilizada deve 

possuir hábito de crescimento vigoroso, 

ser tolerante ao pisoteio, pastoreio e ao 

revolvimento. Indica-se, a grama 

Bermuda, os Cynnodons (Coast cross, 

Tifton) e Braquiárias. O cercamento dos 

piquetes deve ser construído com auxílio 

de cercas elétricas, utilizando dois fios 

de arame liso, sendo um a 0,30 e outro a 

0,60 m em relação ao solo. No que diz 

respeito as instalações de maternidade, é 

utilizada uma cabana que pode ter 

diferentes tipos de materiais na sua 

concepção. Apresenta duas aberturas, na 

parte frontal e dorsal da construção. No 

seu interior, tem barras semelhantes a 

celas parideiras para proporcionar aos 

leitões uma proteção no momento da 

mamada. Se recomenda colocar um tipo 
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de palha para que a fêmea consiga 

expressar o seu comportamento natural. 

Nesse tipo de alojamento, os cuidados 

com os neonatos são muito reduzidos, 

pois eles têm liberdade para interagir e 

movimentar-se dentro do piquete. 

 

 
Figura 7 – Representação de cabana para o 

modelo de criação SISCAL. 

Fonte: Professor.pucgoias.edu.br.  

 

2.3 TÉCNICAS DE 

ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 

Nessa fase, o enriquecimento 

ambiental é importante para ambos, a 

matriz e aos leitões. Permite redução nos 

comportamentos indesejáveis, como 

agressividade e aumentam os 

comportamentos naturais da espécie, 

como o investigativo. Segundo Yun 

(2015), o comportamento de construção 

do ninho aumenta os níveis de prolactina 

e ocitocina circulante, reduzindo assim o 

número de natimortos e melhorando a 

produção de leite. Para leitões, Souza et 

al. (2011) relatou o comportamento de 

curiosidade e preferência dos leitões, 

quando foi utilizado lâmpadas da cor 

azul comparado a lâmpadas da cor 

branca em escamoteadores, estimulando 

a entrada dos leitões no escamoteador. 

Cabe ressaltar, que o enriquecimento 

ambiental é um aliado para o combate do 

estresse e os vícios de sucção na fase de 

desmame. 

 2.4 CONFORTO TÉRMICO PARA OS 

LEITÕES 

Na maternidade um dos 

principais problemas que se apresenta, é 

a regulação de temperatura para dois 

ambientes distintos. A temperatura de 

conforto da fêmea varia de 16 a 22°C. Já 

para o leitão, a zona mínima começa em 

25°C e pode chegar a 32°C, sendo 

recomendável a redução gradual de 1°C 

por semana. Assim, são necessárias 

técnicas para manter o aquecimento dos 

leitões sensíveis a temperaturas 

ambientais baixas, como uso de tapetes 

térmicos e escamoteadores. Por 

consequência, cada sistema deve levar 

em consideração esse ponto, 

possibilitando aos animais uma zona de 

conforto térmico de acordo com a 

categorial, em um mesmo ambiente. 

 

 

 

 

3. Considerações finais 

Debates referentes as instalações 

de gestação e maternidade, já estão 

mudando aos poucos a fotografia da 

suinocultura mundial. O tema possui 

muitos questionamentos, pois cada 

sistema apresenta sua particularidade e 

possui vantagens e limitações. A União 

Europeia vem liderando as pesquisas 

nesse ramo, através de diretrizes e 

normativa que busquem o bem-estar 

animal, a fim de possibilitar maior 
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conforto e condições de alojamento para 

que os animais possam expressar seu 

comportamento natural.  

A maior parte dos estudos levam 

em consideração o BEA e dados 

produtivos, porém há poucas pesquisas 

com relação ao lado econômico, 

avaliando a troca do sistema de 

alojamento. Dessa maneira, torna-se 

difícil concluir qual o melhor sistema de 

alojamento de matrizes, quanto a BEA, a 

dados produtivos e a questão econômica.   
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