Monitorização do ambiente térmico tendo em vista o bem-estar
animal de suínos em fase de crescimento e engorda
José Rico1, Fátima Baptista2, Vasco F. Cruz2.
1 Universidade

de Évora, Núcleo da Mitra, 7002-554 Évora, Portugal, m37275@alunos.uevora.pt
2 Departamento de Engenharia Rural, Escola de Ciências e Tecnologia, Instituto de Ciências Agrárias e
Ambientais Mediterrânicas, Universidade de Évora, Núcleo da Mitra, Ap. 94, 7002-554 Évora, Portugal,
vfc@uevora.pt
Os constantes desenvolvimentos tecnológicos podem facilitar a gestão de sistemas produtivos que se
baseiem
no controlo contínuo e em tempo real da produção, do bem-estar e da saúde dos animais, bem como das
condições ambientais. Estes sistemas permitem aos produtores detetar, instantaneamente, problemas e
ativar
medidas de resposta imediata. O ambiente das instalações pecuárias apresenta-se como um dos
principais
fatores limitantes da produção. Situações de stress térmico podem causar uma diminuição nas
performances
dos animais, morbidade e até mesmo mortalidade, conduzindo a perdas económicas significativas e
preocupações de bem-estar animal.
O controlo ambiental das instalações pecuárias é tipicamente baseado nas taxas de produção de calor e
humidade a níveis de temperatura ambiente predeterminados. Este método de controlo tradicional não
satisfaz as verdadeiras necessidades térmicas dos animais, uma vez que não contabiliza alguns fatores
ambientais, fisiológicos e comportamentais, atualmente conhecidos como influentes nas respostas
produtivas
do animal mediante as condições circundantes. Além disso, os avanços na genética animal, nutrição e
práticas
de gestão levaram a alterações consideráveis nas cargas de calor sensível e latente das instalações
pecuárias
modernas. Neste contexto, a zootecnia de precisão poderá ser o conceito básico para o desenvolvimento
de
um sistema de controlo avançado baseado em monitorização automática, numa frequência adequada de
variáveis ambientais, fisiológicas e comportamentais.
Este trabalho foi conduzido com o objetivo de perceber como se monitorizam os parâmetros ambientais
e
analisar a sua importância na produção e bem-estar de suínos em fase de engorda e acabamento.

