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O objetivo deste trabalho foi avaliar as condições de bem-estar de matrizes suínas em granjas 

com alojamento coletivo. Foram avaliados 522 matizes de seis granjas comerciais quanto aos 

seguintes indicadores: 1) relação homem-animal (RHA), avaliada com a aplicação de escores, 

com extremos de 1 (a matriz não permite aproximação humana) a 6 (a matriz permite ser tocada 

e acariciada por humanos); 2) avaliação qualitativa do comportamento (QBA), definida pela 

aplicação de escores baseados na impressão subjetiva do observador quanto ao animal estar 

relaxado, atento, nervoso, feliz, aborrecido, dentre outros; 3) avaliação do comportamento social 

(CS), definida pelas frequências de comportamentos sociais negativos e positivos, de 

comportamentos de exploração da baia e interação com elementos de enriquecimento ambiental 

(quando presentes), dentre outros comportamentos. O teste de Qui-Quadrado foi usado para as  

análises estatísticas de RHA e CS e a análise de componentes principais foi aplicada aos dados 

de QBA. Foram encontradas diferenças significativas entre granjas para CS para as freqüências 

de investigação da baia (X² = 2,37; GL = 110; p = 0); de descanso (X² = 2,32; GL = 175; p < 

0,01) e de expressão de outros comportamentos (X² = 2,6; GL = 180; p = 0), não sendo 

observadas diferenças significativas para as outras variáveis de CS e para RHA (X² = 32,83; GL 

= 25; p > 0,05). Os termos da QBA que mais explicaram a variação entre as granjas foram: 

“feliz”, “aborrecido” e “relaxado”, agrupados no primeiro componente principal e “ocupado 

positivamente”, “brincalhão” e “ativo” no segundo componente, em conjunto essas condições 

explicaram 59,2% da variação observada. Com base nestes resultados foi possível identificar 

que as granjas com mais estímulos (onde os animais tinham acesso à piquetes ao ar livre) nas 

baias coletivas foram as que apresentaram melhores resultados nas avaliações do bem-estar 

animal. 
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