
 

 

 

 
Resumo

Foram utilizadas dezesseis matrizes suínas gestantes, submetidas a um delineamento inteiramente ao acaso em esquema fatorial

2 x 2 onde foram estudados dois sistemas de criação (gaiolas individuais e baias coletivas) e duas dietas (baixo (BF= 2,67%) e

alto (AF= 13,14%) nível de fibra bruta. Foram avaliados os índices fisiológicos, comportamentais, ambientais e hormonais, como

também os parâmetros produtivos e reprodutivos, tais como: ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar da porca e

dos leitões, número de leitões nascidos vivos e mortos, número e peso ao desmame e a espessura de toucinho das porcas. As

fêmeas gestantes quando criadas em baias coletivas e com alta fibra na ração apresentaram melhores respostas fisiológicas,

indicando melhor conforto e bem estar animal, e as variáveis ambientais apresentaram-se próximas à zona de conforto dos

animais. O sistema de criação em baias coletivas além de proporcionar melhor conforto aos animais diminuiu a estereotipia,

permitindo que as porcas manifestassem um comportamento mais próximo do natural. A dieta com alto nível de fibra não interferiu

no desempenho produtivo das fêmeas, sendo, portanto indicado o feno de tífton na formulação da dieta das porcas como

alternativa de melhorar o bem estar-animal.
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