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RESUMO 

Enriquecimento sensorial do ambiente buscando o bem-estar de suínos 

      Atualmente, percebe-se o crescimento de consumidores preocupados 

com a qualidade dos produtos alimentares quando optam por ingerir 

carnes provenientes de animais criados em produções que valorizam o 

bem-estar animal e possuem um pensamento sustentável. Os animais 

são entidades psicológicas e instiga os pesquisadores a modificar, alterar 

e criar novas situações que proporcionem aos mesmos viverem, 

reproduzirem e crescerem de maneira agradável e de forma ética. O 

enriquecimento ambiental é considerado um tipo de manejo quando se 

busca melhorar a qualidade de vida dos animais por meio de estímulos 

ambientais. A música como um estímulo sensorial pode ser uma forma de 

enriquecer o ambiente. Ainda, a musicoterapia relaciona-se com a arte, a 

ciência e a educação e pode ser utilizada em diferentes metodologias e 

objetivos. Diante disto, a presente pesquisa propôs validar uma 

metodologia inédita e verificar se o agente sensorial música influenciou no 

comportamento, no bem-estar e no desempenho produtivo de suínos em 

fase de crescimento. Concluiu-se que a metodologia proposta em utilizar 

a música em instalações abertas foi eficaz para o desenvolvimento da 

pesquisa e que esse agente sensorial interviu positivamente nos 

comportamentos e proporcionou melhoria no bem-estar dos animais.  

Palavras-chave: Bem-estar animal; Enriquecimento ambiental sensorial; 

Música; Suínos; Comportamento; Desempenho 

zootécnico 
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ABSTRACT 

 

Sensory enrichment of the environment for the welfare of pigs 

      Nowadays, it is perceived the growth of consumers concerned about 

the quality of food products when choose to ingest meat from animals that 

were created in productions that value animal welfare and have a 

sustainable thinking. Animals are psychological entities and instigates 

researchers to modify, alter and create new situations that allow them to 

live, reproduce and grow in a pleasant and ethical way. Environmental 

enrichment can be considered a type of handling when improves quality 

life of the animals by environmental stimuli. Music as a sensory stimulus 

can be a way to enrich the environment. Also, music therapy is related to 

art, science and education and can be used in different methodologies and 

objectives. In this view, the present research proposed to validate an 

unpublished methodology and to verify if the sensory agent music 

influenced the behavior, wellfare and productive performance of growing 

pigs. It was concluded that the methodology proposed to use music in 

open facilities was effective for the development of the research and that 

this sensory agent intervened positively in the behaviors and provided 

improvement in the animal welfare. 

Abstract: Animal welfare; Sensorial environmental enrichment; Music; 

Pigs; Behavior; Zootechnical performance 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, a criação animal passou a ser chamada de 

produção animal ao se preocupar com o desempenho quantitativo dos animais, com 

a nutrição, o melhoramento genético e a industrialização alimentar. O confinamento 

diminuiu o trabalho do homem, aumentou a área para mais produção e o 

desempenho zootécnico dos outros animais ao mantê-los sob total controle. Mas, 

por outro lado, o aumento das doenças pela intensificação da criação, o uso não 

controlado de drogas e agrotóxicos, o sofrimento animal devido à privação física e 

psicológica (isolamento social, monotonia, impossibilidade de movimentação etc.) 

também foram resultados desse confinamento.  

Atualmente, a exigência da qualidade dos produtos alimentares advém dos 

próprios consumidores que optam, por exemplo, alimentar-se de carnes em que os 

animais foram criados, manejados e abatidos sob produções que valorizam o bem-

estar e possuem cultura e ambiente sustentável.  

De acordo com o Farm Animal Welfare Council, o bem-estar animal tem como 

base cincos liberdades: livre de fome e sede, livre de desconforto, livre de dor, 

sofrimento e doenças, livre de medo e angústia e livre para expressar o 

comportamento natural da espécie. A definição do bem-estar como a capacidade do 

animal adaptar-se ao ambiente em que vive é muito abrangente. Além de envolver o 

ambiente, as condições fisiológicas e comportamentais, os fatores psicológicos dos 

animais não humanos também estão envolvidos na ciência. Um bem-estar negativo 

causa prejuízos como a diminuição do ganho de peso, baixa conversão alimentar, 

atraso do período de reprodução, surgimento de comportamentos não naturais, 

doenças e em casos extremos a morte.  

Animais não humanos também são seres sencientes e possibilitam aos 

pesquisadores desta área ampliar o campo de visão da ciência, ou seja, instiga os 

pesquisadores a modificar, alterar e criar novas situações que proporcionem aos 

animais viverem, reproduzirem e crescerem de maneira agradável e de forma ética.  

Além da eliminação de procedimentos cruéis na produção, o enriquecimento 

ambiental (social, ocupacional, nutricional, sensorial e físico) é uma maneira eficaz 

de amenizar o estresse e gerar o bem-estar, pois modifica o ambiente e fornece 

elementos para que os animais expressem seus comportamentos naturais e 

melhorem a sua qualidade de vida.  
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O uso do enriquecimento sensorial atende a liberdade psicológica, pois 

estimula os seus sentidos sensoriais. A música, um som contínuo e rítmico, causa 

alterações físicas, mentais e sociais nos indivíduos ao ativar as regiões cerebrais 

responsáveis pelas mudanças cognitivas e motoras. Além disto, o uso da música 

como enriquecimento ambiental é de fácil implementação e pode gerar ganhos 

produtivos e econômicos quando se promove o bem-estar dos animais. Também, há 

estudos que comprovam que o uso da musicoterapia para os animais promove 

benefícios na qualidade de vida devido ao aumento do relaxamento e a redução da 

ansiedade e do estresse. 

A sociedade atual tem questionado conceitos antigos e adquire a 

consciência da responsabilidade pela qualidade de vida dos outros animais quando 

estes são domesticados e completamente controlados pelos humanos. Tratar os 

outros animais como objeto material já não é mais aceito por várias comunidades, 

fato comprovado através de abaixo-assinados, reuniões, palestras e movimentos 

contra os maus tratos. Produzir animais sim, ainda é importante, porém também é 

importante repensar a maneira que a produção se desenvolve. 

Portanto, a ciência bem-estar animal deve ter a capacidade de analisar, 

estudar e atender os requisitos questionados e propostos pela comunidade 

(consumidores da produção animal). Muitos são os relatos e as notícias de que os 

produtores de várias espécies animal utilizam sons e músicas na produção, porém 

na área acadêmica, há uma nítida deficiência em pesquisas contínuas sobre o 

assunto. 

Assim, o objetivo deste projeto foi avaliar a influência do agente sensorial 

música no comportamento, desempenho produtivo e bem-estar de leitões em fase 

de crescimento. 

A tese foi dividida em artigos para melhor explicação da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

2. CONCLUSÕES  

 

 Concluiu-se que a metodologia proposta em utilizar a música em instalações 

abertas foi eficaz para o desenvolvimento da pesquisa e que esse agente sensorial 

interviu positivamente nos comportamentos e proporcionou melhoria no bem-estar 

dos animais. 
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