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RESUMO 

TEIXEIRA, T.I.S. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO, INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS GRANJAS DE SUÍNOS SITUADAS NA 

MESORREGIÃO DO CAMPO DAS VERTENTES – MINAS GERAIS 2019. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Federal de São João del-Rei, 

São João del-Rei, 2019.  

Objetivou-se com o presente trabalho promover um levantamento sobre aspectos 

das granjas de suínos situadas na mesorregião do Campo das Vertentes, nas 

cidades de Prados e Lagoa Dourada, com o intuito de obter informações sobre as 

características da suinocultura da região e avaliar o ambiente de trabalho dos 

funcionários, instalações e equipamentos utilizados. O estudo foi conduzido durante 

o período de novembro de 2018 a abril de 2019, totalizando 9 granjas entrevistadas. 

Aplicou-se um questionário contendo perguntas relacionadas a produtividade da 

granja, caracterização do galpão e equipamentos utilizados, quantificação de sobra 

e controle de dejetos e sobre a segurança dos funcionários. Diferentes variáveis 

vinculadas a cada granja foram registradas por meio de aplicação de questionários a 

responsáveis pelos setores da suinocultura e demais funcionários. As análises 

estatísticas descritivas foram calculadas por meio de análise de correspondência 

múltipla. Pôde-se avaliar diferentes variáveis qualitativas e quantitativas, permitindo 

correlacioná-las. Para que se alcance bons resultados na produtividade da granja é 

necessário a colocação de mais equipamentos nas instalações para garantir o 

conforto dos animais. E para uma boa execução do trabalho nas granjas é 

necessário mão de obra qualificada e treinada para execução das atividades. 

Palavras-chave: suinocultura, qualidade, adequação, condições de trabalho 
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ABSTRACT 

TEIXEIRA,T.I.S. EVALUATION OF THE ENVIRONMENT OF WORK, 

FACILITIES AND EQUIPMENT USED IN SWINE FARMS LOCATED IN THE 

MESORREGIÃO OF CAMPO DAS VERTENTES - MINAS GERAIS 2019, 

(Undergraduation) - Federal University of São João del Rei, São João del-Rei, 2019. 

The aim of this work was to promote a survey on the aspects of pig farms 

located in the mesourregion of Campo das Vertentes, in the cities of Prados 

and Lagoa Dourada, in order to obtain information on the characteristics of the 

swine industry in the region and to evaluate the environment of employees' 

work, facilities and equipment used. The study was conducted during the period 

from November 2018 to April 2019, totaling 9 farms interviewed. A 

questionnaire was applied containing questions related to farm productivity, 

characterization of the shed and equipment used, quantification of leftovers and 

control of waste and on the safety of employees. Different variables linked to 

each farm were registered through the application of questionnaires to those 

responsible for the pig farms and other employees. The descriptive statistical 

analyzes were calculated by means of multiple correspondence analysis. It is 

possible to evaluate different qualitative and quantitative variables, allowing to 

correlate them. In order to achieve good results in the productivity of the farm, it 

is necessary to place more equipment in the facilities to guarantee the comfort 

of the animals. And for a good execution of the work in the farms is necessary 

skilled and trained workmanship for the execution of the activities. 

Key words: swine breeding, quality, adequacy, working conditions 
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1. INTRODUÇÃO 

A carne é uma proteína animal bastante consumida mundialmente, e dentre as 

cadeias de produção animal que representam maiores taxas de crescimento de 

produção e consumo está a carne suína. O Brasil vem se consolidando e 

expandindo ainda mais os patamares de eficiência no setor de suinocultura, 

ocupando o quarto lugar em produção e exportação de carne suína (USDA / Foreign 

Agricultural Service, 2017). No ranking mundial, o país ocupa a posição de quarto 

maior produtor de carne suína, ficando atrás apenas da China, União Europeia e 

Estados Unidos (USDA/ABPA, 2018). 

O Brasil apresenta algumas particularidades que explicam esta posição de 

representatividade nas exportações de carne suína, como os padrões de qualidade 

da carne e o uso de tecnologias na sua cadeia produtiva. Devido a esse cenário, as 

instalações e os equipamentos utilizados nas criações são de grande importância, 

pois elas devem suprir as necessidades dos animais, proporcionando condições de 

conforto animal adequado nas instalações e uma alimentação ideal para suprir a 

necessidade do suíno em cada fase.  

Devido à importância da suinocultura no mercado, deve-se ter, ainda, uma 

preocupação com o ambiente de trabalho oferecido aos funcionários. Esse deve ser 

propício para realizar atividades que não causem problemas de ergonomia e 

postura, pois a suinocultura abrange trabalhos que envolvem o esforço físico do 

trabalhador. 

Por isso é importante conhecer sobre a suinocultura na região do Campo das 

Vertentes, já que ela possui um número representativo de granjas de suínos, o que 

contribui com a economia e com índice de empregos diretos e indiretos da região. 

Teve-se como objetivo desse trabalho realizar um levantamento sobre 

características das granjas de suínos situadas na mesorregião do Campo das 

Vertentes que fornecem carne de suíno para a indústria frigorífica de São João del-

Rei, Minas Gerais. Procurou-se avaliar nas granjas visitadas o ambiente de trabalho, 



 

2 

 

as instalações e os equipamentos das granjas de suínos, identificando-se perfil dos 

entrevistados e dos trabalhadores das granjas, as características do galpão, a 

produtividade das granjas e o ambiente de trabalho dos funcionários envolvidos na 

suinocultura da região. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. O cenário da suinocultura no Brasil 

A suinocultura é uma atividade pecuária bem consolidada no Brasil, e ocupa 

lugar de destaque na produção mundial, na quarta posição na produção e 

exportação de carne suína (ABCS, 2011). O país possui tecnologias disponíveis em 

todas as áreas de produção de suínos como: genética, nutrição, sanidade, manejo, 

equipamentos e instalação. 

Segundo o ABPA (2018), no âmbito nacional, os maiores produtores 

responsáveis pelo destaque do país neste cenário foram Santa Catarina (28,38%), 

Paraná (21,01%), Rio Grande do Sul (19,53%) e Minas Gerais (11,03%), estatísticas 

essas de suínos abatidos por estado em 2017. 

De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal 

(ABPA, 2018), com relação ao registro de produção brasileira de carne suína, em 

2017 foram produzidos 3,75 milhões de toneladas, sendo dessa produção 81,5% 

destinada ao mercado interno e 18,5% a exportações. 

O consumo per capita de carne suína no Brasil em 2017 foi de 14,7 kg / 

habitante (ABPA, 2018) esse consumo é considerado baixo se comparado com as 

demais carnes. Segundo GUIMARÃES et al. (2017) a média do consumo nacional 

teve um crescimento de 30% nos últimos dez anos, passando de 11,6 kg para 15,1 

kg. Apesar disso, ela se mantém abaixo da média mundial, que é de 16 kg per 

capita, e apresenta-se como desafio para o setor suinícola nacional (ABPA, 2016). 

Isto acontece porque, por muito tempo, a suinocultura foi caracterizada pela 

produção de animais com alto percentual de banha na carcaça (THOMS et al., 

2010).  

Contudo, a partir da década de 70, com a crescente preocupação da 

população com a saúde e substituição da gordura animal pelo óleo vegetal no 

preparo e conservação dos alimentos, os avanços no melhoramento genético 

permitiram aos suinocultores criar animais com menor percentual de gordura 
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(THOMS et al., 2010). Apesar disso, muitos consumidores ainda associam a carne 

suína como sendo uma carne “gorda” e afirmam que esta pode veicular diversas 

doenças aos consumidores (RODRIGUES et al., 2016). 

A cadeia produtiva de suínos brasileira envolve expressivo número de 

produtores que, em sua maioria, são pequenos, o que ocasiona aumento de geração 

de renda na economia e proporciona ampliação na oferta de proteína animal para os 

consumidores (SANTOS, 2015; AGUIAR, 2015). O aumento da geração de renda da 

atividade se dá mediante a uma estrutura e instalação adequadas, o que irá 

proporcionar uma produção eficiente e gerar bons resultados.   

2.2. Bem-estar e conforto animal 

Na produção animal, a avaliação do bem-estar é complexa, sendo de extrema 

importância no cenário suinícola, por ser um dos requisitos exigidos pelos mercados 

internacionais consumidores de carne suína. Assim, devem-se avaliar na 

suinocultura questões que envolvem vários aspectos relacionados desde às 

instalações, ambiente e manejo (BAPTISTA et al., 2011). 

O bem-estar animal e o conforto dos suínos tem se tornado um tema muito 

abordado, especialmente porque a suinocultura pode ser considerada uma das 

formas mais intensivas de criação, onde os animais são criados em instalações com 

espaços restritos, gerando situações que comprometem o bem-estar dos suínos. O 

conforto térmico do suíno vem sendo alterado pelo espaço físico, devido a 

intensificação da produção, sendo submetido a restrição de espaço e a 

movimentação e interação social, o que traz prejuízos ao conforto térmico dos 

animais (VANPUTEN, 1989; HIGGS et al., 1998). 

De acordo com CANDIANI et al. (2008), o bem-estar animal pode ser avaliado 

através de aspectos comportamentais, fisiológicos, sanitários e produtivos. 

Entretanto, em virtude das exigências para atender a essas questões de bem-estar 

animal, torna-se necessária a utilização de equipamentos e/ou ações para manter o 
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ambiente mais homogêneo e propício para o bom desenvolvimento e desempenho 

dos animais. 

Para definir o bem-estar, tem-se utilizado a proposta pelo Comitê Brambel 

que desenvolveu o conceito das cinco liberdades que foram aprimoradas pelo Farm 

Animal Welfare Council – FAWC (Conselho de Bem-Estar na Produção Animal) do 

Reino Unido e têm sido adotadas mundialmente (LUDTKE, 2010). Ele se 

fundamenta nas cinco liberdades que os animais devem ser livres de fome, sede e 

má nutrição; livres de desconforto; livres de dor, injúria ou doença; livres para 

expressar o seu comportamento animal e livres de medo e estresse. 

O suíno é um animal com aparelho termorregulador pouco desenvolvido, 

sendo então, muito sensível ao frio quando jovem e, ao calor, quando adulto 

(CAVALCANTI, 1998). Segundo ORLANDO (2001), os suínos como são animais 

homeotérmicos, apresentam temperatura corporal interna constante e necessitam 

trocar calor com o ambiente durante todo o tempo. Eles são capazes de regular sua 

temperatura corporal e mantêm a temperatura corporal dentro de certos limites 

relativamente estreitos, mesmo que a temperatura ambiente flutue e que sua 

atividade varie intensamente (BRIDI, 2010). 

De acordo com PANDORFI et al. (2008), o suíno apresenta dificuldade para 

dissipar calor em ambiente de alta temperatura e umidade, pois o excesso de 

umidade restringe as perdas evaporativas pela respiração e contribui para diminuir o 

apetite. 

Os suínos apresentam glândulas sudoríparas afuncionais e queratinizadas.  E 

para realizar a manutenção de sua temperatura corporal, torna-se necessário 

fornecer aos animais alternativas para a realização de trocas de calor, como por 

exemplo, aumentando o contato corporal com a superfície e por meio de trocas 

evaporativas (RODRIGUES et al., 2010). Tendo-se a necessidade de utilizar nas 

instalações a ventilação natural ou equipamentos como ventiladores para auxiliar na 

troca de calor dos animais.   
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2.3. As instalações na suinocultura  

A instalação de suínos deve ser bem dimensionada e planejada para que a 

produção obtenha bons resultados. Mediante as variações ambientais, algumas 

medidas de controle são utilizadas para a implementação da instalação, dentre elas 

estão o dimensionamento dos espaços físicos disponíveis, a escolha dos diferentes 

tipos de materiais de construção, a densidade e sistema de ventilação e 

refrigeração, priorizando as condições de conforto, proteção, higiene, facilidade de 

acesso e manejo característicos indispensáveis a essas instalações 

(BORTOLOZZO, 2011; CAMPOS et al., 2008). 

Para manter a temperatura interna da instalação dentro da zona de conforto 

térmico dos animais, aproveitando as condições naturais do clima da região, é 

necessário observar alguns aspectos básicos como localização da granja, 

orientação, dimensões das instalações, cobertura, área circundante e 

sombreamento (EMBRAPA, 2003). 

2.3.1. Localização da granja 

Alguns itens de infraestrutura devem ser priorizados ao escolher o local de 

implantação da granja, como energia elétrica, acesso as estradas, abastecimento de 

água, meios de comunicação, a topografia do local, ventilação natural e questões 

relacionadas à biosseguridade devem ser consideradas ao escolher um lugar 

adequado para a construção da granja (ABCS, 2011). 

O terreno no qual a granja será construída deve possuir uma topografia plana 

ou levemente ondulada e deve haver um afastamento entre os galpões e outras 

edificações, para não prejudicar a ventilação natural, pois ela ameniza o calor e 

renova o ar dentro do galpão (CARVALHO, 2014). Consequentemente, aproveitam-

se as vantagens da circulação natural do ar e evita-se a obstrução do ar por outras 

construções, barreiras naturais ou artificiais. Segundo BRIDI (2006), deve-se evitar 

terrenos de baixada, evitando problemas de alta umidade, baixa movimentação do 

ar e insuficiente insolação prevenindo no inverno. 
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Deve-se escolher um local que esteja distante em, pelo menos, 500m de 

qualquer outra criação ou abatedouro de suínos e, pelo menos, a 100m de estradas 

por onde transitam caminhões com suínos, sendo importante a construção de 

barreiras verdes para diminuir as chances de contaminação da granja, prevenir a 

transmissão de agentes infecciosos por via aérea e através de vetores como 

roedores, moscas e outros animais (EMBRAPA, 2003). 

2.3.2. Orientação e dimensões da instalação 

Os galpões devem ser construídos no sentido Leste-Oeste pois, nas horas 

mais quentes do dia, a sombra irá incidir embaixo da cobertura, diminuindo a 

incidência de radiação no interior do galpão. Mesmo construindo a instalação nesse 

sentido, ainda irá ocorrer radiação solar no interior por algumas horas do dia na 

orientação contrária e, uma alternativa é aumentar o tamanho do beiral para que 

seja evitada a penetração de raios solares e de chuva (CARVALHO,2014).  

O isolamento térmico das instalações depende do tipo de cobertura utilizado. 

Dentro da instalação, cerca de 20% da carga térmica de radiação incidente provém 

do telhado. Este pode ser alterado modificando-se a distância entre o piso e a 

cobertura (ABCS, 2011). 

A altura do pé-direito da instalação é fundamental, já que mantêm os animais 

afastados do calor proveniente do telhado, favorece a ventilação e reduz a 

quantidade calor vindo da cobertura sobre os animais. Estando os suínos mais 

distantes da superfície inferior do material de cobertura, receberão menor 

quantidade de energia radiante. Desta forma, quanto maior o pé - direito da 

instalação, menor é a carga térmica recebida pelos animais. Por isso, nesse caso, é 

recomendável nos galpões na suinocultura uma altura de pé – direito de 3,0 m a 3,5 

m (EMBRAPA, 2003). 

2.3.3.Cobertura e uso de forro 

Além da altura do telhado, a escolha do material a ser utilizado na construção 

para a cobertura do galpão é imprescindível, uma vez que, o mesmo recebe a 
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radiação do sol, emitindo-a tanto para cima, como para o interior da instalação. 

Segundo BRIDI (2006) o melhor material que atua reduzindo a carga de radiação 

são as telhas de barro, seguidas das telhas de cimento amianto pintadas de branco 

e alumínio.  

O uso do forro, tem a função proteção e segunda barreira física, possibilitando 

a formação de camada de ar junto à cobertura, e contribui para reduzir a 

transferência de calor para o interior da construção, segundo BRIDI (2006). Por isso 

a importância da escolha do tipo de material para a cobertura da construção, pois 

esta, consequentemente, proporcionará uma queda ou aumento térmico dentro da 

instalação. 

2.3.4. Sombreamento e arborização 

O sombreamento e a arborização ao redor da instalação são essenciais, pois 

o plantio de árvores na instalação protege os animais contra a incidência direta do 

sol, produzindo uma área de temperatura mais amena na sombra próxima a 

instalação. Por isso, o sombreamento ajuda a reduzir a incidência de raios solares 

diretamente sobre os animais (ABCS, 2011). Uma forma de proporcionar 

sombreamento natural no local será realizando plantio de árvores não frutíferas ao 

redor da instalação, para não atrair pássaro e roedores, comprometendo a 

biosseguridade do sistema de produção. Consequentemente, com a arborização no 

local, a temperatura ao redor do galpão e dentro da instalação irá diminuir (DIAS et 

al., 2011). 

O plantio de grama ao redor da instalação auxilia na absorção de raios 

solares e reduz a radiação que reflete para dentro do galpão. Uma das alternativas 

para amenizar a entrada de raios solares na instalação é através do uso de 

sombrite, sendo que este atua fazendo sombra e não prejudica a ventilação natural 

(ABCS, 2011). 

Além disso, segundo BRIDI (2006), o uso de recursos como ventilação natural 

dentro da instalação, serve para renovar o ar dentro dos galpões, eliminando os 
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gases e odores produzidos e existentes dentro da instalação, possibilitando também 

um certo controle da temperatura e umidade dentro das instalações.  

2.4. Equipamentos  

Segundo BELLAVER et al. (2000) um dos equipamentos mais importantes na 

produção de suínos é o comedouro, pois relaciona-se diretamente com o 

fornecimento de ração dos animais, o qual representa cerca de 2/3 do custo do 

sistema de produção. As perdas de ração no comedouro elevam o custo da 

produção suína e mascaram a quantidade de alimento consumido, pois o 

desperdício não é subtraído do consumo. Além disso, as perdas somam-se aos 

dejetos, aumentando a quantidade de efluentes/kg de suíno produzido. Essas 

perdas podem ser reduzidas com a escolha do comedouro mais adequado e sua 

constante regulagem. Por outro lado, sabe-se que o desempenho dos animais pode 

ser melhorado pelo funcionamento adequado dos comedouros (BELLAVER, 2000). 

A água é um recurso natural, essencial para a vida dos animais.  Ela deve ser 

disponibilizada aos animais no sistema de produção de maneira adequada, 

utilizando-se bebedouros com regulagem de vazão e de altura, sempre adaptados 

para cada fase produtiva e reprodutiva dos suínos (OLIVEIRA, 2004; WOLOSZYN, 

2004). A água de bebida é um dos importantes pilares de melhoria na alimentação e 

na segurança alimentar, sendo um dos componentes mais ingeridos diariamente 

pelos animais na suinocultura. Ao se considerar o aspecto financeiro, o volume de 

água representa um valor bem abaixo do custo total de produção. Por isso, a 

qualidade deste importante componente terá mais reflexo na produção e na saúde 

do animal do que na manutenção econômica da atividade.  

Nesse sentido, a qualidade dos bebedouros das granjas é primordial. De 

acordo com a Embrapa Suínos e Aves, os bebedouros do tipo chupeta devem ter 

sistema de regulagem de altura, pois os mesmos precisam ser posicionados sempre 

5cm acima da altura do dorso dos suínos, respeitando uma relação de dez suínos 

por bebedouro nas fases de creche, crescimento e terminação (COSTA et al., 2000). 
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São vários os fatores que determinam o consumo de água pelos animais, 

como: a palatabilidade, a quantidade e conteúdo de água da ração, a qualidade e a 

temperatura, o fluxo de água e tipo de bebedouro, o modelo e tipo da instalação 

onde estão os animais, a temperatura ambiente, o estágio do ciclo reprodutivo, o 

manejo da ração e dos animais durante a gestação e o estado de saúde dos animais 

(COSTA et al., 1995). 

As condições do ambiente são de extrema importância e interferem 

diretamente na produtividade dos suínos. O uso de recursos artificiais como 

ventiladores, promove o conforto térmico dos animais dentro da instalação para que 

apresentem uma boa produtividade durante todo ano. Em situações de calor, a 

ventilação tem importância fundamental na dissipação do calor e renovação do ar 

dentro da instalação. 

2.5. O ambiente e suas condições de trabalho  

Na suinocultura, existem muitos trabalhadores envolvidos direta ou 

indiretamente (EMBRAPA, 2009). No entanto, são escassos os conhecimentos 

sobre os problemas relacionados à saúde e segurança do trabalhador rural em 

granjas de suínos. Em função do nível de tecnologia empregado no processo de 

criação, é comum que os trabalhadores fiquem de 4 a 8h/dia no mesmo ambiente de 

produção na suinocultura. Neste aspecto, saúde, segurança e ergonomia são 

elementos requeridos que devem ser considerados no dia-a-dia da produção animal, 

pois vão permitir que as atividades sejam realizadas de forma mais produtiva, 

confortável e sem riscos para a saúde dos trabalhadores (OGILVIE,1997). 

Um local de trabalho deve proporcionar ao colaborador condições adequadas 

para a realização das tarefas. Condições ambientais desfavoráveis, podem se tornar 

uma grande fonte de tensão, em qualquer situação de trabalho. Estes fatores podem 

causar desconforto, aumentar o risco de acidentes, diminuir a produtividade, 

aumentar os custos e causar danos consideráveis à saúde. Diante de tal 

perspectiva, fundamenta-se a preocupação atual em associar o ambiente laboral e 

as condições ambientais básicas (LIDA, 2012).  
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Diante deste quadro, faz-se necessário a adoção de medidas, que visem 

garantir aos trabalhadores deste ramo de atividade e melhores condições na 

execução de suas funções. Deve-se realizar avaliações nos seus ambientes de 

trabalho, buscando não somente verificar as condições que atestem a higiene e a 

qualidade do produto, como também aquelas voltadas para a saúde e a segurança 

do trabalhador. 

2.6. Sistema de produção e controle de dejetos 

O sistema de produção mais utilizado no Brasil é o de criação intensiva em 

confinamento, em que os animais são separados por ciclo de vida (SOUZA et al., 

2013). Os sistemas intensivos de criação de suínos originam grandes quantidades 

de dejetos, os quais necessitam de tratamento.  

Os dejetos suínos são constituídos por fezes e urina, água desperdiçada 

pelos bebedouros, água usada na higienização da instalação, resíduos de ração, 

pêlos, poeiras e outros materiais decorrentes da criação de suínos (RIZZONI,2012). 

Vários são os processos de tratamento para os dejetos com alta concentração 

de matéria orgânica, como os provenientes da criação de suínos. A escolha do 

processo a ser adotado dependerá de fatores como: características do dejeto 

(quantidade de dejetos e de nutrientes) e características do local, operacionalização 

e recursos financeiros. O mais importante é que o tratamento atenda à legislação 

ambiental vigente (DIESEL; MIRANDA; PERDOMO, 2002). 

O manejo dos dejetos animais pode ser feito por meio de armazenagem ou 

tratamento. A armazenagem consiste em colocar os dejetos em depósitos durante 

um determinado período, com o objetivo de fermentar a biomassa e reduzir os 

patógenos. O tratamento é um conjunto de procedimentos que tem como finalidade 

reaproveitar os dejetos de forma a minimizar os riscos de poluição ambiental e 

potencializar o aproveitamento dos nutrientes para fins de adubação agrícola. 

O tipo mais comum de manejo utilizado no Brasil é o tratamento em 

esterqueiras e em lagoas de decantação para uso posterior na lavoura como 
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fertilizante. Este tratamento dos dejetos é mais difundido devido ao baixo custo de 

execução e manutenção, além da facilidade operacional. As bioesterqueiras não são 

tão utilizadas como as esterqueiras devido ao maior custo de produção (KUNZ; 

HIGARASHI; OLIVEIRA, 2005).  

Sendo este manejo de tratamento em lagoa de decantação um dos métodos 

mais encontrados entre os produtores da Mesorregião do Campo das Vertentes. 

Onde eles alegam que usam na lavoura como fertilizante, devido ao seu baixo custo. 
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3. OBJETIVO 

Teve-se como objetivo do presente trabalho realizar um levantamento sobre 

as características das instalações e ambiente de trabalho nas granjas de suínos da 

mesorregião do Campo das Vertentes, situadas na região de São João del-Rei- 

Minas Gerais. Com isso, procurou-se obter informações sobre o sistema produtivo 

de cada uma das granjas, a fim de identificar, avaliar e relacionar aspectos das 

instalações, tipo de equipamento usado nas propriedades, caracterização dos 

galpões e perfil dos proprietários e funcionários, além da segurança no ambiente de 

trabalho, buscando associá-las à produção e ao perfil das propriedades visitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada na região de São João del-Rei, no Estado de Minas 

Gerais, nos municípios de Prados e Lagoa Dourada, onde foram visitadas nove 

granjas de suínos durante o período de Novembro de 2018 a Abril de 2019.   

A pesquisa foi conduzida por meio de aplicação de questionários contendo 

questões relacionadas à produção da granja, controle da alimentação e sua 

quantificação de desperdício de ração fornecida aos animais, caracterização dos 

galpões e os tipos de equipamentos usados nos setores, além de perguntas 

relacionadas ao funcionário e sua segurança no ambiente de trabalho (Anexo I e II). 

Buscou-se caracterizar a produtividade da granja e a relação número de 

animais que a mesma apresentava no dia da entrevista, a relação dos funcionários 

em meio ao seu ambiente de trabalho, uso de equipamentos de proteção individual 

na suinocultura, o controle de alimentação e de dejetos da granja, a caracterização 

do galpão e os equipamentos utilizados. 

Antes de iniciarem as aplicações dos questionários, realizou-se um 

levantamento das propriedades da região que forneciam animais para o abate no 

frigorífico de São João del-Rei, totalizando-se nove granjas. O número de 

questionários aplicados se deve à quantidade de granjas de suínos disponíveis na 

região, sendo oito delas situadas na região de Lagoa Dourada e uma em Prados. Na 

mesorregião do Campo das Vertentes tem-se um número representativo de granjas 

de suínos, desde pequeno, médio e grandes produtores.  

O questionário desenvolvido foi elaborado por perguntas abertas e fechadas, 

o que possibilitou registrar a opinião do entrevistado. Foi feito o agendamento da 

possível visita de acordo com a disponibilidade do produtor. A entrevista foi realizada 

nos próprios setores durante o expediente de trabalho.  

O questionário foi aplicado através de entrevista face a face, onde foram 

feitas perguntas direcionadas aos proprietários, gerentes ou funcionários da granja. 

Em algumas granjas, conseguiu-se abordar não somente gerente ou proprietário, 
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mas também alguns funcionários que se colocaram à disposição para responder as 

perguntas. Por fim, avaliaram-se os entrevistados em relação ao seu nível de 

conhecimento e prática sobre a atividade.  

Os dados foram separados em variáveis qualitativas e quantitativas, 

explorando-se os resultados de maneira descritiva. A partir das entrevistas e das 

observações a campo foram obtidas, como resultados da pesquisa, variáveis 

qualitativas descritas como o perfil dos entrevistados e tipo de atividade, controle de 

alimentação e dejetos, caracterização do galpão, tipos de equipamentos e condições 

no em torno do galpão e ambiente de trabalho dos funcionários e, como variável 

quantitativa, a caracterização da produtividade da granja.  

As análises estatísticas foram calculadas por meio de análise de 

correspondência múltipla.  A análise de correspondência múltipla permite a redução 

da dimensionalidade dos dados, o que possibilita agrupar algumas variáveis afim de 

melhorar a forma de compreender os dados e permite que a informação seja exibida 

graficamente. 

A equipe organizada para este trabalho portava o projeto deste estudo 

impresso, além do termo de consentimento livre e esclarecido, sendo este assinado 

pelo entrevistado no final da visita. 

A abordagem dos entrevistados foi realizada de maneira cuidadosa, onde o 

aluno responsável pela entrevista se apresentou e explicou à qual projeto e 

instituição fazia parte, deixando-se claro que não haveria a obrigatoriedade de 

responder ao questionário. 

O projeto relativo a esse estudo apresenta-se portando número de protocolo 

Nº DE CAAE 09599219.9.0000.5151 do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos (CEPES) na Universidade Federal de São João del-Rei. 
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4.1. Métodos Estatísticos  

Análise estatística de correspondência múltipla no sftware MINITAB 

4.1.1. Banco de dados   

Os dados das respostas obtidas, foram organizados em uma planilha 

eletrônica Microsoft Excel® em formato apropriado para as análises estatísticas.  

Foram avaliadas as seguintes variáveis:  

 Produtividade da granja: relação número de animais na granja, tipos de 

linhagens utilizadas em cada propriedade e o número de animais para abate que 

são entregues semanalmente para a indústria frigorífica de São João del-Rei.  

 Controle de alimentação: realização da quantificação do desperdício de ração 

fornecida aos animais, controle e reutilização das sobras. 

 Controle de dejetos: destino final dos dejetos produzidos nas granjas. 

 Caracterização do galpão: orientação do galpão, tipo de piso, telhado e 

manutenção, sombreamento ao redor da caixa d’água e em torno do galpão, 

altura de pé direito, uso de forro nos setores.  

 Equipamentos: tipo de comedouro e bebedouro em cada setor da granja, uso 

de aquecedores, cortinas e sombrite.  

 Questões sobre a granja: número total de funcionários na granja, trabalho 

noturno, revezamento de funcionários, mudanças de setores e 

acompanhamento de assistência técnica e com o profissional Zootecnista, e 

questões relacionadas a granja como a distância da granja até a indústria 

frigorífica e a desinfecção das baias após a saída de cada lote.   

 Questões relacionadas ao proprietário e funcionários: idade, sexo, função de 

trabalho, horas de trabalho, manejos que causam estresse, relação esforço 

físico, psicológico e problema ergonômicos, uso de equipamento de proteção 

individual, índice de acidente de trabalho, recebimento de treinamento nas 

granjas e sua opinião sobre a suinocultura. 
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4.1.2. Teste estatístico 

As análises estatísticas foram conduzidas por meio de análise de 

correspondência múltipla no software Minitab. 

A análise de correspondência múltipla é uma técnica multivariada capaz de 

analisar um conjunto grande de variáveis categóricas. Ela permite a redução da 

dimensionalidade dos dados, proporcionando buscar a melhor forma de plotar em 

apenas duas dimensões as informações obtidas pelas variáveis categóricas 

estudadas. Ou seja, permite melhorar a forma de compreender os dados e 

possibilita que a informação seja exibida graficamente, explorando os dados de 

maneira descritiva. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes da aplicação dos questionários, uma das dificuldades encontradas foi em 

relação ao possível contato com os produtores para a obtenção das informações e 

coleta de dados, pois os mesmos apresentaram uma certa resistência, mesmo com 

a garantia de confidencialidade dos dados. 

5.1. Perfil dos entrevistados  

Dentre os entrevistados estavam os proprietários, gerentes e funcionários das 

granjas, que se apresentaram em uma faixa etária entre 29 a 50 anos. Dentre eles, 

sete entrevistados eram do sexo masculino e oito do sexo feminino, totalizando 15 

entrevistados. Com isso, observou-se uma atuação de ambos os sexos envolvidos 

trabalhando na atividade.  

Dentre as variáveis analisadas, observou-se que em seis granjas as 

atividades eram exercidas por mão de obra contratada e nas outras três granjas 

eram realizadas por mão de obra familiar.  

Uma das particularidades da região do Campo das Vertentes é que a 

atividade é constituída por pequenos, médios e grandes produtores de suínos, 

sendo o perfil das granjas visitadas constituído por um pequeno produtor, quatro 

médios produtores e quatro grandes produtores.  

5.2.  Características do galpão 

5.2.1. Características gerais das instalações das granjas 

As instalações de suínos devem ser bem planejadas. Para isso, algumas 

medidas de controle são utilizadas como: escolha de diferentes materiais de 

construção, dimensionamento dos espaços físicos disponíveis, densidade e sistema 

de ventilação e refrigeração, sendo a simplicidade e economicidade, as condições 

de conforto, proteção, higiene, facilidade de acesso e manejo características 
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indispensáveis a essas instalações (BORTOLOZZO, 2011; CAMPOS, 2008; TOLON, 

2005). 

Nesse contexto, nas granjas visitadas na região do Campo das Vertentes 

observou-se que existe uma certa preocupação dos proprietários das granjas de 

suínos com as instalações. Em sete das granjas visitadas, observou-se o interesse 

do produtor na manutenção e troca nas instalações, como na troca de materiais de 

cobertura da instalação, implantação de sombreamento ao redor dos galpões, 

colocação de ardósia nos galpões. Na Figura 1, observa-se a implantação de nova 

estrutura revestida por ardósia nos setores da maternidade em uma das granjas, 

mudanças essas que proporcionam condições de conforto e bem-estar dos animais 

e maior eficiência da granja, o que posteriormente irá proporcionar bom retorno ao 

produtor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Implantação de nova estrutura revestida por ardósia nos setores de maternidade. 

 

5.2.2. Orientação do galpão  

Com relação à orientação do galpão, observou-se que os proprietários das 

instalações relatavam que tentam construir a sua instalação no sentido Leste-Oeste, 

porém, cinco deles construíram a instalação de acordo com a topografia do terreno, 

e apenas quatro das granjas foram construídas seguindo a orientação correta.  
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Os galpões devem sem construídos no sentido Leste-Oeste pois, nas horas 

mais quentes do dia, a sombra irá incidir embaixo da cobertura, diminuindo a 

incidência de radiação no interior do galpão. Segundo CARVALHO (2014), mesmo 

construindo-se a instalação no sentido Leste-Oeste, ainda poderá ocorrer radiação 

solar no interior da mesma por algumas horas do dia, sendo uma alternativa 

aumentar o tamanho do beiral para que seja evitada a penetração de raios solares e 

de chuva. Os cinco produtores que construíram os galpões da granja de acordo com 

a topografia do terreno se tornaram suinocultores e construíram o galpão após a 

aquisição do terreno. Esse é um fator preocupante para a suinocultura da região, 

pois sabe-se que a orientação do galpão é imprescindível para o conforto térmico 

dos suínos. Segundo BRIDI (2006) fatores ambientais externos e o microclima 

dentro das instalações exercem efeitos diretos e indiretos sobre a produção animal 

em todas as fases de produção e acarretam redução na produtividade, com 

consequentes prejuízos econômicos. 

5.2.3. Telhado 

O telhado recebe a radiação do sol, emitindo-a tanto para cima, como para o 

interior da instalação (EMBRAPA, 2003). Por isso que a escolha do material a ser 

utilizado na construção do telhado é imprescindível, uma vez que o mesmo pode 

apresentar características que influenciam na carga térmica radiante que incide 

sobre os animais e no interior do ambiente. E essa vem sendo uma das 

preocupações dos produtores da região. 

Dentre as características dos galpões visitados, observou-se que seis das 

granjas de suínos utilizavam telha de amianto nas instalações, duas delas eram 

constituídas por telhas de amianto e zinco galvanizado. Segundo BRIDI (2006) o 

melhor material que atua reduzindo a carga de radiação são as telhas de barro, 

seguidas das telhas de cimento amianto pintadas de branco e alumínio, portanto, 

dentre essas, observou-se a utilização das telhas de amianto nas propriedades. 

 Uma das granjas estava em processo de reforma do telhado que era de 

amianto estava passando a usar telha reciclada, sendo essa troca relatada pelo 
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produtor, que argumentou ser um produto de baixo custo e que exerce a mesma 

função da telha de amianto, porém apresenta menor custo.  

Com relação à manutenção do telhado, todas as granjas visitadas realizam 

esse manejo somente quando necessário. 

 

5.2.4. Pé direito 

Nas instalações visitadas, as granjas apresentavam de pé direito adequado, 

variando de 3,0 a 3,5 m de acordo com a variação da estrutura da instalação. 

Segundo a EMBRAPA (2003), recomenda-se, como regra geral, pé direito de 3m a 

3,5m. 

Em instalações que apresentam o telhado com material de cimento amianto, a 

altura ideal é de 3 a 4 m e quando se utiliza telha de barro, o recomendado é de 2,5 

a 3,5 m (SOARES, 2011). O pé direito em instalações com telhado de amianto a 

altura de pé direito era de 3 m (Figura 2).  Isso indica que nas granjas utilizam-se pé 

direito adequado, preocupando-se com o controle de temperatura e ventilação no 

interior do galpão. 

Figura 2 - Pé direito em instalações com telhado de amianto. 
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Esse é um fator de extrema importância na suinocultura, pois sabe-se que o 

pé-direito é um fator de grande relevância, pois atua no controle da temperatura 

interna do galpão e influencia de forma direta na ventilação natural e na radiação 

solar. Segundo BRIDI (2006) a largura do galpão irá influenciar no pé-direito, pois 

quanto mais largo for o galpão, maior deverá o pé direito.  

5.2.5. Forro nas salas de maternidade e creche 

Dentre granjas visitadas, cinco delas apresentaram o uso de forro nos setores 

de maternidade e creche, não sendo observado o uso nos setores de gestação e 

terminação em nenhuma propriedade. Observou-se a preocupação dos proprietários 

em fazer o uso de forro nesses setores (Figura 3), pois o forro atuava como barreira, 

diminuindo a transferência de calor para o dentro do galpão, relato este segundo um 

dos entrevistados.  

Figura 3 - Uso de forro no setor de maternidade. 

BRIDI (2006) afirma que a proteção contra a radiação recebida e emitida pela 

cobertura para o interior da instalação pode ser feita com uso de forro, atuando 

como segunda barreira física, permitindo a formação de uma camada de ar junto à 

cobertura e contribuindo com a redução da transferência de calor para o interior da 
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construção.  E Observou-se que, em granjas que faziam o uso de forro no setor de 

maternidade observou-se uma maior produtividade da granja.  

5.2.6. Tipo de piso 

O tipo de piso deve ser escolhido conforme a categoria do animal. Os 

materiais utilizados na construção das instalações, ou seja, que entrarão em contato 

com os suínos, não deverão ser prejudiciais para os animais, permitindo facilmente a 

limpeza e a desinfecção (CHILE, 2013). O tipo de piso deve atender as exigências 

de cada fase do animal, como os pisos de concreto, ou vazado e suspenso já 

padronizados de acordo com cada fase.  

 Nas visitas, apenas duas das granjas se encontravam em processo de 

renovação do piso da instalação, colocando-se piso de cimento constituído com 

ardósia. Um dos proprietários alegou que a ardósia pode ser uma alternativa de 

alvenaria na construção facilitando a limpeza da instalação (Figura 4).  

 

Figura 4 - Uso de ardósia no piso ripado da instalação 

A escolha do material em ambientes agrícolas afeta a condição de higiene 

das superfícies (MÄÄTTÄ et al., 2008) e a facilidade de limpeza é uma característica 
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importante relacionada à higiene dos pavimentos, fator que afeta a saúde dos suínos 

(KYMÄLÄINEN et al.,2008). Para que um novo material de construção seja 

implantado, estudos relacionados ao ambiente e ao bem-estar animal devem ser 

conduzidos para que não ocorram perdas produtivas relacionadas a esses materiais. 

Dada a abundância em que a ardósia é encontrada e comercializada no 

Estado de Minas Gerais, onde se encontra o principal jazimento mundial de ardósias 

de alta qualidade (AMAR, 2010), e devido às suas características físicas, esta rocha 

mostra-se extremamente interessante para ser empregada na construção de celas 

no setor de maternidade na suinocultura. Sua maior impermeabilidade e potencial de 

proporcionar melhores condições de higienização e desinfecção, se comparada à 

alvenaria, inclusive no que se refere aos aspectos relacionados ao conforto 

apresentado aos animais, indica que o procedimento de reforma relatado pelos 

produtores pode trazer benefícios às granjas. 

Com relação ao uso de ardósia no piso ripado da instalação deve-se ter um 

pouco de cuidado ao colocar esse tipo de material e observar qual o tipo de 

espessura seria ideal para colocar no setor, pois devido ao peso que o animal 

exerce sobre esse material pode comprometer a durabilidade vindo a descascar com 

o tempo. Outro fator seria o risco de o animal escorregar e agarrar as patas entre 

uma ripa e outra, podendo causar danos no animal. 

5.3. Equipamentos e estrutura na instalação  

Os tipos de equipamentos para alimentação disponíveis se davam de acordo 

com as exigências de cada setor. Os comedouros e bebedouros eram escolhidos de 

acordo com a tecnificação de cada granja. 

Nas granjas de pequenos e médios produtores ainda foi possível encontrar 

alguns tipos de comedouros que eram manuais nos setores de creche e gestação.  

Os bebedouros encontrados nas granjas visitadas eram do tipo chupeta, fato 

este mencionado por um dos produtores entrevistados que relatou que com este tipo 

de equipamento evita-se o desperdício de água e proporciona-se um bom 
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fornecimento de água para os animais, o que está de acordo com OLIVEIRA (2004), 

o qual afirma que a água deve ser fornecida aos animais de produção de maneira 

adequada, utilizando equipamentos de regulagem de vazão e de altura de acordo 

com cada fase do animal. De acordo com COSTA et al. (2010), os bebedouros do 

tipo chupeta devem ter sistema de regulagem de altura, pois os mesmos precisam 

ser posicionados sempre 5cm acima da altura do dorso dos suínos, respeitando uma 

relação de dez suínos por bebedouro nas fases de creche (Figura 5), crescimento e 

terminação.  

 

 

Figura 5- Bebedouro tipo chupeta com sistema de regulagem de altura. 

Como resultado, em três granjas encontrou-se bebedouros do tipo chupeta 

que apresentavam ter sistema de regulagem de altura, na fase de creche, estando 

estes posicionados a uma distância acima do dorso dos suínos.  

Observou-se que nas granjas visitadas nenhum dos produtores fazia uso de 

nebulizadores e apenas dois deles faziam o uso de ventiladores, alegando-se 

questões de custo-benefício uma vez que, fazendo-se o uso destes equipamentos, 

teria, segundo os entrevistados, um aumento considerável nos gastos de produção 



 

26 

 

da granja (Figura 6). Nas granjas que não fazem o uso de ventiladores, recomenda-

se, como alternativa, o uso de lanternins para obter ventilação natural adequada 

com renovação de ar contínua, pois o lanternim consiste em uma abertura na parte 

superior do telhado que auxilia nessa troca de ar constante.  

 

Figura 6 - Uso de ventiladores no galpão de maternidade.  

 

5.4. Condições em torno do galpão 

Observou-se uma preocupação dos produtores de suínos entrevistados em 

relação às condições em torno do galpão, pois todas as nove granjas entrevistadas 

encontram-se em processo de implantação de sombreamento no entorno das 

instalações, plantando algum tipo de árvore nos setores. O sombreamento e a 

arborização ao redor da instalação são importantes, pois ajudam a proteger os 

animais contra a incidência direta do sol, proporcionando uma temperatura mais 

amena. Segundo DIAS et al. (2011), com a arborização e sombreamento dentro da 

instalação a temperatura consequentemente irá diminuir, sugerindo que este vem 

sendo um recurso efetivo de controle térmico na região.  
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O sombreamento em torno da caixa d’água nas granjas visitadas deixava a 

desejar, pois apenas três delas eram sombreadas, fator este que contribui para 

manter a temperatura da água fornecida aos animais mais fresca.  Com relação às 

caixas de fornecimento de água, quatro das nove granjas entrevistadas tinham 

apenas uma caixa para o fornecimento de água para toda a granja e para atender à 

necessidade de todos os setores, sendo o ideal que houvesse mais um reservatório 

de água para casos de falta de água na instalação (Figura 7). 

 

Figura 7 - Caixa de fornecimento de água da granja sem sombreamento adequado. 

 

5.5. Ambiente de trabalho 

Ao se questionar alguns proprietários sobre a sua jornada de trabalho, 

observou-se que os mesmos não tinham carga horária exata de trabalho estimada, 

trabalhando-se, em média, 10h ou mais ao dia, de acordo com a função exercida. Já 

os funcionários contratados trabalhavam, em média, 8h por dia.  

Segundo os funcionários entrevistados, existiam alguns manejos que 

causavam estresse na atividade. Dentre eles, alguns setores se destacavam, como 
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a maternidade, especialmente ao se depararem com processo de primeiros 

cuidados com os leitões e processo de desmame dos leitões, fator estressante tanto 

para o animal como para o funcionário. Isso indica que o ambiente de trabalho não 

se resume apenas em avaliar as horas de trabalho e a ergonomia dos funcionários, 

mas que se pode avaliar também outras questões, como esforço físico e psicológico 

dos trabalhadores, o que explica o quanto um funcionário pode se envolver com a 

atividade.  

 Os funcionários alegaram também a existência de alguns problemas físicos e 

ergonômicos envolvidos no setor de terminação onde, no momento do embarque 

dos suínos, se exige bastante força física do trabalhador. Uma ação para prevenir 

este tipo de problema no ambiente de trabalho pode ser o uso de tábuas de manejo 

que tem função de limitar a visão do suíno, estimulando que ele se movimente para 

frente e evitando que se movimente em direção indesejada. Esse equipamento 

facilita o manejo do animal e permite que o manejador mantenha a postura ereta, 

protegendo o funcionário contra possíveis choques com os animais (EMBRAPA, 

2012) e poderia ser usado nas granjas visitadas. 

Segundo ALENCAR et al. (2006) os problemas ergonômicos podem ser 

minimizados ou até mesmo eliminados a partir da aplicação de práticas de 

adequações das instalações ao ambiente de trabalho. O que têm-se contribuído por 

meio de intervenções e projetos para melhorar, de forma integrada a segurança no 

ambiente de trabalho, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades humanas 

na atividade, o que deve ser considerada nas granjas de suínos, com base nos 

resultados observados nesse estudo. 

Em quatro granjas visitadas, observou-se que são fornecidos equipamento de 

proteção individual aos funcionários, em três delas os funcionários não faziam uso 

dos equipamentos, justificando que o uso dos mesmos os incomodavam no 

momento da execução da tarefa. Porém, não foi reportado nenhum índice de 

acidente de trabalho nos setores. 
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Nas entrevistas foram questionados a respeito do treinamento de mão de obra 

para atuarem nas granjas, e seis dos colaboradores relataram receber treinamento e 

suporte dado por empresas especializadas na nutrição dos suínos que dão suporte 

às granjas e outros 3 deles disseram que aprenderam a exercer as atividades e 

adquiriam experiência na prática.  

 

5.6. Estatísticas descritivas e mapas de relacionamento  

5.6.1. Produtividade das granjas  

Na Figura 8 é apresentada a relação de animais e respectivas categorias nas 

granjas de suínos, apresentando os dados de produtividade do dia da visita. 

 

FIGURA 8- RELAÇÃO DE NÚMERO DE ANIMAIS E RESPECTIVAS CATEGORIAS NAS GRANJAS 

DE SUÍNOS. 

GR1 = granja 1, GR2 = granja 2, GR 3 = granja 3, GR4 = GRANJA 4, GR5 = 

granja 5, GR6 = granja 6, GR7 = granja 7, GR 8 = granja 8, GR9 = granja 9. 

Observou-se que em uma granja havia uma produção maior de marrãs, em 

outra, um maior número de matrizes vazias e em outras duas propriedades, um 

número maior de animais gestantes, lactantes.  Com relação à produtividade da 

granja e entrega de animais para o frigorífico, todas as granjas produtoras de suínos 

entrevistadas realizavam a entrega de animais para a indústria Frigorífica de São 

João del-Rei, que é a mais próxima da região. Constatou-se que três granjas 

apresentaram um maior número de animais e maior número de marrãs na sua 
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propriedade, as quais tinham elevado número de animais terminados, como pode 

ser visualizado na Figura 9. Nota-se que três granjas se destacaram devido ao seu 

número de marrãs na produção. 

 

Figura 9 - Representação estatística do número de animais por categoria nas 

propriedades. 

MAR = número de marrãs, MAT = número de matrizes, CRES = número de animais 

no setor de crescimento, LAC = número de animais lactante, MVAZ = número de matrizes 

vazias, TERM = número de animais na terminação. 

 

5.6.2. Perfil da granja 

Observou-se que grande parte das granjas tinham a atividade exercida por mão 

de obra contratada totalizando seis granjas, tendo ainda, uma pequena parte sendo 

realizada por mão de obra familiar nas outras três, dentre as nove granjas visitadas. 

Uma das particularidades da região é que a suinocultura é composta por pequenos, 
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médios e grandes produtores, sendo a maioria de médio e grandes produtores 

(Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Distribuição das varáveis relacionadas ao perfil das granjas visitadas. 

PORTE = granja de pequeno, médio e grande porte, TIPO DE ATIVIDADE= 

mão de obra familiar ou contratada, REVFUN=revezamento de função, ACOMZ= 

acompanhamento de Zootecnista. 

Nas granjas de pequeno e médio porte, observou-se que 66,7% 

apresentaram revezamento de setores e mudanças de função nas instalações. Com 

relação ao acompanhamento por Zootecnista, observou-se que sete das nove 

granjas visitadas apresentaram ter um Zootecnista acompanhando as atividades na 

granja, sendo isso representado por 77,8% das granjas têm acompanhamento com 

Zootecnista e os outros 22,2% não possuem o suporte deste profissional.  

5.6.3. Perfil da granja e suas particularidades 

Na Figura 11 é apresentado o estudo do perfil da granja e suas 

particularidades, sendo possível estabelecer um biplot que proporcionou 78,65% da 



 

32 

 

explicação sobre a variabilidade dos dados, indicando à associação entre as 

categorias. 
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Figura 11- Mapa de relacionamento entre as variáveis do perfil das granjas visitadas. 

Contratado= mão de obra contratada, FAMILIAR= mão de obra familiar, SEM_ 

MUDA= sem mudanças de setores, COM_MUDA= COM MUDANÇAS DE 

SETORES, PEQUENO= pequeno produtor, MEDIO=médio produtor, GRANDE= 

grande produtor, COM_ZOO= com acompanhamento de Zootecnista, SEM_ZOO= 

sem acompanhamento de Zootecnista.  

Nota-se como resultado que, nas granjas que apresentam o perfil de grande 

produtor, há grande parte de mão de obra contratada, sem que ocorra 

rotineiramente a mudança entre setores, tendo-se um profissional Zootecnista 

acompanhando as atividades na suinocultura.   

Nas granjas com perfil de médio produtor, trabalha-se tanto com mão de obra 

familiar como funcionários contratados, porém apresentam algumas mudanças entre 
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setores no dia-a-dia de trabalho na granja e muitos deles não tem um profissional 

Zootecnista acompanhando as atividades na granja.  

Nas granjas com perfil de pequeno produtor, trabalha-se com mão de obra 

familiar onde ocorre mudanças entre os setores e não se tem profissional 

Zootecnista acompanhando a atividades da granja, apenas o acompanhamento do 

Veterinário e demais técnicos da empresa de nutrição. Isso indica que os 

proprietários da região têm se preocupado com o acompanhamento de um 

profissional Zootecnista nas suas propriedades, pois o Zootecnista é um profissional 

de suma importância na produção, pois ele é um dos responsáveis pelo rebanho e o 

bem-estar animal. 

 

5.6.4. Perfil dos trabalhadores das granjas visitadas 

Na análise do perfil dos trabalhadores das granjas visitadas, observou-se em 

torno de 45,26% da explicação de variabilidade dos dados, fator este que indica uma 

menor associação entre as categorias.  

Na Figura 12, foram consideradas as seguintes variáveis: sexo do 

trabalhador, função do trabalhador entrevistado, o manejo que causa mais estresse 

dentro da granja, a ocorrência de esforço psicológico, físico e ergonômico. 

Considerou-se também a utilização de equipamento de proteção individual pelo 

trabalhador e treinamento dado a eles, além da opinião dos entrevistados sobre a 

suinocultura.  
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Figura 12. Mapa de variáveis relacionadas ao perfil dos trabalhadores das granjas 

visitadas. 

Sexo= sexo de entrevistado, FUNC= função, MAN=manejos que causam 

estresse, ESFPSIC= esforço psicológico, ESFFIS= esforço físico, PROBERG= 

problema ergonômico, EPI= equipamento de proteção individual, TREIN= 

treinamento, OPINIAO= opinião sobre a atividade. 

5.6.5. Perfil dos trabalhadores e correlações entre as variáveis  

Na Figura 13, é apresentado o perfil dos trabalhadores e suas correlações, 

sendo possível estabelecer um biplot que proporcionou 45,26% da explicação sobre 

a variabilidade dos dados indicando-se a associação entre as categorias.  

Na Figura13 pode-se mostrar uma representação estatística das correlações 

entre variáveis que estão relacionadas ao perfil dos trabalhadores na granja 
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Figura 13. Representação estatística das correlações entre variáveis relacionadas ao perfil 

dos trabalhadores na granja. 

SEM_TREINO= não receberam treinamento, SEM _FIS= sem esforço físico, 

SEM_PSI= sem esforço psicológico, SEM_ERG= sem problemas ergonômicos, 

SEM_EPI= sem utilização de equipamento de proteção individual, COM_PSI= com 

esforço psicológico, COM_FIS= com esforço físico, COM_ERG= com problemas 

ergonômicos, COM_EPI= com utilização de equipamento de proteção individual. 

Nota-se uma relação entre a maior proporção de funcionários do sexo 

feminino e a atuação no setor da maternidade, as quais disseram apresentar esforço 

físico, psicológico e ergonômico, e demonstraram preocupação com o trabalho e a 

execução das tarefas. Isso indica que os funcionários do sexo feminino não se 

preocupam somente em exercer sua função de trabalho na suinocultura, mas 

também com o bem-estar dos animais, principalmente no setor de maternidade, 

onde os leitões recém-nascidos são submetidos a manejos que causam estresse. 

Já os funcionários do sexo masculino relataram que não apresentam esforço 

físico, psicológico e ergonômico e que atuam na atividade sem receberem 
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treinamento. Os proprietários e gerentes não relataram apresentar nenhum desses 

esforços mencionados anteriormente e afirmaram ter recebido treinamento e que 

alguns usam equipamento de proteção individual, porém, apenas bota. Notou-se que 

dois dos gerentes das granjas demonstraram opiniões negativas sobre a atividade, o 

que se deve a situação que a suinocultura passou anteriormente mediante à queda 

do preço do produto e aumento do preço dos grãos utilizados para fornecimento de 

alimento aos animais, segundo os mesmos.  

5.6.6. Características do galpão 

Neste item, foram analisadas as variáveis relacionadas ao tipo de telhado, 

presença de forro nos setores de maternidade e creche, orientação do galpão, tipo 

de piso nos setores de maternidade e gestação, sombreamento de caixa d’água e 

sombreamento ao redor da instalação (Figura 14).  

Observou-se que os produtores buscam utilizar telhado com telha de amianto 

por ser um material de baixo custo benefício na cobertura Por outro lado, os 

produtores compensam a ausência do forro com o uso de cortinas e sombrite nas 

instalações. 

A orientação do galpão se deve a particularidades de cada terreno, sendo o 

ideal que seja construído no sentido Leste-Oeste. O sombreamento da caixa d’água 

e do entorno do galpão são essenciais, pois ajuda a manter a temperatura da água 

que está dentro da caixa em uma temperatura ambiente e o sombreamento ajuda a 

reduzir a incidência de raios solares diretamente sobre os animais (ABCS, 2011). 
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Figura 14 - Características dos galpões visitados. 

TIPTELH= tipo de telhado, FORROMEC= forro na maternidade e creche, 

OGALP= orientação do galpão, PISM= piso na maternidade, PISG= piso na 

gestação, SOMBM= uso de sombrite e cortina, CDGUAM= sombreamento da caixa 

d’água. 

Na Figura 15 é apresentado o estudo da característica do galpão, sendo 

possível estabelecer um biplot que proporcionou 59,04 % da explicação sobre a 

variabilidade dos dados, indicando à associação entre as categorias. 
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Figura 15 - Estudo da característica do galpão. 

TO= tipo de telhado revestido de telha de amianto, T1=telha de amianto com 

zinco galvanizado, F0= sem a presença de forro, F1= com a presença de forro na 

maternidade e creche, O0= orientação do galpão de acordo com a topografia do 

terreno, T1= orientação do galpão no sentido Leste-Oeste, PM0=piso na 

maternidade de cimento, PM1= piso na maternidade de cimento vazado, PG0= piso 

na gestação de cimento , PG1= piso na gestação de cimento vazado, SE0= não uso 

de cortina e sombrite, SE1= uso de cortina e sombrite,CD0= caixa d’água sem 

sombreamento, CD1= caixa d’água com sombreamento. 

As instalações que apresentaram forro na maternidade e na creche e não nos 

demais setores, utilizavam cortinas ou sombrite nos setores da instalação. Os tipos 

de telhado nestes setores foram telha de amianto e o tipo de piso na maternidade 

era de cimento e vazado. Observou-se também que os produtores apresentaram 

uma preocupação com o entorno do galpão, estando todas granjas em processo de 

implantação de sombreamento ao redor das instalações, porém faziam uso de 

cortinas e sombrite no galpão. Uma das alternativas para amenizar a entrada de 
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raios solares dentro das instalações seria através do uso de sombrite, pois ele tem a 

função de fazer sombra dentro da instalação e não prejudica a ventilação natural 

(ABCS, 2011). 

BRUSTOLINI & FONTES (2016) afirmam que existem alternativas para 

auxiliar no conforto térmico evitando grandes variações de temperatura durante o 

dia, sendo que estas alternativas que variam de tecnologias de ponta a medidas 

simples dependendo do nível de investimento a ser aplicado na unidade produtora. 

Dentre as alternativas simples e baratas para auxiliar no controle térmico dentro do 

sistema de produção, pode-se utilizar de coberturas vegetais nos arredores dos 

galpões, pintura branca no exterior do telhado do galpão, sombrites e cortinas, as 

quais são alternativas eficazes e baratas que podem minimizar os problemas 

relacionados à estresse térmico, sendo o uso de sombrite encontrado em todas as 

granjas visitadas.  

5.6.7. Equipamentos e sua caracterização nos galpões   

Foram utilizados para a análise dos equipamentos das instalações, as 

seguintes variáveis: tipo de comedouros nos setores de maternidade, creche, 

gestação e terminação, juntamente com outros equipamentos que são utilizados na 

suinocultura como tipo de bebedouro, aquecedores nos setores de maternidade e 

creche, cortinas e ventiladores nos diferentes setores (Figura 16). 
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COMM=Comedouro na maternidade, COMC= comedouro na creche, COMG= 

comedouro na gestação, COM= comedouro na terminação, BEBG= bebedouro na 

gestação, AQM= aquecedor na maternidade, AQC= aquecedor na creche, CORTC= 

cortina na creche, CORTG= cortina na gestação, CORTT= cortina na terminação, 

VENTM= ventilador na maternidade. 

No perfil de equipamentos utilizados nas granjas da região observou-se que a 

análise proporcionou 55,99% da explicação da variabilidade dos dados, sendo essa 

demonstrada na Figura 17. 

 

Figura 16 - Equipamentos utilizados nas instalações de suínos.  
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Figura 17 - Representação estatística das variáveis relacionadas aos equipamentos 

utilizados nas granjas visitadas. 

CM0=pouco comedouro na maternidade automático, CM1= pouco comedouro 

na creche semiautomático, CM2= mais comedouro automático na gestação, CM3= 

mais comedouro automático na terminação. BEBG= bebedouro no setor de gestação 

tipo canaleta, AM0= sem aquecimento na maternidade, AM1= com aquecimento na 

maternidade, AQC= sem aquecimento na creche, CORTC=presença de cortina no 

setor de creche, CORTG= presença de cortina no setor de gestação, CORTT= 

cortina no setor de terminação, VENT0= pouca presença de ventiladores no setor de 

maternidade. 

Com base nesses resultados, os proprietários das granjas visitadas usavam 

cortinas para compensar a ausência dos ventiladores e aquecedores nas 

instalações. Na suinocultura, as cortinas têm sido utilizadas como ferramenta para 

auxiliar no controle da temperatura dentro dos galpões uma vez que, com o manejo 

correto, podem diminuir a velocidade dos ventos dentro dos galpões, a incidência 
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direta de sol nos animais e, consequentemente, a temperatura dentro da instalação 

(FERREIRA, 2005). 

 Os aquecedores eram usados no setor de maternidade para aquecer os 

leitões e os ventiladores atuavam facilitando a dissipação de calor da matriz. Outro 

fator importante que afeta o bem estar de suínos nessa fase é o controle do 

ambiente, pois nesta instalação, encontram-se duas categorias distintas de animais 

que possuem diferentes faixas de conforto térmico alojadas em um mesmo espaço 

(CAMPOS et al., 2008; SOUSA et al., 2011), o que torna um desafio para o produtor 

manter uma temperatura ideal.  

O tamanho e idade diferentes exigem diferentes temperaturas, considerando 

que os mais jovens exigem temperaturas mais altas e toleram menos mudanças na 

temperatura ambiente. Em casos em que a temperatura fica abaixo do limite crítico 

inferior, o suíno precisa aumentar a produção de calor, que pode ser realizada 

aumentando o consumo de energia ou transferindo para manutenção a energia que 

seria usada para crescimento (MILLER, 2012). 

Mediante os resultados encontrados, observa-se que os comedouros nos 

setores de maternidade, creche, gestação e terminação predominantes eram do tipo 

automático e semiautomático. Utilizavam-se aquecedores nos setores de 

maternidade, sendo pequeno o número de produtores que utilizam ventiladores nas 

suas instalações, conforme já descrito anteriormente. 
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6. CONCLUSÃO 

Para aumentar ainda mais a produtividade nas granjas, sugere-se aumentar o 

número de equipamentos nas instalações como ventiladores afim de proporcionar 

conforto térmico e bem estar para os animais.  

Recomenda-se implantar um número maior de lâminas d’água nos setores de 

terminação, afim de proporcionar melhor conforto térmico e maior produtividade dos 

animais.  

E para aumentar ainda mais os parâmetros de eficiência e produtividade nas 

granjas da região deve-se estimular o uso de equipamento de proteção individual. 

Sugere-se aumentar o número de mão de obra qualificada para a execução das 

atividades nas instalações, proporcionando menos estresse para os funcionários, 

boa execução do trabalho e bons resultados na produção.    
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8. ANEXOS 

Anexo I 

Questionário- Gerente 

Localização:                                                           Data: 

Linhagem (M) e (F):                                            Entrega de animais/semana: 

Relação de números de animais 

Cachaços                                                                

Marrãs  

Matrizes vazias  

Gestantes  

Lactentes  

Maternidade  

Creche  

Crescimento e terminação  
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Controle da alimentação  

Como quantificar o desperdício de ração fornecida  

Controle de sobras                              Reutilização 

de sobras Voltada 

para o cocho 

Média de 

desperdício  

Maternidade    

Creche   

Reprodução   

Gestação   

Crescimento/ terminação    

Controle de dejetos (  ) Lagoa de decantação    (  ) Esterqueira   (  ) 

Biodigestor  

Caracterização do galpão 

1. Caracterização   

 Orientação do galpão:   

Galpão  Tipo 

de piso  

Tipo 

de telhado 

Sombreament

o ao redor da caixa 

d’água 

Sombre

amento em 

torno do galpão 

Al

tura do 

pé 

direito  

F

orro 

Maternidade       

Creche        

Gestação       

Crescimento e 

terminação 
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2. Equipamentos  

Equipamentos  Maternidad

e  

Creche  Crescimento/ 

terminação  

Comedouro     

Bebedouro    

Aquecedores     

Cortinas / sombrite    

 

Dimensão operacional: 

Distância do abatedouro: 

______________________________________km. 

Desinfecção da baia: (  ) após cada lote   (  ) 1 a 2 vezes ao ano  (  ) Nunca.  

Anexo II 

Questionário dos funcionários 

Idade: (  ) anos   

Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino    

Função:_____________________________________________________ 

Tempo de exercício da função  

Tempo médio de permanência no 

setor 

 

Quanto tempo trabalha na 

suinocultura 

 

Horas de trabalho  
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Manejos que causam estresse  

Algum esforço psicológico  

Problemas ergonômicos (postura)  

Uso de EPI: Qual:  

Índice de acidente de trabalho:  

Em qual setor:  

 

Recebem treinamento: (  ) Sim   (  ) Não   (  ) Constantemente. (  ) 

Aprendem na prática. 
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Funcionários  

Nº total de funcionários:  

Há trabalho noturno:  

Revezamento de funcionários:  

Há mudanças de setores:   

Acompanhamento de assistência 

técnica: 

 

Acompanhamento de 

Zootecnista:  

 

 

Opinião sobre a suinocultura:  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Prezado participante,  

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa  “Avaliação do ambiente de trabalho, 

instalações e equipamentos utilizados nas criações de suínos situadas na mesorregião do campo das 

vertentes- Minas Gerais ”, desenvolvida pela Profª Leila de Genova Gaya do Departamento de 

Zootecnia, da Universidade Federal de São João del-Rei. 

Sobre o objetivo geral 

Tem-se como objetivos desta pesquisa realizar um levantamento em sistemas de produção de suínos 

e avaliar o ambiente de trabalho dos funcionários, instalações e equipamentos utilizados nas criações 

de suínos da mesorregião do campo das vertentes - Minas Gerais . Este apresenta também alguns 

objetivos específicos, dentre eles fazer um diagnóstico do cenário atual da criação de suínos, observar 

elementos relacionados ao manejo nas instalações e equipamentos, observando o ambiente de 

trabalho procurando amenizar impactos causados pelo esforço da atividade.  

 

Por que o participante está sendo convidado (critério de inclusão) / medidas para 

minimização de riscos  

O convite à sua participação se deve a sua convivência no ambiente de trabalho da granja. A sua 

participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória , possuindo plena autonomia para decidir se 

quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você não será 

penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. 

Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. 

Sendo o projeto explicado ao participante no início da entrevista, junto com o termo de 

consentimento, enfatizando a participação do entrevistado. Portanto, caso se sinta co nstrangido, o 

mesmo tem como alternativa a sua não colaboração na entrevista.  

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas por você, sendo toda 

a avaliação realizada de forma individual e sem a presença de outros voluntários no local do estudo. 

Mecanismos para garantir a confidencialidade e a privacidade 

Qualquer dado que possa identificá -lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, e o 

material será armazenado em local seguro. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador 

informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios 

de contato explicitados neste documento. 

Identificação do participante ao longo da pesquisa 

No presente estudo, você será identificado pelas iniciais de seu nome, bem como um número que 

será intransferível. 
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Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa 

A sua participação consistirá em responder a um questionário aplicado por um aluno 

bolsista do projeto. O questionário é composto por questões fechadas, de livre escolha, 

ou abertas, nas quais poderá manifestar sua opinião. 

 

Tempo de duração da entrevista/procedimento/experimento 

A aplicação do questionário poderá ser interrompida por solicitação do participante a 

qualquer momento. O tempo de duração da aplicação do questionário será de 

aproximadamente 5 minutos. 

Guarda dos dados e material coletados na pesquisa 

As entrevistas serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, assim como os 

resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e sua equipe.  

Ao final da pesquisa, todo material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, 

conforme Resolução 466/12 e orientações do CEPSJ, sendo então destruído. 

Explicitar benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos 

participantes da pesquisa 

Como benefício direto aos participantes teremos o conhecimento sobre a percepção e o 

tipo de conduta relacionada ao manejo realizado no ambiente de trabalho, e levantará 

informações e opiniões do gerente e dos funcionários sobre as instalações e 

equipamentos utilizados na granja. Tais informações serão o alicerce para trabalhos 

futuros de conscientização que possam vir a ser realizados com o intuito de melhorar o 

ambiente de trabalho, instalações e equipamentos a serem utilizados nas granjas, 

assegurando ao funcionário um ambiente de trabalho adequado para a execução das 

atividades do dia a dia, e proporcionar aos animais um bem estar adequado, melhorando 

assim o seu desempenho. 

Previsão de riscos ou desconfortos e procedimentos para minimizá-los 

Os riscos para os participantes da pesquisa são a possibilidade de constrangimento do 

participante, uma vez havendo no questionário perguntas de cunho pessoal que 

poderiam levar a interpretações variadas e julgamento por parte da equipe. 
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Sobre divulgação dos resultados da pesquisa 

Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras dirigidas ao público 

participante, artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso.  

Uso da Imagem 

Não serão feitas imagens durante a realização desse estudo. 

Considerações finais: 

Não haverá nenhum custo pela sua participação neste estudo. Todo e qualquer custo da 

pesquisa serão custeados pelos organizadores da pesquisa. 

 

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo. Se outras 

perguntas surgirem mais tarde, poderás entrar em contato com os pesquisadores. 

“Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e 

para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o 

comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a 

pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, 

da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade”. 

Tel e Fax - (0XX) 32- 3379- 5598                                             e-mail: cepsj@ufsj.edu.br 

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas 

Gerais, cep: 36301-160, Campus Dom Bosco 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): 

Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 e-mail: conep@saude.gov.br 

Contato com o pesquisador a responsável: Leila de Genova Gaya 

Email: genova@ufsj.edu.br  Telefone:(32) 3373.3975 / (32) 98858.5823 

Endereço: Departamento de Zootecnia, Av. Visconde do Rio Preto, s/n, km 02, CEP 

36.301-360 
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Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, 

rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a 

participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador 

responsável, ou pela(s) pessoa(s) por ele delegada (s). 

 

São João del-Rei, ________ de _______________________ de _____. 

 

 

_______________________________________ _______________________________ 

Nome do Responsável (entrevistado) Assinatura do Responsável (entrevistado) 

  

 

 

 

 

Leila de Genova Gaya 

_______________________________ 

Nome do Pesquisador Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 


