
De forma geral, o sistema é sim-
ples. Um microfone instalado próxi-
mo aos animais capta o som emitido.
Um software recebe os sons e os
transforma em ondas sonoras e por
meio da classificação gravada em
seu banco de dados identifica qua-
tro tipos de sensações: medo, fome,
angústia e dor. "O produto está to-
talmente desenvolvido e testado.
Agora estamos ampliando para que
ele codifique o percentual de fome
ou medo que o animal está sentindo

Quer saber se os seus
porcos estão com
fome? Ou se estão in-
comodados com o lu-

gar em que estão alojados? Sim-
ples, pergunte para eles. Antes
que você ache que isso é loucu-
ra, saiba que pesquisadores da
Universidade de Campinas
(Unicamp) desenvolveram
um sistema que torna pos-
sível "traduzir" os sons
emitidos por esses animais
e, assim, saber o que estão
"sentindo". "O Brasil é um gran-
de exportador e os países
compradores estão cada
vez mais exigentes em
relação ao bem-estar
animal. E a grande pergun-
ta é como medir isso, já que
se trata de um dado muito
subjetivo", explica a coor-
denadora da pesquisa Ire-
nilza Naas, professora do departa-
mento de agricultura da Unicamp.

De acordo com a pesquisadora,
esse inusitado projeto está em de-
senvolvimento há seis anos e sur-
giu ao observar que alguns criado-
res diziam que um animal não esta-
va bem só de ouvir o som que fa-
ziam. "Esses bichos emitem sons ca-
racterísticos, de acordo com a sua
sensação. Queríamos encontrar
uma forma de classificar isso de ma-
neira a ajudar o produtor a identifi-
car eventuais problemas", conta.
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e até que grau eles não comprome-
tem a qualidade da carne."

A idéia da pesquisadora é que o
produto se torne uma ferramenta
para obtenção de certificação de
bem-estar animal e que ajude os pro-
dutores a garantirem a qualidade da
carne produzida. Essa discussão,
aliás, está em alta nos principais cen-
tros consumidores. Na Europa, por
exemplo, há nichos de mercado que já
cobram garantias de bem-estar ani-
mal. "O sistema pode ser usado como

parâmetro de certificação de órgãos
internacionais, que fiscalizam se a
produção atende aos quesitos de bem-
estar animal", diz. "Além disso, um ní-
vel elevado de stress prejudica a qua-
lidade da carne produzida", completa.

O aparelho ainda não está disponí-
vel comercialmente, mas a pesquisa-
dora acredita que em breve ele deve
chegar ao mercado. "Já temos uma
procura grande de indústrias que
querem adquirir o sistema e estamos
esperando somente a concessão da

patente para iniciar a comercializa-
ção", garante Irenilza. Ela diz que o
custo será baixo para o produtor. "É
algo simples e barato." Além dos
suínos, o sistema também está sen-
do desenvolvido para uso em gado e
frangos. Estudos realizados em ba-
leias conseguiram decifrar boa parte
da comunicação entre grandes gru-
pos. Para animais em cativeiro, no
entanto, as pesquisas podem demo-
rar um pouco. Pelo jeito, chegou a
hora de os bichos terem voz ativa. •
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