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Introdução

Nos últimos anos a avicultura de postura tem 
crescido expressivamente, destacando-se a região 
sudeste como a maior produtora de aves de postura no 
Brasil [3]. Com o aumento na produção, o bem-estar 
animal tem sido um dos assuntos mais discutidos 
atualmente, além disso, é crescente a preocupação dos 
consumidores com o bem-estar dos animais para 
obtenção de alimentos. Dessa forma, no processo 
produtivo deve-se levar em consideração as cinco 
liberdades: fisiológica (ausência de fome e sede), 
ambiental (edificações adaptadas), sanitária (ausência 
de doenças e de injurias), comportamentais (exprimir 
comportamentos normais) e psicológicas (ausência de 
medo e sensibilidade). O bem-estar animal pobre pode 
ocasionar mudanças fisiológicas e comportamentais do 
próprio animal como tentativa de se adaptar às diversas 
situações do meio. Neste sentido, a criação em sistema 
de gaiolas, muito utilizado no Brasil, apesar de oferecer 
maior controle sobre a criação, limita o espaço que é 
necessário para as atividades comportamentais natural 
dos animais, o que causa interferências negativas, 
levando o animal ao estresse e consequentemente 
queda na produção.

Portanto, objetou-se com este trabalho avaliar o 
bem-estar de aves poedeiras alojadas em sistema 
convencional de gaiolas.

Material e Métodos

A pesquisa foi realizada no município de Brejão, 
localizado na mesorregião Agreste e na microrregião 
Garanhuns do Estado de Pernambuco. Foi avaliado o 
efeito do uso de dois galpões de aves poedeiras 
comerciais sobre sistema de criação convencional 
(bateria de gaiolas), por meio das condições das 
instalações e do bem-estar dos animais. No primeiro 
galpão estavam alojadas 2.000 poedeiras da linhagem 
Dekalb Brown em gaiolas com quatro compartimentos 
de 25 x 40 x 40 cm, sendo alojadas duas aves por 
compartimento totalizando oito aves por gaiola. Este 
galpão se encontrava orientado no eixo norte-sul, com 
pé direito de 2,8 m; beiral com 2,0 m de altura e 1 m de 
comprimento; 60 m de comprimento; 3,5 m de largura 
e cobertura de telha de cimento-amianto. No segundo 

galpão estavam alojadas 12.000 poedeiras da linhagem 
Dekalb White em gaiolas com quatro compartimentos de 
45 x 50 x 40 cm, sendo alojadas cinco aves por 
compartimento, totalizando 20 aves por gaiola. O galpão 
estava orientado segundo o eixo leste-oeste, com pé direito 
de 3,5 m; beiral 2,5 m de altura e 1,0 m de comprimento; 
100 m de comprimento; 8,0 m de largura e cobertura de 
telha de barro. Os dois galpões possuíam paredes de 
alvenaria de tijolos argamassados, eram iluminados por 
lâmpadas incandescentes e dispunham de bebedouros tipo 
nipple, sendo o do primeiro galpão chupeta e o do segundo 
galpão taça. O comedouro era do tipo calha, recebendo 
ração farelada. Para os dois galpões o paisagismo 
circundante era composto por vegetação herbácea 
(gramíneas) e arbustiva (leguminosas e árvores de grande 
porte). A avaliação das instalações foi feita através de 
medição com trena dos elementos da construção como 
beiral, pé direito, comprimento e largura dos galpões, e as 
avaliações do grau de bem-estar dos animais por meio da 
observância visual das cinco liberdades.

Resultados

Na figura 1 e 2 estão representados os resultados da 
avaliação do bem-estar de acordo com as cinco liberdades, 
referentes ao galpão 1 e galpão 2, respectivamente. Com 
relação à primeira liberdade (livres de sentir fome e sede) 
nota-se que no primeiro galpão 50% das aves encontra-se
em um grau bom de bem-estar; 25% regular; 12,5% ruim e 
12,5% péssimo. No segundo galpão 40% encontram-se 
num grau bom; 20% regular; 20% ruim e 20% péssimo. 
Estas variações podem ser explicadas pela competição
gerada entre as aves devido ao sistema de criação em 
gaiolas, onde parte dos animais pode ter menos acesso ao 
comedouro e bebedouro, propiciando a ocorrência de 
estresse e redução na produção. No tocante a segunda 
liberdade (livres de sentir desconforto), observou-se no 
galpão 1 que 50% das aves encontram-se num grau regular; 
25% ruim e 25% péssimo. Já no segundo galpão 20% 
encontram-se num grau regular; 40% ruim e 40% péssimo. 
Devido às altas densidades nos sistemas de criação em 
gaiolas, comportamentos naturais das aves como esticar as 
asas e chacoalhar as penas, considerados movimentos de 
conforto são inibidos, tendo como conseqüência a 
frustração dos animais e o estresse, salientando-se que no 



galpão 2 o aumento nas dimensões dos compartimentos 
tornou-se desprezível quando comparado ao aumento 
no número de aves/área. A terceira liberdade (livres de 
dor, ferimentos ou doenças) detectou-se no galpão 1
que 12,5% das aves estão num grau bom de bem-estar; 
25% regular; 25% ruim e 37,5% péssimo, já no galpão 
2 20% bom; 20% regular; 20% ruim e 40% péssimo. O 
fato de a maioria das aves encontrarem-se em um grau 
péssimo para essa liberdade se dá devido às altas 
densidades no sistema de criação em baterias de 
gaiolas, onde os animais tendem a expressar 
comportamentos agressivos, como bicagem das penas 
causando depenamento, provocar ferimentos umas as 
outras, tornando-se mais susceptíveis a doenças. Isso 
causa prejuízo aos avicultores e é a principal motivação 
para o corte da ponta dos bicos das aves (debicagem), 
feita com uma lâmina aquecida. Essa lâmina é aplicada 
na ponta do bico das aves, por onde correm vasos 
sanguíneos, causando dor e sofrimento às aves [2]. 
Além disso, a falta de atividade física também ocasiona 
doenças. No que diz respeito à quarta liberdade (livres 
para expressar seu comportamento natural), 100%, ou 
seja, todas as aves encontram-se num grau péssimo nos 
dois galpões, pois o alto grau de confinamento impede 
a expressão dos comportamentos naturais das mesmas, 
como o banho de areia, empoleirar, ciscar, entre outros, 
agravando significativamente os níveis de estresse. A 
quinta liberdade (livres de medo e estresse) apresentou 
no galpão um 25% das aves num grau ruim de bem-
estar e 75% num grau péssimo, no galpão dois 40% 
ruim e 60% péssimo. No processo de confinamento o 
animal encontra-se impedido de interagir com o 
ambiente, sofrendo alterações fisiológicas e 
comportamentais, além do mais, esses sistemas 
provocam dominância de pelo menos um dos animais 
sobre os demais que se encontram alojados no mesmo 
compartimento, culminado em reações de medo e 
estresse. Ressalta-se que as características de 
microclima criado na instalação do galpão 1
possivelmente contribui para a diminuição do bem-
estar desses animais, devido às dimensões e as 
concepções arquitetônicas inadequadas da instalação 
no que se refere a orientação, a ausência de lanternim, 
dimensões do galpão (largura e pé direito) que não 
favorecem a ventilação natural, além do material que 
constitui a cobertura, sendo esta de cimento-amianto. A 
orientação leste-oeste em galpões para confinamento de 
animais é recomendada universalmente, com o objetivo
de minimizar a incidência direta do sol sobre os 
animais através das laterais da instalação, já que, nesse 
caso, o sol percorre ao longo do dia sobre a cumeeira 

da instalação. O lanternim, abertura na parte superior do 
telhado, é indispensável para se conseguir adequada 
ventilação, pois permite a renovação contínua do ar pelo 
processo de termossifão, resultando em ambiente mais 
confortável. O lanternim deve ser confeccionado em duas 
águas, disposto longitudinalmente na cobertura e possuir 
um sistema que permita fácil fechamento com tela de arame 
nas aberturas para evitar a entrada de pássaros [1]. O 
comprimento e altura do beiral têm grande relevância na 
construção de um moderno aviário, uma vez que este 
detalhe construtivo evita a insolação no interior do galpão 
afetando diretamente o acondicionamento térmico em seu 
interior. Para regiões de clima quente, ele se torna ainda 
mais importante, pois a temperatura influencia diretamente 
na produtividade das aves. Nesse sentido, os beirais devem 
estar de acordo com o que indica o cálculo de inclinação 
solar para cada região [4]. Ainda segundo o mesmo autor, o
pé direito do aviário deve estabelecido em função da 
largura adotada, de forma que os dois parâmetros em 
conjunto favoreçam a ventilação natural no interior do 
aviário com acondicionamento térmico natural.

Apesar do galpão 2 apresentar características 
arquitetônicas mais próximas do que recomenda a literatura 
técnica, como maior altura e comprimento do beiral, pé 
direito mais alto e utilização de telhas cerâmicas para 
compor o telhado, não foi suficiente para diminuir o 
desconforto, sendo essa ineficiência causada pela 
persistência da alta taxa de lotação das gaiolas.
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         Figura 1. Avaliação do bem-estar de poedeiras comerciais utilizando-se as Cinco Liberdades no galpão 1.

              Figura 2. Avaliação do bem-estar de poedeiras comerciais utilizando-se as Cinco Liberdades no galpão 

     

  Figura 3. Vista do interior do galpão 1. Figura 4. Vista do interior do galpão 2.


