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Introdução

O Sistema de criação em confinamento contribui 
para a maior produtividade em menor espaço, redução 
de mão-de-obra e de perdas energéticas, tendo em vista 
que esse sistema controla todas as etapas da produção.  
Contudo, atrelada a teoria cartesiana, que tem a 
percepção de animais como máquinas vivas, as técnicas 
utilizadas no manejo sobrecarregaram a capacidade 
fisiológica dos animais [4]. Com a preocupação em 
segurança alimentar e bem-estar, essa concepção tem 
mudado despontando em maiores estudos sobre a 
etologia animal, garantindo atenção a sua senciência, e 
regulamentações em vários países, sobretudo dos 
Europeus, visando melhorar a qualidade de vida dos 
animais. Um sistema de produção onde o bem-estar 
animal (BEA) mínimo não é atendido pode se tornar 
em barreira comercial.

A produção de frango de corte brasileira é uma das 
mais eficientes do mundo, o que se deve aos baixos 
custos em instalações, porém estas não proporcionam 
conforto aos animais principalmente quanto a expressar 
seu comportamento natural [2]. 

Mais de 50% do investimento na criação de frangos 
de corte destinam-se as instalações, assim elas devem 
ser economicamente viáveis e termicamente 
confortáveis para os animais. Modificações como 
alteração na altura do pé direito, aberturas laterais, 
arborização e ventilação tanto natural como artificial 
pode proporcionar melhor ambiência.[5].

Portanto, objetivou-se realizar uma avaliação 
prática das cinco liberdades do bem-estar em frango de 
corte na microrregião de Garanhuns-PE e recomendar 
melhorias referentes ao manejo geral e às instalações, a 
fim de proporcionar o bem-estar das aves criadas em 
confinamento.

Material e métodos

O trabalho foi realizado durante o mês de maio de 
2009 em uma fazenda localizada na microrregião de 
Garanhuns-PE, na qual se avaliou as práticas do bem-
estar animal utilizando-se a observação das Cinco 
Liberdades, descritas pela Farm Animal Welfare 
Council [1], como indicador para revisar e elaborar 

recomendações que proporcionem o bem-estar das aves 
comerciais de corte.

A avaliação ocorreu visualmente, registrando-se as 
condições mínimas de bem-estar: 1 - estar livre de sede e 
fome (liberdade fisiológica); 2 - estar livre de desconforto 
(liberdade ambiental); 3 - livre de dor, ferimentos/injúria ou 
doença (liberdade sanitária); 4 - livre para expressar 
comportamento natural (liberdade comportamental) e 5 -
livre de sentir medo e estresse (liberdade psicológica). 
Esses dados foram lançados em uma planilha de “Grau de 
Bem-Estar” elaborada pela Vetsapiens® e disponibilizada 
pela World Society for the Protection of Animals – WSPA.

Foi observado um grupo de 13.975 animais da linhagem 
Cobb, machos (97,3%), com 23 dias de idade e um índice 
de mortalidade de 5,3%, em um galpão de 125 x 10 m 
coberto com telhas de cerâmica, piso de cimento coberto 
com cama de bagaço de cana, cumeeira com 4 m, pé direito 
2,80 m, altura do beiral 15 cm, telado 2/3 e com cortinas de 
cor amarela. 

O manejo era realizado por dois funcionários que se 
revezavam integralmente e seguiam a orientação tanto da 
empresa integradora como da assistência técnica em todas 
as fases da criação. A alimentação era constituída de ração 
balanceada e específica cada fase de criação e o
fornecimento ocorria automaticamente. A sanidade do 
animal era seguida conforme o Manual de Criação da 
Linhagem e dos programas de esquema de vacinação.

O método estatístico utilizado foi o qualitativo onde 
cada liberdade foi analisada separadamente, determinando 
quantos animais apresentaram-se em grau de bem-estar, em 
uma escala de péssimo, ruim, regular, bom, até o ótimo. Em 
seguida, preencheu-se a linha da planilha correspondente à 
liberdade analisada com o respectivo número de animais 
nos diferentes graus de bem-estar e automaticamente foi 
gerado um gráfico.

Resultados e Discussão

A liberdade fisiológica foi a primeira a ser avaliada, 
onde cerca de 70% dos animais do lote encontrava-se em 
um grau bom de BEA (Figura 1), visto que a ração e a água 
eram disponibilizadas a vontade, embora fosse encontrada 
em todo o galpão fezes sanguinolenta (Figura 2), que 
podem indicar enterite [3], doença viral que é caracterizada 



pela ocorrência, além das fezes com sangue, de 
mortalidade elevada. Os mesmos autores recomendam 
Boas Práticas de Produção de Frango (BPPF) para 
minimizar os prejuízos tendo em vista que não há 
nenhum tratamento para esta doença. 

Apenas 20% dos animais apresentam liberdade 
ambiental considerada no nível bom e os demais se 
concentrava em estado regular. Sendo assim, as 
instalações inadequadas contribuem aos danos 
econômicos, sendo crucial sua adequação. 

Cerca de 45% das aves (Figura 1), apresentaram 
condições de liberdade sanitária  boa, mas cabe 
salientar que havia circulação de pardais dentro do 
galpão que podem ser vetores de doenças (Figura 3), e 
a cama apresentava-se em certos locais com aspecto 
úmido (Figura1), certamente devido a inclinação dos 
bebedouros. Assim, o manejo e as instalações não 
condiz com o recomendado pela literatura técnica.

Expressar o comportamento natural é um dos 
maiores impasses no sistema de criação comercial, pois 
esta é a liberdade mais ameaçada nos sistemas de 
confinamento atual. Desta forma observa-se que 60% 
encontravam-se em situação regular e os demais em 
condições de ruins a péssimas, sendo necessário 
maiores recomendações quanto a este aspecto, tendo 
em vista que a preocupação em segurança alimentar 
pode gerar um tipo de barreira comercial.

Na granja em estudo, o item, livre de sentir medo e 
estresse, foi considerado de regular a bom (Tabela 1), 
mas é importante ressaltar havia no local transito de 
animais silvestres, como pardais que podem ser 
propagadores de doenças, isto se deve ao mal 
planejamento das instalações visto que a tela não cobria 

totalmente as laterais do galpão. Devido ao aspecto sonoro 
observado, o nível de estresse é considerado moderado, o 
que possivelmente deve-se ao fato da presença de pessoa 
estranha (os avaliadores) para a realização da contagem e 
observação.

Desta forma, as análises de conforto e bem-estar, por 
meio das cinco liberdades, proporcionaram uma visão 
panorâmica da realidade da cadeia produtiva de frango de 
corte brasileira, tendo em vista que a mensuração e 
interpretação dos resultados foram satisfatórios para a 
sugestão de meios que gerem uma produção otimizada, ou 
seja, lucro aliado ao bem estar. Portanto sugere-se que as 
instalações do galpão sejam readaptadas, utilizando 
materiais adequados como a tela cobrir totalmente as 
laterais, a inclinação dos bebedouros não causar 
umedecimento na cama, adequar o esquema de vacinação, 
orientar e capacitar os tratadores da granja. 
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Tabela 1. Avaliação do bem-estar animal por meio das cinco liberdades

Figura 3. Fezes sanguinolentas
percebidas no interior 
do aviário.

Figura 4. Circulação de pardais devido a tela
que não cobre totalmente as 
laterais do galpão.

Figura 2. Cama com aspecto úmido 
no interior do aviário.

Figura 1. Gráfico de análise de freqüência de BEA com base nas 5 liberdades.


