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Introdução

A avicultura pode ser considerada como a forma 
mais intensiva de produção zootécnica. O tamanho das 
aves permite que grandes quantidades destas se 
acomodem em espaços relativamente pequenos. Assim, 
a própria natureza da exploração, quando não atende 
aos padrões de bem-estar, pode trazer vários prejuízos 
aos produtores como aparecimento de doenças ou 
morte dos animais.

O bem-estar é um dos assuntos mais discutidos 
atualmente na produção animal e refere-se ao estado 
que um indivíduo assume diante do ambiente [4]. É 
crescente a convicção dos consumidores de que os 
animais utilizados para a produção de alimentos devem 
ser bem tratados e campanhas movidas por 
organizações não governamentais sensibilizaram a 
opinião pública em vários países, gerando progressos 
legislativos consideráveis [1]. À medida que a 
sociedade passar a reconhecer o sofrimento animal 
como um fator relevante, poderá ser inferida ao bem-
estar animal (BEA) um valor econômico [4]. 

Na Europa as pessoas estão dispostas a pagar em 
média € 0,43 há mais por dúzias de ovos produzidos 
com um padrão mais alto de bem-estar das aves. Em 
países da União Européia existem moratórias para a 
eliminação completa de sistemas de criação 
considerados de muito baixo potencial de bem-estar, 
muito embora esta transição frequentemente envolva 
menor produtividade [4]. 

No Brasil, as preocupações com o bem-estar animal 
crescem paralelamente ao desenvolvimento sócio-
econômico, mudando o perfil dos consumidores. E 
estes estão cada vez mais preocupados com a qualidade 
do produto, a segurança do alimento e o respeito ao 
meio ambiente e ao animal [5].

O bem-estar dos animais de produção é determinado 
na prática, pelo sistema de criação e manejo praticado 
pelos produtores, que por sua vez é determinado 
largamente pelos sinais econômicos que os produtores 
recebem do mercado. A discussão sobre o bem-estar na 
avicultura industrial é muito ampla e possui dois 
entraves principais. O primeiro é a dificuldade de 
associar o mínimo custo aos elevados padrões de bem-

estar das aves e o segundo é a dificuldade em estabelecer 
parâmetros científicos para avaliar o bem-estar [5].

O objetivo deste trabalho foi avaliar o bem-estar de 
aves de postura confinadas através de observações das 
instalações, comportamento, manejo alimentar e manejo 
sanitário que são submetidos esses animais a partir de 
parâmetros científicos através do uso das Cinco 
Liberdades.

Material e métodos

O trabalho foi realizado em uma propriedade avícola, 
situada as margens da PE-177, no município de Angelim, 
mesorregião Agreste e microrregião Garanhuns do Estado 
de Pernambuco. Angelim ocupa 118,03 km2 e possui 
altitude aproximada de 647 m nas coordenadas geográficas 
de 08°53’30’’ de latitude sul e 36°18’00’’ de longitude 
oeste, com clima mesotérmico segundo a classificação de 
Köppen [3].

Este trabalho foi dividido em duas etapas: a primeira foi 
uma visita à propriedade e a segunda uma análise dos 
dados adquiridos durante a visita. Para a avaliação de bem-
estar animal levou-se em conta as Cinco Liberdades: livres 
de sentir fome; livres de sentir desconforto; livres de dor, 
ferimentos/injúrias ou doenças; livres para expressar seu 
comportamento natural e livres de sentir medo ou estresse.

Na primeira etapa do trabalho, foi analisada a condição 
das instalações, por meio das seguintes observações: altura 
do pé direito (h); conservação e orientação das instalações;
altura, comprimento e largura dos galpões; tipo de material 
utilizado na alvenaria e na cobertura dos galpões;
comprimento do beiral, paisagismo circundante; número de 
galpões e distância entre os mesmos. Também foi 
observada, a quantidade de equipamentos disponíveis 
como: tipos de bebedouros e comedouros; número de silos;
tipo de ração (idade, fase, níveis); composição da ração;
número de animais por galpão; número de gaiolas por 
galpão; dimensão das gaiolas; número de animais por 
gaiolas; e linhagem dos animais. Para uma melhor 
observação das suas condições, foram tiradas fotografias do 
local.  Nos galpões foi realizada a contagem do número de 
animais que apresentavam alguma alteração de bem-etsar a 
partir da observação das Cinco Liberdades. Tal contagem 
foi feita a partir da observação das aves presentes em dois 



galpões. A segunda etapa do trabalho foi realizada na 
UAG, contando com uma revisão bibliográfica, para 
saber se os dados encontrados na propriedade estavam 
de acordo com as normas de construção e bem-estar 
animal. A partir dos dados adquiridos em campo foi 
gerado um gráfico sobre o bem-estar. Na primeira fase 
foram utilizados para obtenção dos dados, uma fita 
métrica, contador digital e câmera digital. Na segunda 
fase foram utilizados: livros, artigos científicos, 
material encontrado no site da WSPA (World Society 
Production Animal) e o programa MICROSOFT®

EXCEL, para a criação dos gráficos. 

Resultados e Discussão

Com base no que foi visto e nos dados que foram 
coletados, analisou-se qual o grau de bem-estar das
aves. A granja contém 11 galpões, com capacidade de 
alojamento de até 10.000 poedeiras por galpão 
totalizando 110.000 aves. As análises foram feitas em 
apenas dois galpões: o galpão A de 80 m de 
comprimento e o galpão B de 100 m de comprimento, 
ambos com 12 m de largura, 3 m de pé direito e 0,7 m 
de beiral. Os frangos eram da linhagem Dekalb Withe e 
Dekalb Brown confinados em gaiolas de 1,2 m de 
comprimento com duas divisões de 60 cm, contendo
cinco frangos por divisão.

Dos galpões analisados apenas o galpão A contém 
comedouro automático, bebedouros tipo nipple e não 
possui lanternim. O galpão B possui bebedouros tipo 
chupeta e comedouros manuais. Todos os galpões 
contêm 12 reservatórios de água com capacidade de 3 
L cada e uma caixa d’água de 500 L. Todos os galpões 
estavam na orientação leste-oeste o que proporciona a 
estas aves um melhor conforto térmico. A respeito da
cobertura, observaram-se telhas de cimento amianto já 
escurecidas o que favorece o aumento da temperatura 
das instalações com estrutura de suporte em madeira, 
sendo a exceção no galpão A onde esta estrutura é de 
metal.

Todos os aviários possuem piso de concreto e 
cobertura vegetal muito alta. Foi verificado também no 
local presença de animais sinantrópicos no interior dos 
galpões como gatos, sapos e enorme quantidade de 
moscas. A limpeza dos galpões ocorre a cada quarenta 
semanas quando entra um novo lote de poedeiras, por 
isso o acúmulo muito grande de fezes, causa principal 
da presença maciça de moscas no local.

O armazenamento dos grãos para a fabricação das 
rações é feito em um silo com capacidade de 15 t, mas 
o armazenamento dos ingredientes não condiz com as 
normas de higiene: os sacos ficam diretamente em 
contato com o piso e encostados na parede, além de 
detectada a presença de outros animais nesse recinto. A 
ração é fornecida duas refeições e sua composição está 
descrita na Tabela 1. As aves ficam presas em uma 
gaiola de 60 cm², respirando um ar fétido das fezes 
acumuladas no piso, em várias gaiolas, algumas se 
encontravam depenadas e feridas por outras. Estes fatos 
infringem os direitos dos animais (Cinco Liberdades)
propostos pelo Comitê Brambell desde 1965 [3].

Durante a visita observou-se que as aves não se encontram 
em situação de bem-estar animal devido a condições 
inadequadas de instalações, manejo sanitário e alimentar 
além de superlotação das gaiolas.
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FASE
INGREDIENTE (kg)

CRESCIMENTO P-P P1 P2

Milho 596 648 646 641

Farelo de soja 183 206 216 199

Farelo de trigo 167 38 - 19

Farinha de carne 31 36 38 33

Sal 3,5 3,5 3 3,5

Calcário 13 62 91 100

Liberdade Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Total de Animais

Livres de sentir fome e sede 5000 4000 1000 10000

Livres de sentir desconforto 6000 3500 500 10000

Livres de dor, ferimentos/injúrias ou doenças 9000 750 200 25 25 10000
Livres para expressar seu comportamento 
natural 10000 10000

Livres de sentir medo e estresse 8500 1500 10000

Tabela 1. Ração fornecida aos animais

Tabela 2. Número de animais em diferentes graus de bem-estar de acordo com as Cinco Liberdades

Figura 1. A, Gráfico gerado a partir dos dados de avaliação do bem-estar animal das aves. B, C e D, Aves 
em bem-estar péssimo ou ruim conforme avaliação pelas Cinco Liberdades.

P-P - Pré-postura; P1 - Postura 1 (18 -36 semanas); P2 - Postura (37 ao descarte).


