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Introdução

A avicultura no Brasil foi uma das atividades 
agropecuárias de maior desenvolvimento nas últimas 
décadas, o que possibilitou um notável potencial para 
prover aos consumidores não só uma fonte protéica 
saudável com custo mais baixo, mas desde que a 
avicultura atingiu mais altos níveis de produtividade 
vêm apresentando desafios os quais são limitantes para 
uma ótima produção, como os investimentos nas 
instalações que são responsáveis por 50% dos 
investimentos na criação [3].

Só na última década, a indústria avícola brasileira 
passou a buscar nas instalações e no ambiente
possibilidades de melhoria no desempenho das aves e 
na redução de custos de produção, como forma de 
manter a competitividade. Entretanto, muitos 
produtores avícolas não tomaram conhecimento da 
senciência animal que está diretamente ligada ao bem-
estar animal [4].

Para assegurar o bem-estar dos animais foi lançado 
em 1997 uma proposta que tem por tema as Cinco 
Liberdades Animais que asseguram melhor qualidade 
de vida para os animais de produção. De acordo com a 
proposta, os sistemas de produção devem prover os 
animais de liberdade contra medo e estresse, liberdade 
contra dor, ferimentos e doenças, liberdade contra 
desconforto e liberdade para expressar seus 
comportamentos normais. Assim, no momento em que 
a maioria dos profissionais se interessarem pelo 
entendimento do bem-estar animal e for capaz de 
aplicar pequenas mudanças na sua forma de trabalho, a 
pecuária brasileira dará o primeiro e mais difícil passo 
em direção a uma realidade aonde a consideração do 
bem-estar de animais de produção irá se tornar algo 
muito vantajoso ao Brasil [2].

O objetivo desse trabalho foi realizar uma avaliação 
prática do bem-estar de frangos de corte por meio das 
condições arquitetônicas e comportamentais de forma a 

se obter um diagnóstico da situação e propor medidas de 
manejo para maximizar a produção.
Material e métodos

O trabalho foi realizado no mês de maio de 2009 em 
uma granja no município de Garanhuns-PE. Elaborou-se 
um questionário abordando perguntas abertas e fechadas 
como: localização da granja, condições das instalações, 
tipo de material usado, orientação do galpão, altura do pé 
direito, presença de lanternim, presença de pedilúvio na 
entrada do galpão, comprimento e altura do beiral, 
observação do paisagismo circundante, tipo de cama, 
presença de aquecedores e de ventiladores. Realizou-se 
uma avaliação do comportamento das aves através da 
utilização das Cinco Liberdades. Estas serviram como 
indicador para revisar e elaborar recomendações a respeito 
do bem-estar em aves de corte.

Na propriedade selecionada durante o período da 
manhã procedeu-se a avaliação visual das aves registrando-
se o comportamento dos animais quanto ao atendimento do 
direito de: estar livre de sede e fome (liberdade fisiológica); 
livre de desconforto (liberdade ambiental); livre de dor, 
ferimentos, injúrias ou doenças (liberdade sanitária); livre 
para expressar seu comportamento natural (liberdade 
comportamental); e livre de medo e estresse (liberdade 
psicológica).

A alimentação era à base de ração balanceada e atendia 
às exigências de alimentação à vontade. Com base na 
planilha de “grau de bem-estar animal pelas cinco 
liberdades” em arquivo gerado em planilha do Excel 
elaborada pela WSPA, preencheu-se a avaliação prática do 
bem-estar (Gráfico 1).

Primeiramente, procedeu-se a observação do lote de aves 
analisando cada liberdade separadamente. A partir do 
número total de aves do lote, determinou-se quantos 
animais apresentavam-se em grau de bem-estar em uma 
escala que variou de péssimo, ruim, regular, bom até o 
nível ótimo para cada liberdade analisada. Para finalizar 
preencheu-se a linha da planilha correspondente à liberdade 



analisada e a planilha gerava automaticamente um 
gráfico para a visualização dos dados.

Resultados e Discussão

A promoção do bem-estar é um desafio intenso aos 
avicultores e está atrelado a mudanças nas condições 
arquitetônicas das instalações para que assim ocorra 
maximização da produção.

O galpão estava localizado na direção leste-oeste o 
que proporciona as aves melhor conforto confirmando 
a recomendação da literatura [2] que afirma que a 
orientação leste-oeste em galpão para confinamento de 
animais é recomendada universalmente, a fim de 
minimizar a incidência direta do sol sobre os animais 
através das laterais da instalação, já que nesse caso o 
sol transita o dia todo sobre a cumeeira da instalação. O 
galpão possuía cobertura de telhas de cimento-amianto 
e segundo dados da literatura esse tipo de cobertura é 
de baixo conforto para as aves por apresentar baixa 
resistência térmica absorvendo toda radiação solar 
incidente. Sugere-se como alternativa pintar 
externamente com cor clara e internamente com cor 
escura para que o material reflita a radiação solar 
incidente e absorva o calor gerado no interior do 
galpão. A altura do pé direito era de 2,5 m o que 
significa que o ambiente interno apresenta total 
desconforto térmico [3], pois o pé direito é um fator 
preponderante na carga térmica de radiação resultante 
dentro de um abrigo.  O pé direito nunca deve ser 
menor que 3,0 m para que se reduza a carga térmica de 
radiação acumulada no abrigo.

A literatura recomenda beirais acima de 1,0 m, visto 
que esse tem a função de sombrear e proteger da água 
da chuva no ambiente interno de criação. Porém o 
comprimento do beiral do galpão visitado foi de 30 cm 
e, portanto desfavorável para aos animais. Quanto a 
renovação de ar, observou-se que o galpão tinha 
ausência de lanternim, a sua função básica é permitir a 
saída do ar aquecido, que tende a subir no galpão, 
proporcionando assim a renovação do ar no interior do 
mesmo. Quanto à sanidade do estabelecimento, 
observou-se péssimas condições pela ausência de 
pedilúvio, contato de aves mortas com o lote, insetos 
no ambiente interno e condições adequadas para 
proliferação de doenças no ambiente externo, visto que 
esse apresentava descuido total. 

A sanidade e a prevenção de doenças são 
fundamentais dentro de todo manejo das aves, pois um 
plantel saudável é obtido através de um programa de 
controle de doenças. É importante conhecer os 
problemas sanitários muito rapidamente e, 
imediatamente, responder com um diagnóstico e 

tratamento sincronizados e precisos que podem envolver a 
assistência imediata de um profissional [1]. 

O número de comedouros foi de 148 e de bebedouros 
72, estavam em número suficiente para a necessidade das 
aves. O material utilizado para cama foi de capim elefante e 
milho considerado material de má qualidade pela baixa
absorção, por permitir que as aves fiquem em ambiente 
úmido favorecendo a proliferação de microrganismos 
indesejáveis e problemas de calosidade de peito. Assim, 
após análise arquitetônica da instalação e comportamento 
das aves pode-se lançar os dados na planilha construindo 
assim o gráfico com base na Cinco Liberdades (Gráfico 1).

Das Cinco Liberdades analisadas a que apresentou 
resultado mais crítico foi à liberdade comportamental, visto 
que é muito difícil os animais expressarem seu
comportamento normal estando em um ambiente 
confinando, principalmente em condições de total 
desconforto como apresentado no galpão (Figura 1).

Com base no Gráfico 1, verifica-se que a única 
liberdade que foi atingida em um nível aceitável foi a 
fisiológica que apresentou resultados de bom a ótimo 
constatando que o lote estava livre de fome e sede.

Fazendo uma análise geral das três ultimas liberdades, 
ou seja, liberdade sanitária, psicológica e ambiental, 
verificou-se que apresentaram uma média de resultados 
entre o péssimo e o regular, mostrando que precisa ser 
tomados algumas medidas de manejo para que as 
liberdades possam ser respeitadas para que assim esse 
patamar crítico possa ser de alguma forma modificado.

O princípio das Cinco Liberdades foi eficiente para 
determinar de maneira prática e fácil o bem estar animal. 
Assim, torna-se um auxiliador importante na avaliação no 
campo. No galpão visitado, o grau de bem estar dos 
animais foi considerado precário quanto ao expressar o 
comportamento natural. Embora livres de sentir fome/sede 
e desconforto sejam considerado bom, pode-se verificar 
que algumas melhorias do ambiente externo e interno de 
criação precisam ser tomadas para um maior conforto 
térmico das aves para que assim possa maximizar de forma 
significativa a produção.
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Gráfico 1.  Gráfico de avaliação do bem-estar em frangos de corte com base nas cinco liberdades.

                        Figura 1: Galpão visitado.


