
bem-estar animal na avicultura



   No século XX com a intensificação da produção animal em
larga escala, uma série de movimentos começaram a
questionar as práticas utilizadas pós 2ª Guerra Mundial -
como, por exemplo, a produção de frango de corte em alta
densidade de confinamento. 

 Em resposta ao sistema intensivo e tomando como
referência as Cinco Liberdades de 1979, em 1994 foi
proposto o modelo dos Cinco Domínios de Bem-estar
Animal (MELLOR&REID), voltados para os animais de
produção como aves e suínos.

  A seguir, iremos apresentar parâmetros a serem seguidos
que visam garantir um sistema de produção mais humano e
de acordo com as normativas propostas para a avicultura.
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Inicialmente, conhecer o comportamento do animal;
Carregamento, transferências e descarregamentos de
forma adequada e segura;
Evitar excesso de ruídos e movimentos bruscos. 

Descarregamento e retirada das aves das caixas;
Pendura nos ganchos.

Na granja:

No abate:
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1.livres de medo e angústia

estados mentais
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Evitar a ocorrência de enfermidades seguindo todos os
protocolos de sanidade;
Acompanhar a imunização das aves para evitar falhas
vacinais;
Controlar a presença de animais domésticos, silvestres e
pragas nas instalações.

Posicionamento adequado das aves nos ganchos;
Treinamento dos operadores;
Insensibilização adequada. 

Na granja:

No abate:
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2.Livres de dor, sofrimento e doenças

saúde
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   Manejo: Realização da debicagem e vacinação adequados. 

  Biosseguridade: adotar medidas para evitar a entrada ou
disseminação de patógenos na granja         manter os animais
livres de doenças.
- Higiene e organização.
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A falta de manutenção leva a injúrias e sofrimento



  Água: abundante, fresca, sem desperdício, potável e limpa, com um
número mínimo de bebedouros instalados numa altura adequada para
o tamanho e idade das aves. Além de garantir que se evite vazamentos,
para que as camas não fiquem molhadas gerando desconforto e
doenças.  

 Alimento: nutritivo e formulado na medida certa, satisfazendo as
necessidades das aves. Os comedouros devem permanecer limpos e
secos, em números suficientes, evitando que as aves briguem entre si
pelo acesso ao alimento. O alimento tem que estar próximo das aves ,
não é ideal que elas caminhem muito para chegar até ele.
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nutrição

3.Livres de fome e sede



  Instalações Confortáveis: poleiros adequados ao tamanho e
peso das aves, as instalações elétricas devem ser protegidas e as
aves não podem entrar em contato com substâncias tóxicas,
devem haver ventiladores, exaustores e aquecedores.
  As aves devem conseguir permanecer em pé, se virar e esticar
as asas sem dificuldades.
 Pisos e camas fáceis de limpar e livres de contaminação.
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4. Livres de desconforto

ambiente
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   Iluminação: luz e sombra na medida adequada para descanso das aves 

  Excesso de luz = impede que as aves durmam adequadamente e isso aumenta o
estresse, diminuindo a produtividade.

  A cada 24 horas os frangos precisam ter no mínimo 8 horas de luz (seja artificial ou
natural) e no mínimo 6 horas de escuridão

  Qualidade do Ar:  livre de contaminantes
com um sistema de ventilação capaz de
manter a concentração de amônia, dióxido e
monóxido de carbono baixos. 
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Temperatura corporal das aves: 41ºC em
média;                                  
Hipotermia: 8°C abaixo da temperatura
normal.
Hipertermia:  4°C acima da temperatura
normal.

Pintinhos: 1 a 7 dias - 31ºC a 33ºC 
Adultos: 21ºC a 23ºC

Parâmetros térmicos em galpões tradicionais:    

Zona de Conforto Térmico:

Umidade Relativa: 65% a 70%
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Respeitar o tempo de transporte. 
Respeitar a temperatura no transporte.
Densidade adequada das caixas de
transporte.

No abate:

Período de descanso = não ultrapassar
3 horas.
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Local com aspersão de água e
ventiladores ou exaustores.
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  Parâmetros comportamentais  são avaliados das seguintes formas: presença ou
ausência, frequência e intensidade.

  Nas aves, alguns comportamentos como limpar as penas, espreguiçar-se, abrir as
asas, ciscar e correr, são avaliados como comportamentos naturais à espécie e sua
presença é positiva ao Bem-estar.

  Já comportamentos relacionados a agressividade como ameaças, perseguição,
monta e bicadas, podem estar relacionados aos ambientes estressantes e que em
casos graves geram inclusive mutilações entre os animais, portanto, sua presença é
negativa ao bem-estar.

comportamento
5.livres para expressar seu comportamento natural
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  A União Brasileira de Avicultura (UBA) instituiu
protocolos para assegurar o bem-estar de frangos de
corte, perus e aves poedeiras em 2008., mas ainda é
necessário que se façam mudanças para garantir
ainda mais qualidade de vida para os animais.

situação no brasil

Tabela 1 - Dados comparativos entre as normas do Brasil X União Européia



avanços no bem estar animal
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Tabela 2 - Linha do tempo refernte ao Bem-estar na avicultura



  A Vet Jr. auxilia na construção de todo o
projeto da cadeia de avicultura, fornecendo o
serviço de estudo de linhagens que auxiliará na
seleção da melhor ave para o seu projeto. Além
disso, realizamos também o estudo e
viabilidade do melhor meio de criação para sua
produção. Procure nossos consultores para que
possamos auxiliá-lo a garantir a qualidade de
seus produtos !
  

Entre em contato:
(31) 9 8292-7161
avicultura@vetjr.com
@vetjrufmg
www.vetjr.com

Universidade Federal de Minas Gerais,
Escola de Veterinária, campus Pampulha

Av. Antônio Carlos, 6627
Belo Horizonte, MG

CEP: 31270-901

Autoria de Giovana Xavier e Larissa Gonçalves.


