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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,
Bem-vindo a Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das
ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O
Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Proﬁssional e Tecnológica (EPT)
para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de
ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as
Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade
regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores
de regiões distantes, geograﬁca ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização
contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação proﬁssional e o
atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas
unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação proﬁssional qualiﬁcada –
integradora do ensino médio e educação técnica, - que é capaz de promover o cidadão
com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes
dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação proﬁssional!
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
e-Tec Brasil

Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto
ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema
estudado.
Glossário: indica a deﬁnição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros,
ﬁlmes, músicas, sites, programas de TV.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes
níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e
conferir o seu domínio do tema estudado.
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Palavra do professor-autor
Prezados alunos, o bem-estar e a ambiência das aves tornou-se um tema de
grande importância ao consumidor nos últimos anos, o que refletiu diretamente no mercado internacional e nacional. Com isso, esse integrante da
cadeia avícola, o consumidor, passou a exigir dos produtores a obediência ao
bem-estar e a ambiência das aves.
Cada vez mais, empresas produtoras foram obrigadas a implementar programas de qualidade, de bem-estar e de rastreabilidade para atender as exigências
do mercado. No entanto, falta mão-de-obra qualificada para a implementação
de um programa de bem-estar e ambiência de aves.
Nesta disciplina, vocês terão a oportunidade de compreender como funciona
um programa de bem-estar das aves e como o ambiente influencia nesse
programa. Vocês verão todas as etapas do processo produtivo de frangos de
corte e de galinhas poedeiras e como o ambiente e as diversas operações de
manejo das aves poderão ser realizados de forma a proporcionar o mínimo de
estresse às mesmas.
Sejam todos bem-vindos a esta disciplina e bons estudos!

9
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Apresentação da disciplina
Na Aula 1, você irá ter contato com os termos, definições e no que se baseia
o bem-estar e a ambiência de aves. Compreender tudo isso é de fundamental
importância para seguirmos adiante em nossa disciplina.
Na Aula 2, você verá o bem-estar em granjas de frangos de corte. Para compreender essa aula serão vistos todos os componentes de uma granja e como
esses componentes atuam no bem-estar das aves.
Na Aula 3, você irá estudar a etapa final da cadeia de produção de frangos de
corte. Você verá a apanha, a colocação das aves nas caixas, o transporte das
aves e o abate e como essas operações influenciam no bem-estar das aves.
Explore as mídias integradas, elas são de extrema importância para o melhor
entendimento da aula.
Na Aula 4, você vivenciará o bem-estar animal em granja de poedeiras. Ao ver
o conteúdo dessa aula, você terá condição de reconhecer os componentes
dessas granjas e os cuidados que devemos ter com as galinhas até mesmo
antes de sua chegada.
Na Aula 5, você irá estudar os diferentes sistemas de criação de poedeiras e
como esses sistemas influenciam no bem-estar das aves. Você verá também
algumas operações de manejo de poedeiras, que podem gerar muito estresse
nas aves e consequentemente afetar o bem-estar das mesmas. Explore as
figuras para conseguir compreender melhor todas as operações de manejo
realizadas.
Na Aula 6, você verá o ambiente de criação das aves e como ele influencia na
saúde das aves e dos trabalhadores. Você estudará como os gases, a poeira e
os ruídos podem afetar o ambiente e consequentemente o bem-estar das aves.
Na Aula 7, você terá contato com os principais equipamentos de aquecimento
e refrigeração utilizados nas granjas de aves. Esses equipamentos são muito
importantes para controlar o ambiente de criação das aves, evitando o estresse
das mesmas.
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Por último, na Aula 8, você vai estudar as formas de avaliar e verificar se o
programa de bem-estar animal está sendo empregado corretamente na granja.
Você terá uma noção da frequência com que essas conformidades deverão ser
avaliadas e que elas são fundamentais para ver se o programa de bem-estar
animal e a ambiência das aves estão sendo mantidos.

e-Tec Brasil

12

Projeto instrucional
Disciplina: Bem-estar e ambiência das aves (carga horária total: 60h)
Ementa: Conceito de bem-estar das aves, efeitos do clima no desenvolvimento da produção animal e os mecanismos de controle em situações de estresse
térmico sob o ponto de vista do ambiente (interno ou externo) e sua inter-relação com os sistemas de construção, aspectos fisiológicos e respostas produtivas dos animais. Definição dos principais problemas e as soluções a curto,
médio e longo prazo para os diferentes sistemas, bem-estar e a susceptibilidade à doença, alterações comportamentais das aves, cuidados com densidade
das aves, umidade, produção de gases, nível sonoro e luminosidade.

AULA

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

CARGA
HORÁRIA
(horas)

1. Introdução
ao bem-estar
e ambiência
de aves

Deﬁnir os termos ligados ao bem-estar e ambiência.
Reconhecer as bases cientíﬁcas do programa de bem-estar animal.
Identiﬁcar as cinco liberdades no programa de bem-estar de aves.
Reconhecer a importância do planejamento, da educação e da capacitação no bemestar e ambiência.

7

2. Bem-estar para
frangos de corte

Identiﬁcar a inﬂuência das instalações e equipamentos, as condições ambientais e de
higiene no bem-estar de frangos de corte.
Identiﬁcar como a densidade, a alimentação e a nutrição afetam o bem-estar das aves.
Reconhecer a biosseguridade e o planejamento sanitário no bem-estar das aves.
Veriﬁcar como o manejo geral e de luz afetam o desenvolvimento e a qualidade de
vida das aves

8

3. Bem-estar na
apanha, transporte
e abate de frangos
de corte

Veriﬁcar a importância do bem-estar nas operações de apanha e transporte das aves.
Identiﬁcar o papel do bem-estar no descanso pré-abate e a recepção das aves no
frigoríﬁco.
Avaliar o bem-estar na insensibilização das aves.

8

4. Bem-estar em
granja de poedeiras

Veriﬁcar a aplicação dos princípios de bem-estar animal na granja de reprodutoras e
na planta de incubação.
Identicar a inﬂuência do bem-estar nas instalações e equipamentos, nas condições
ambientais e de higiene na granja de poedeiras.
Identiﬁcar como a alimentação e a nutrição aliadas ao programa de luz afetam o
bem-estar das aves.
Verificar a importância do bem-estar nas operações de debicagem e muda
forçada de poedeiras.

8

5. Bem-estar na
criação e no
de manejo de
poedeiras

Veriﬁcar o bem-estar animal nos diferentes sistemas de criação de poedeiras.
Comparar o processo de debicagem com o bem-estar das aves.
Avaliar a muda forçada do ponto de vista do bem-estar animal.

8
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6. Ambiência em
granjas: gases,
poeira e ruídos

Reconhecer como o ambiente de criação inﬂuencia na saúde das aves.
Veriﬁcar como o ambiente da granja inﬂuência a saúde humana.
Descrever o papel dos gases, poeira e resíduos na ambiência das aves.

7

7. Ambiência
em granjas:
equipamentos para
aquecimento e
refrigeração

Veriﬁcar como o aquecimento inﬂuencia na ambiência e no bem-estar das aves.
Deﬁnir o papel da refrigeração na ambiência das granjas.
Identiﬁcar os principais equipamentos de aquecimento e refrigeração de granjas.

7

8. Avaliação e
veriﬁcação de não
conformidades em
granjas em relação
ao bem-estar animal

Reconhecer como é realizada a veriﬁcação de não conformidades em granjas de
frango de corte e de poedeiras.
Veriﬁcar a frequência das avaliações de veriﬁcação de não conformidade.
Identiﬁcar a importância das avaliações de veriﬁcação no programa de bem-estar e
ambiência de aves.

7
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Aula 1 – Introdução ao bem-estar
e ambiência de aves
Objetivos
Definir os termos ligados ao bem-estar e ambiência.
Reconhecer as bases científicas do programa de bem-estar animal.
Identificar as cinco liberdades no programa de bem-estar de aves.
Reconhecer a importância do planejamento, da educação e da capacitação no bem-estar e ambiência.

1.1 O que veremos nesta aula?
Para iniciarmos esta disciplina, é necessário compreender alguns termos, definições e no que se baseia o bem-estar e a ambiência de aves. A seguir serão
apontados termos e conceitos essenciais para o aprendizado desta disciplina.

1.2 Termos e deﬁnições do bem-estar
e ambiência de aves
A seguir são apresentados alguns termos e definições de fundamental importância para compreensão da disciplina (UBA, 2008a; UBA, 2008b):
• Frango de corte: animais pertencentes à espécie Gallus gallus domesticus L. criados com a finalidade de produção de carne e derivados.
• Galpões: unidade física destinada a alojar as aves.
• Granja de reprodutoras: estabelecimento avícola destinado a alojar aves
reprodutoras de ovos férteis visando à produção de pintinhos comerciais.
• Granja de aves para abate: estabelecimento destinado a criar aves comerciais para produção de carne e outros derivados avícolas. A Figura 1.1
exemplifica um galpão de criação de aves para abate.

Aula 1 – Introdução ao bem-estar e ambiência de aves
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Figura 1.1: Galpão de criação de frangos de corte em granja de aves para abate
Fonte: Valdir S. de Ávila (apud ÁVILA et al, 2007).

• Planta de incubação: estabelecimento avícola destinado a incubar os
ovos férteis provenientes da granja de reprodutoras, com objetivo de
produzir pintinhos de um dia.
• Aves para abate: aves destinadas à produção de carne e derivados criados com propósitos comerciais.
• Lote: grupo de aves de mesma ﬁnalidade e origem, alojadas com intervalo de idade inferior a 10 dias, em um único núcleo, com um ou vários
galpões.
• Núcleo: unidade física de produção avícola, composta por um ou mais
galpões, que alojam um lote de aves. Os núcleos devem possuir o mesmo
manejo produtivo e devem ser isolados ﬁsicamente de outras atividades
de produção avícola.
• Reprodutoras: aves destinadas à produção de ovos férteis para incubação com propósito de produzir pintinhos.
• Dejeto avícola: excreta das aves isoladas ou misturadas a alimentos e
outros subprodutos dos animais.
• Granja de poedeiras: estabelecimento destinado a alojar aves comerciais
para produção de ovos de consumo, como vocês podem ver na Figura 1.2.

e-Tec Brasil
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Figura 1.2: Granja de poedeiras
Fonte: autoria própria.

• Galinha poedeira: ave da espécie Gallus gallus, que alcançou a maturidade sexual e é criada para produção de ovos de consumo.
• Granja avícola: estabelecimento devidamente delimitado e localizado
onde são exploradas aves com ﬁns produtivos.
• Medidas de biossegurança: medidas sanitárias orientadas a diminuir
o risco de introdução e/ou transmissão de enfermidades nas diferentes
granjas avícolas.
1. Defina o que é um frango de corte.
2. Defina o que é uma galinha poedeira.
3. O que é uma granja avícola?
4. Qual a diferença entre uma granja de abate para aves e uma granja de
reprodutoras?

Aula 1 – Introdução ao bem-estar e ambiência de aves
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1.3 Bases do programa de bem-estar
As primeiras definições de bem-estar animal foram criadas dentro de um
conceito de natureza muito ampla e de aspectos poucos científicos, o que
dificultou sua aceitação pela maioria dos países produtores de animais.
A exigência de mercados internacionais cada vez mais criteriosos obrigou esses
países produtores a adotarem regras que se preocupam em como o animal
se sente, quando ele é colocado a um determinado tipo de confinamento ou
manejo, ou ainda a determinadas práticas (LIMA et al, 2004).
O termo bem-estar compreende todos os elementos que contribuem para a qualidade de vida de um animal, incluindo os que compõem as “cinco liberdades”.
A adoção de medidas que visam o bem-estar animal deve ser baseada em
conhecimentos científicos e incluir o planejamento e capacitação das pessoas
envolvidas na criação desses animais.
Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), as
granjas avícolas deverão ser registradas, georeferenciadas e estar sob controle
do programa responsável por verificar e certificar o bem-estar animal.

1.3.1 Bases técnicas

OIE
A OIE (World Organization
for Animal Health) é a
Organização Mundial de Saúde
Animal, pioneira no programa
de bem-estar animal.

O estabelecimento de normas de bem-estar animal deve ter como base o
conhecimento cientíﬁco e não apenas conceitos vagos, sem nenhuma base
teórica. Esse é o conceito aceito pela OIE, no Documento Preparatório da
Conferência Mundial sobre Bem-Estar Animal realizado em 2004.
O conceito de bem-estar normalmente encontra-se dividido em três aspectos:
o legal, o público e o técnico (SWASON, 1995). Os conceitos legais são estabelecidos pelo sistema legal/judicial, que deﬁne padrões mínimos e normas que
possam ser seguidas e aceitas pela sociedade.
O conceito público envolve o conhecimento da comunidade e como ela reage
diante às questões relacionadas aos animais. Nenhum consumidor quer adquirir ovos provenientes de um animal mal tratado ou com algum problema
ﬁsiológico, como mostrado na Figura 1.3.

e-Tec Brasil
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Figura 1.3: Poedeira perdendo penas

Já o conceito técnico é baseado em informações científicas que vem de medidas
efetivas de bem-estar. Essas medidas podem ser avaliadas por comportamento
específico, aspectos fisiológicos e respostas produtivas dos animais.
As bases científicas do bem-estar de aves se baseiam no conhecimento da
fisiologia, etiologia e da saúde das aves. O bem-estar deve representar uma
condição para que a ave possa manifestar naturalmente seu comportamento
biológico (UBA, 2008a).

1.3.2 As cinco liberdades
O programa de bem-estar animal é baseado nas cinco liberdades definidas pela
FAWC (Farm Animal Welfare Council, 2009). Essas cinco liberdades descrevem
o que os animais não podem sofrer durante o seu período de criação.
Segundo esses princípios, as aves devem ser:

1.3.2.1 Livres de medo e angústia
O medo é uma reação diante de um perigo percebido. Todas as pessoas que
manejam as aves necessitam ter conhecimentos básicos do comportamento
animal no intuito de evitar estresse, principalmente quando esses animais estão
sendo transferidos, carregados ou descarregados.

Aula 1 – Introdução ao bem-estar e ambiência de aves
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As granjas mantêm as aves em um ambiente relativamente tranquilo e constante. As aves sofrem uma grande angústia quando são capturadas antes do
transporte. A manipulação regular, com suavidade e calma, reduz esse medo.
O transporte para o abatedouro é um dos principais fatores que incrementam
a sensação de medo das aves (Figura 1.4). Fome, sede e fadiga aumentam
quando o tempo de transporte é muito longo, existindo maior possibilidade
de estresse térmico (ROSE, 1997).

Figura 1.4: Caminhão carregado com frangos de corte para serem transportados para
o abatedouro
Fonte: Edilson Bonn. Disponível em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Ave/SistemaProduSistemaProducaoFrangosCo/preparo.htm>. Acesso em: 2 jul. 2012.

1.3.2.2 Livres de dor, sofrimento e doenças
Os animais devem ser protegidos de qualquer tipo de injúrias e elementos que
possam causar dor ou que afetem a sua saúde. Os ambientes em que as aves
são criadas devem ser manejados para promover boa saúde e conforto e deve
receber cuidados técnicos rápidos quando for necessário.
É necessário que todas as granjas tenham um plano de saúde veterinário, com
profissional capacitado para executá-lo. E você, como técnico em Avicultura, tem
papel essencial na tomada de decisões no tocante a saúde e ao bem-estar das aves.
As aves mantidas em grupos podem desenvolver alguns problemas comportamentais denominados de vícios. O arranquio de penas uma das outras e
mesmo o canibalismo podem ser situações que causem dor e sofrimento para
as aves (ROSE, 1997).

e-Tec Brasil
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Técnicas de manejo como a debicagem e a diminuição da intensidade de luz
podem reduzir esses problemas. Essas táticas de manejo serão vistas posteriormente e devem ser praticadas com bastante cuidado para ao invés de diminuir
os problemas aumentá-los.

1.3.2.3 Livres de fome e de sede
O fornecimento de comida às aves deve ser satisfatória, apropriada e segura.
A competição durante a alimentação deve ser diminuída pela oferta do espaço
suficiente para os animais comerem e beberem. Se esse espaço for insuficiente,
às aves mais debilitadas podem não ter acesso à água e comida.

Debicagem
É um processo cirúrgico de
corte e cauterização do bico das
aves e constitui uma prática de
manejo da avicultura comercial.
Menor malha
Signiﬁca uma menor abertura
dos crivos de uma tela metálica.

Você, como técnico, deve dimensionar bem o número de comedouros e bebedouros de forma que esses equipamentos atendam todas as aves e evitem
a competição por espaço. É importante lembrar que a água potável deve ser
fornecida constantemente aos animais.

1.3.2.4 Livres de desconforto
O ambiente deve ser projetado considerando as necessidades das aves, de
forma que forneça proteção aos animais, bem como prevenção de incômodos
físicos e térmico.
Animais criados em gaiolas muitas vezes são vítimas de desconforto causado
pelo piso de tela metálica. A utilização de uma tela que permita o maior
apoio da ave ao solo (menor malha) seria uma alternativa para diminuir o
desconforto.

1.3.2.5 Livres para expressar seu comportamento normal
As aves devem ter liberdade de movimento e de expressar seu comportamento
normal, inerente a sua espécie. Essa liberdade é atingida por meio da oferta de
espaço suﬁciente, instalações e equipamentos apropriados. Aves criadas em
gaiolas, como a maioria das galinhas poedeiras, muitas vezes tem reduzida
oferta de espaço e são incapazes de expressar seu comportamento normal.
Você deve observar se essa oferta de espaço é suﬁciente para a movimentação das aves. Caso contrário, as premissas do bem-estar não estarão sendo
cumpridas.
Você acabou de ver as bases técnicas do programa de bem-estar animal. Elas
se baseiam em cinco liberdades. Liste quais são essas cinco liberdades.
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1.4 Conceitos de ambiência
aplicados à avicultura

Termodinâmica
Nesse contexto, seria a troca de
calor entre a ave e o ambiente
em que ela está sendo criada.
Salubridade
Seria o que contribui para a
saúde, higiene.

O ambiente de criação animal pode ser avaliado sob diferentes pontos de vista.
O primeiro deles diz respeito à qualidade do ar disponível nas proximidades
dos animais e a avaliação dos poluentes presentes que podem ser inalados e,
eventualmente, causar danos à saúde animal e humana; o outro ponto de vista
é sob a termodinâmica existente entre a ave e o ambiente que a circunda
(LIMA et al., 2004).
O conceito de ambiente interno leva em conta não somente as condições
termodinâmicas do galpão e a velocidade do ar, mas também a interação
destas com os dados de poeiras em suspensão no ar e gases produzidos pela
cama e pelos dejetos das aves.
Você pode identificar um ambiente interno ideal, como aquele que permite
uma qualidade de ar com condições ótimas de salubridade para os trabalhadores e iguais condições para as aves alojadas.
Os poluentes do ar podem ser pó, fumaça, neblina, orvalho, vapores e gases.
Esses poluentes podem, ainda, trazer com eles materiais biológicos como
pólen, pelos e microrganismos (LIMA et al., 2004).
Existem quatro riscos básicos originados pela geração de poeiras ou particulados nas instalações de produção animal: a saúde do trabalhador, a saúde animal, a deterioração de equipamentos e das instalações, e a saúde dos vizinhos.
Quando você ouve falar de ambiência, um dos principais pontos que devem
ser observados é a temperatura. As aves são animais homeotérmicos, com
temperatura corporal em torno de 41ºC. Aves mantidas sob temperaturas
ambientais baixas necessitam metabolizar maior energia corporal para manter
sua temperatura interna próxima a 41ºC (ROSE, 1997).
Uma ave mantida em baixa temperatura aumenta seu consumo de alimento
em função do aumento da necessidade energética para manter sua temperatura corporal próxima a 41ºC. Se ela não consumir mais alimento, o seu
desenvolvimento pode ser paralisado.
Aves mantidas sob temperaturas ambientais altas tendem a diminuir o consumo de alimento para reduzir a produção de calor corporal. Dessa forma,
pode-se ter também diminuição nas taxas de crescimento, no ganho de peso
e na produção de ovos (ROSE, 1997).
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1. Liste características que um ambiente ideal para criação de aves deve ter.
2. Complete os espaços abaixo:
a) A temperatura corporal das aves é em torno de: ______________.
b) Quando se diminui a temperatura ambiental, o consumo de alimento
_______________.
c) Quando se aumenta a temperatura ambiental o consumo de alimento_______________.

1.5. Planejamento, educação e capacitação
O programa de bem-estar animal deve ser baseado em planejamento, educação e capacitação. Cada empresa deve ter uma pessoa ou grupo de pessoas
encarregado de promover a aplicação dessas práticas. Deverá, também, ser
implementado um programa de capacitação documentado para todos os
empregados envolvidos no manejo dos animais (UBA, 2008a).
Você deve receber essa capacitação do estabelecimento em que irá trabalhar. Essa
capacitação deve conter todos os manejos que as aves recebem no seu dia a dia,
enfatizando como proporcionar um ambiente confortável e o bem-estar das aves.

Resumo
Nesta aula, você teve contato com principais termos ligados à avicultura e
ao bem-estar e a ambiência de aves. Você também viu quais são a bases do
programa de bem-estar animal e que elas se baseiam em cinco liberdades.
Esses conceitos somados devem ser transmitidos a todos os trabalhadores
envolvidos na avicultura para que seja fornecida uma qualidade de vida para
as aves, evitando estresse e proporcionando um ambiente confortável.

Para saber mais a respeito das
bases do bem-estar animal
e sobre as cinco liberdades,
acesse o site <http://www.
fawc.org.uk/freedoms.htm>.

Atividades de aprendizagem
1. Durante essa aula, você viu diversos termos novos. Defina os termos listados a seguir:
a) Frango de corte
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b) Reprodutoras
c) Granja
d) Medidas de biossegurança
2. Quais são as bases do programa de bem-estar animal?
3. Baseados nas cinco liberdades, enumere a segunda coluna, que traz características das cinco liberdades, com a primeira coluna, que traz as cinco liberdades.
( 1 ) Livres de medo e angústia
( 2 ) Livres de dor, sofrimento e doenças
( 3 ) Livres de fome e de sede
( 4 ) Livres de desconforto
( 5 ) Livres para expressar seu comportamento normal
( ) O ambiente deve ser projetado considerando as necessidades das aves, de
forma que forneça proteção aos animais, bem como prevenção de incômodos
físicos e térmico.
( ) O fornecimento de comida das aves deve ser satisfatório e apropriado a sua
fase de desenvolvimento.
( ) As aves devem ter liberdade de movimento e de expressar seu comportamento normal, inerente a sua espécie.
( ) As granjas devem manter as aves em um ambiente relativamente tranquilo
e constante.
( ) Os animais devem ser protegidos de qualquer tipo de injúrias e elementos
que possam causar dor ou que afetem a sua saúde.
4. Descreva como o consumo de alimento é aumentado ou diminuído em
função do ambiente em que as aves são criadas.
5. Qual a importância da capacitação para se trabalhar na criação de aves?
e-Tec Brasil
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Aula 2 – Bem-estar em granjas
de frango de corte
Objetivos
Identificar a influência das instalações e equipamentos, as condições
ambientais e de higiene no bem-estar de frangos de corte.
Identificar como a densidade, a alimentação e a nutrição afetam o
bem-estar das aves.
Reconhecer a biosseguridade e o planejamento sanitário no bem-estar das aves.
Verificar como o manejo geral e de luz afetam o desenvolvimento e
a qualidade de vida das aves.

2.1 O que veremos nesta aula?
Na aula anterior, você viu uma série de termos e deﬁnições que estão ligados
ao bem-estar e ambiência das aves bem como as bases técnicas e cientíﬁcas
desse programa.
Nesta aula, você verá como alcançar o bem-estar em granjas de frangos de
corte. Para isso, serão vistos, a seguir, todos os componentes de uma granja
de frangos de corte e sua ligação com o bem-estar das aves.

2.2 Instalações e equipamentos
As aves devem ser criadas com proteção e conforto adequados. As condições
de alojamento devem ser apropriadas para proteger as aves de condições
adversas, oferecendo níveis apropriados de ventilação, temperatura, umidade
e proteção contra chuva, insolação direta e ações de animais predadores (UBA,
2008b).
É comum a presença de cortinas nas laterais do galpão com o objetivo de
proteger as aves contra o vento e chuvas (Figura 2.1).
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Figura 2.1: Cortinas laterais de galpão de frango de corte. A cobertura utilizada é
metálica e com telhas de amianto.
Fonte: autoria própria.

As instalações devem ser mantidas limpas e organizadas, devendo ser inspecionada por um responsável para evitar a presença de materiais que possam
ferir as aves.

Pé-direito
É a altura do piso ao teto do
galpão.

As dimensões horizontais do aviário devem atender a capacidade de alojamento do lote para uma altura mínima de pé direito de 3 m. A estrutura a
ser adotada pode ser pré-moldada de concreto, metálica ou madeira, desde
que suporte o peso do telhado, que poderá ser de telhas de alumínio ou barro
com inclinação mínima de 33% (Figura 2.1.). A mureta lateral deverá ser de
30 cm com a parte superior chanfrada, para facilitar a limpeza e não permitir
o empoleiramento de aves (Figura 2.2). O piso interno deve ser preferencialmente de material lavável, impermeável, não liso. O aviário deverá ter portas
nas extremidades para facilitar a entrada do avicultor e as práticas de manejo
(Figura 2.3) (AVILA et al, 2007).

Figura 2.2: Mureta chanfrada de galpão de frango de corte
Fonte: autoria própria.
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Figura 2.3: Porta ao fundo de um galpão de criação de frango de cortes
Fonte: autoria própria.

Os equipamentos elétricos devem ser protegidos, evitando-se o contato das
aves com os mesmos. Os equipamentos de ventilação, comedouros e bebedouros devem atender com eficiência as aves e devem ser trocados ou reparados
quando apresentarem falhas que comprometam o bem-estar dos animais. As
instalações também devem impedir o acesso de animais que possam causar
estresse às aves (UBA, 2008b).

2.3 Condições ambientais e de higiene
As condições ambientais e de higiene dentro dos aviários devem ser manejadas
para garantir o bem-estar das aves e do trabalhador. Recomenda-se que se
disponha de equipamentos nos galpões de produção para determinar se a
temperatura e a umidade estão de acordo com a necessidade das aves. O
manejo da cama, da ventilação e dos bebedouros deverá ser feito de tal forma
que evite doenças nas aves (UBA, 2008).
A granja deve ter um sistema de monitoramento das condições ambientais,
como temperatura, umidade, ventilação e luminosidade. A reutilização da
cama pode ser permitida desde que comprovada a efetividade do método
de tratamento utilizado (Figura 2.4). É necessário o estabelecimento de um
programa de biosseguridade elaborado pela empresa.
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Figura 2.4: Cama de frango após retirada de um lote de frangos de corte
Fonte: autoria própria.

Segundo a UBA (2008), a temperatura e o nível de ventilação dentro do aviário
devem ser apropriados ao sistema de criação, idade, peso e estados fisiológicos
das aves, favorecendo que estas mantenham sua temperatura corporal (Figura
2.5). A zona de conforto geralmente recomendada situa-se entre 31ºC e 33ºC
para pintinhos de um a sete dias de idade e entre 21ºC a 23ºC para animais
adultos, com umidade relativa entre 65% e 70%. É importante assegurar que
haja renovação de ar no interior do galpão garantindo sua qualidade e do
material de cama. As aves não devem ser sujeitas a barulho intenso ou ruído
que as perturbem ou, ainda, a vibrações e estímulos visuais fortes.

Figura 2.5: Sistema de aquecimento para pintinhos em galpão de frangos de corte
Fonte: autoria própria.
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2.4 Densidade
A densidade de alojamento deve permitir que as aves tenham condições de
expressar seu comportamento normal. As criações de alta densidade visam aumentar a produção com o mínimo de investimento em construção otimizando
custos fixos como mão-de-obra, infraestrutura, equipamentos, transporte e
assistência técnica.
A Figura 2.6, a seguir, traz aves em condições adequadas de densidade, o que
permite que as mesmas se movimentem e expressem o seu comportamento
natural.

Figura 2.6: Frangos de corte
Fonte: autoria própria.

A média brasileira está em torno de 11 a 13 aves/m². No entanto, a meta a
ser alcançada está em torno de 15 a 18 aves/m², e de 18 a 22 aves/m² em
ambientes com bom controle de temperatura e providos de comedouros e
bebedouros automáticos. Essa densidade também pode ser entendida como a
colocação de carne de ave por unidade de área construída, podendo atingir até
40 kg/m². Valores acima de 30 kg/m² já são considerados como alta densidade
(TINÔCO, 2004).
A UBA (2008) afirma que para manutenção do bem-estar das aves, a densidade não deve ultrapassar 39 kg/m².
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1. Cite três precauções que devem ser tomadas, com relação às instalações de
criação de frangos de corte, visando à manutenção do bem-estar das aves.
2. Como deve ser as condições ambientais de um galpão de frangos de
corte do ponto de vista do bem-estar?
3. Para manutenção do bem-estar das aves é de fundamental importância
respeitar a densidade de aves nos galpões de criação. Qual a densidade máxima recomendada para o sistema de criação tradicional e para o
adensado?

2.5 Alimentação e nutrição
Toda a produção industrial ou o comércio de alimentos para animais deve
ser registrado, sendo produzido de acordo com normas e padrões do MAPA.
A produção de alimentos nas propriedades deve seguir os mesmos padrões
de segurança observados na produção industrial. Na fabricação de rações,
deve-se utilizar ingredientes de qualidade, sem fungos geradores de toxinas,
micotoxinas, bactérias patogênicas ou agrotóxicos (AVILA et al., 2007).
As fábricas de ração, suplementos minerais, vitamínicos e demais aditivos
devem contar com um programa de boas práticas de fabricação.
As aves devem receber alimentação e nutrição apropriadas. É importante que
os sistemas de alimentação e de fornecimento de água permitam o adequado
acesso das aves aos mesmos (Figura 2.7 e 2.8).

Figura 2.7: Comedouro utilizado para alimentação e pintinhos de frango de corte
Fonte: autoria própria.
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Figura 2.8: Bebedouros tipo niple, em altura adequada, para pintinhos de 8 dias
Fonte: autoria própria.

O espaço para alimentação adotado na granja deve ser suficiente para permitir
o acesso das aves à ração sem induzir a competitividade. A água de bebida
deve ser provida em qualidade e quantidades suficientes e protegida contra
insolação direta, para evitar o aquecimento da mesma. Cada galpão deverá
ter um medidor para o registro do consumo de água pelas aves (UBA, 2008).

2.6 Biosseguridade
As granjas devem ter um programa de biosseguridade e boas práticas de produção implementadas. Esse programa deve detalhar as atividades relacionadas
às medidas para evitar a entrada e saída de patógenos. O programa de boas
práticas deverá detalhar ações relacionadas com as vacinações, controle das
condições das aves, monitoramento da mortalidade, identificação de sinais e
comportamentos estranhos com medidas para prevenir contra o sofrimento
(UBA, 2008).
A redução de riscos à saúde das aves deve ser priorizada. Os mecanismos para
reduzir a introdução de agentes patogênicos nos sistemas de produção de
frangos de corte são cada vez mais rigorosos.
São adotadas medidas de biosseguridade que compreendem cuidados com a
restrição de acesso aos aviários, dando prioridade à higienização durante todo o
período de alojamento das aves e nos intervalos entre lotes (AVILA et al, 2007).
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2.7 Planejamento sanitário
Todos os medicamentos e produtos químicos devem ser identificados e armazenados de acordo com instruções e em lugar apropriado. Todos os medicamentos e vacinas devem ser prescritos por veterinários e administrados por pessoal
treinado. Somente os produtos registrados e aprovados para o uso devem ser
utilizados nos animais. Recomenda-se uma vigilância adicional nos dias que
seguem à vacinação (UBA, 2008).
Quando efetuada a troca do material de cama, as partes de instalações, equipamentos ou utensílios em contato com as aves devem ser limpos e desinfetados.
As aves devem ser vacinadas para evitar enfermidades aviárias, respeitando-se as normas relacionadas no Plano Nacional de Sanidade Avícola (PNSA).
Recomenda-se um intervalo entre lotes de no mínimo 10 dias com relação à
vacinação.
Para melhor compreender o PNSA, acesse: <http://www.agricultura.gov.br/
animal/sanidade-animal>.
A alimentação dos frangos de corte precisa de algum cuidado em especial?
Comente a respeito de como proceder nessa alimentação visando o bem-estar
das aves.
O que se entende por biosseguridade?
O que é o PNSA?

2.8 Manejo geral da granja
Boas práticas de manejo devem ser seguidas para se alcançar o funcionamento
correto do programa de bem-estar. O manejo geral de uma granja de frangos
de corte pode ser dividido em três etapas: manejo inicial, manejo de crescimento e final e manejo pré-abate.
O manejo inicial inclui as etapas: limpeza e desinfecção do ambiente, a colocação da cama e dos equipamentos, chegada dos pintos, o manejo inicial
dos pintos, o arraçoamento e as vacinações. Todas essas atividades devem ser
realizadas em consonância com o bem-estar das aves, pois estresses nessa fase
inicial podem afetar todo o processo produtivo.
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No manejo de crescimento e final estão incluídas as seguintes etapas: o controle ambiental do aviário, manejo de equipamentos, manejo de bebedouros e
comedouros e nutrição animal. Essa fase é a mais longa das etapas e engloba
toda fase de desenvolvimento do frango na granja. É nessa etapa que os
animais irão crescer e ganhar peso até o ponto de abate. Seguir as premissas
do bem-estar animal é de fundamental importância para se alcançar índices
produtivos satisfatórios com aves de boa qualidade.
A última etapa na granja de frangos de corte é o manejo pré-abate. Esse
manejo inclui a definição da data de retirada do lote e o peso de abate, a
apanha e a espera na plataforma. Sem dúvidas, essa é a etapa que mais gera
estresse e lesões às aves. Dessa forma, a correta definição da data de retirada
do lote, uma apanha que evite lesionar e estressar as aves juntamente com
pequenos tempos de espera na plataforma contribui sensivelmente para o
bem-estar animal.

2.9 Programa de luz
A luz foi e ainda é um dos principais pontos de discussão com relação ao
bem-estar animal. Durante muitos anos, programas com fotoperíodos de 23
a 24 horas de luz diária foram utilizados pela indústria avícola com o intuito
de maximizar o consumo de ração e, consequentemente, o ganho de peso.
Com o passar do tempo observou-se que a exposição excessiva à luz estava
relacionada aos problemas de pernas, atividade e mortalidade. Por exemplo,
o desenvolvimento inadequado das patas, associado à perda de mortalidade,
está relacionado à dor e diretamente ao o bem-estar das aves (RUTZ; BERMUDEZ, 2004).

Fotoperíodo
Signiﬁca o período de exposição
à luz.

A Tabela 1 traz sugestões de um programa de manejo de luz para frangos
de corte respeitando as premissas do bem-estar das aves. É de fundamental
importância manejar corretamente a luz para maximizar o ganho de peso e
minimizar o estresse das aves.
É comum, em todas as sugestões de manejo de luz (Tabela 2.1), uma maior
intensidade de luz no início da vida das aves e no final. No início (1 a 4 dias)
é necessária uma maior exposição à luz para manutenção da temperatura
corporal dos pintainhos. Já na fase final, aumenta-se a intensidade de luz para
aumentar a ingestão de ração e consequentemente o ganho de peso.
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Programas de luz que não respeitam intervalos de ausência de luz (escuro)
estão fora das premissas do bem-estar animal.
Tabela 2.1: Sugestões de fotoesquemas a serem utilizados
em aviários comerciais convencionais
Exemplo
1

2

3

4

5

Idade da ave (dias)

Horas de luz

1a4

23L* : 1E*

5a7

18L : 6E

8 a 21

Natural

22 a 35

Natural + 2L/semana

36 a 42

23L : 1E

1a4

23L : 1E

5 a 14

Natural

15 a 18

18L : 6E

19 a abate

23L : 1E

1a4

23L : 1E

5a4

18L : 6E

8 a 21

Natural + 1L/meio da noite

22 a 28

14L : 4,5E : 1L : 4,5E

29 a 35

18L : 6E

36 a 42

23L : 1E

1a4

23L : 1E

5a7

18L : 6E

8 a 18

14L : 3E : 1L : 2,5E : 1L : 2,5E

19 a 24

18L : 6E

25 a 42

23L : 1E

1a4

23L : 1E

5a7

18L : 6E

8 a 21
22 a 42
*L = horas de luz; E = horas de escuro

14L : 3E : 1L : 2,5E : 1L : 2,5E
23L : 1E

Fonte: Adaptado de Rutz e Bermudez (2004, p. 166).

Como pode ser dividido o manejo geral de uma granja?
Qual a importância do programa de luz para o bem-estar animal? Cite um
exemplo de como essa luz poderia ser manejada ao longo do ciclo de vida de
um frango de corte.
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Resumo
Nesta aula, você teve a oportunidade de visualizar o bem-estar durante as
etapas de criação de um frango de corte. Você pode compreender como as
instalações e os equipamentos, o manejo e a biosseguridade podem interferir
na qualidade de vida das aves. Você também pode ver qual densidade de
criação deve ser adotada para não afetar o bem-estar das aves e como se dá
o manejo geral em uma granja. Para finalizar, você teve a oportunidade de
conhecer o que seria um programa de luz nesse tipo de criação e como ela
poderia ser manejada para evitar o estresse das aves e, consequentemente,
aumentar o seu bem-estar.

Atividades de aprendizagem
Como os equipamentos e instalações de um galpão de frangos de corte devem
ser para alcançar o bem-estar animal?

O livro Produção de Frangos
de Corte, de autoria de Ariel
Antonio Mendes, Irenilza de
Alencar Nääs e Marcos Macari
(Campinas: FACTA, 2004, 356
p.) traz muitas informações a
respeito do manejo e da criação
de frangos de corte de acordo
com o bem-estar animal.

Por que devemos vacinar as aves?
Podemos colocar a quantidade de frangos que quisermos dentro de um galpão? Comente sua resposta.
Como a luz pode afetar o bem-estar dos frangos?
Se você fosse contratado como técnico em avicultura de uma granja de frangos
de corte, quais pontos você observaria, no tocante às operações gerais de
manejo, para manter o bem-estar dos frangos?
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Aula 3 – Bem-estar na apanha,
transporte e abate das aves
Objetivos
Verificar a importância do bem-estar nas operações de apanha e
transporte das aves.
Identificar o papel do bem-estar no descanso pré-abate e a recepção
das aves no frigorífico.
Avaliar o bem-estar na insensibilização das aves.

3.1 O que veremos nessa aula?
A etapa final da cadeia de produção de frangos de corte engloba a apanha
das aves, que nada mais é do que o recolhimento das aves do galpão, e a
colocação dessas aves nas caixas de transporte, o transporte propriamente
dito e o abate das aves. Essas quatro etapas são muito estressantes para esses
animais. Dessa forma, uma atenção especial deve ser dada para que se consiga
manter o bem-estar das aves.

3.2 Apanha das aves
Por vários anos, a principal maneira de se pegar as aves acontecia pelas pernas,
tarefa que era feita com grande rapidez, no entanto, com enormes danos a
carcaça, ocasionando inúmeros hematomas e fraturas nas pernas e nas asas.
Hoje esse método está em desuso, ficando restritos a algumas regiões em
que os frangos são comercializados vivos. Atualmente, são empregados dois
métodos: o primeiro pelo dorso, ou seja, sobre as asas, com ambas as mãos
(Figura 3.1); o segundo, mais recente, é apanhar pelo pescoço duas ou três
aves em cada mão (CONY; ZOCCHE, 2004).
Você poderá encontrar na literatura os termos: “apanha de aves” ou “pega
de aves”, esses termos são equivalentes. Em nossa disciplina será utilizado o
termo “apanha de aves”.
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Figura 3.1: Apanha de frangos de corte
Fonte: Foto de Paulo S. Rosa. Disponível em: <http://pt.engormix.com/MA-avicultura/administracao/artigos/manejo-pre-abate-frangos-t1026/124-p0.htm>. Acesso em: 31 maio 2013.

Atualmente, a forma de apanha mais empregada é sobre o dorso do animal.
A apanha pelo pescoço, quando feita por proﬁssionais não treinados, corre-se
o risco de gerar lesões nas aves.
As empresas devem ter um programa de treinamento sobre as responsabilidades quanto ao bem-estar das aves para os funcionários encarregados em
realizar a apanha. Toda equipe de apanha deve ter um líder para fazer o monitoramento da mesma. Nessa etapa, maus tratos e brutalidades no manejo
das aves não devem ser tolerados.
Aves que apresentam problemas sanitários, fraturas ou lesões que comprometam o se bem-estar não devem ser transportadas. Nesse caso, é recomendável
o sacrifício do animal, sendo aceito o deslocamento cervical manual, desde que
as aves não apresentem mais de 3Kg e que seja realizado por um funcionário
treinado para o abate emergencial (UBA, 2008b).
O deslocamento cervical manual nada mais é do que o deslocamento do pescoço da ave, rompendo algumas veias e artérias e, consequentemente, sessando
o transporte de sangue ao cérebro, levando a ave à morte.
Antes da realização do transporte, as aves devem receber água até o momento
de começar o carregamento. Caso haja problemas no transporte, admite-se
que o tempo de jejum seja prolongado, desde que o responsável comunique
a equipe do frigorífico e o veterinário responsável pela inspeção das aves.
O jejum pré-abate é muito comum no manejo de frangos de corte, pois, quando o intestino das aves está vazio, tem menor probabilidade de contaminação
das carcaças durante o processamento. O jejum recomendado para que não
afete o bem-estar das aves é de 12 horas, porém, usualmente, são praticados
jejuns de 8 horas (UBA, 2008b).
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Durante a apanha, as caixas devem ser colocadas dentro dos galpões e posicionadas de forma que subdivida os lotes para facilitar a contenção das aves
e diminuir a atividade durante a apanha (Figura 3.2).
A densidade das aves no transporte deve ser ajustada de acordo com as condições climáticas, tamanho das caixas e peso das aves, baseando-se no princípio
de que todas as aves devem ter espaço suficiente na caixa para que possam
deitar sem que ocorra amontoamento de uma ave sobre a outra (UBA, 2008b).

Figura 3.2: Contenção de frangos de corte para apanha
Fonte: Acervo Fomento Aves BRF - Concordia. Disponível em: <http://pt.engormix.com/MA-avicultura/administracao/artigos/manejo-pre-abate-frangos-t1026/124-p0.htm>. Acesso em: 31 maio 2013.

3.3 Transporte
As caixas com as aves, antes de serem transportadas, devem ser retiradas do
galpão e levadas ao caminhão (Figura 3.3). Para facilitar a retirada das aves,
atualmente, algumas empresas já fazem a utilização de calhas mecânicas para
movimentação e elevação das caixas ao caminhão (Figura 3.4 e 3.5).

Figura 3.3: Carregamento do caminhão com frangos de corte
Fonte: Acervo Fomento Aves BRF - Concordia. Disponível em: <http://pt.engormix.com/MA-avicultura/administracao/artigos/manejo-pre-abate-frangos-t1026/124-p0.htm>. Acesso em: 31 maio 2013.
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Figura 3.4: Movimentação das caixas dentro do galpão
Fonte: Acervo Fomento Aves BRF – Concordia (apud ROSA et al, 2012).

Figura 3.5: Calha mecânica para movimentação e elevação das caixas ao caminhão
Fonte: Acervo Fomento Aves BRF – Concordia (apud ROSA et al, 2012).

Os veículos empregados no transporte devem estar em boas condições de
higiene e manutenção. Além disso, deve possuir uma proteção superior na
carga com o objetivo de impedir que as aves escapem das caixas durante o
deslocamento da granja ao frigorífico. As caixas utilizadas no transporte das
aves devem ser higienizadas e estar em bom estado de manutenção.
Em condições de alta temperatura é recomendado que as aves sejam molhadas
antes do início do transporte. O motorista deve evitar paradas ao longo do
trajeto e um procedimento de emergência deve estar definido em caso de
quebra do veículo que transporta as aves ou atrasos que possam ocasionar
problemas ao bem-estar das aves (UBA, 2008b).
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Os motoristas devem receber treinamento quanto aos procedimentos de bem-estar animal, sendo que a empresa sempre deve disponibilizar um número de
telefone e um funcionário treinado para que possa atender as emergências
relacionadas ao transporte das aves.
Durante o transporte, é comum a ocorrência de perdas significativas em função
da mortalidade e depreciação da carcaça por lesões, causada principalmente
no peito da ave.
O transporte tem fim com a chegada das aves no frigorífico. No entanto, antes
de serem recepcionadas, essas aves precisam passar por um período de repouso, denominado de descanso pré-abate. Para propiciar melhores condições, as
instalações da área de descanso devem ser cobertas e possuir um sistema de
aspersão com água e ventiladores e/ou exaustores.
A União Brasileira de Avicultura (2008b) recomenda que o período de descanso
para aves não ultrapasse 3 horas e que a umidade relativa do ambiente não
exceda 65% durante o verão.
1. Qual a forma correta de apanha das aves, visando o bem-estar das delas?
2. Por que devemos conter as aves antes de iniciar a operação e apanha?
3. Como os frangos de corte devem ser transportados?
4. Por que molhar as aves antes do transporte?
5. O que fazer com as aves que se machucam durante a apanha e o transporte?

3.4 Abate das aves
A operação de abate engloba o processo de recepção das aves, a pendura, a
insensibilização e a sangria. A seguir serão relatados pontos importantes de
manutenção do bem-estar da ave nessa operação.

3.4.1 Recepção das aves
O abate das aves é precedido pela recepção das aves. A plataforma de recepção das aves deve ser protegida da incidência direta dos raios solares, uma vez
que o calor pode estressar as aves. A temperatura, nessa área, deve ser mantida
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entre 25 °C e 27 °C, por meio da utilização da nebulização, isso faz com que
diminuía poeira em suspensão (CONY; ZACCHONE, 2004).
É recomendado que a área de recepção das caixas contendo as aves tenha a
presença de esteiras ou elevadores para facilitar o descarregamento. Todas as
aves que morrerem durante o transporte ou que necessitem ser sacrificadas
devem ser separadas do lote.
As aves que apresentarem fraturas ou lesões que comprometam seu bem-estar,
não devem sofrer pendura. Por esse motivo o descarregamento deve ser feito
com bastante cuidado para evitar a agitação das aves e mesmo lesões.

3.4.2 Pendura
A operação de pendura nada mais é que a colocação das aves em ganchos
que em seguida passaram pelo insensibilizador e, posteriormente, pela sangria
(Figura 3.6). A linha de abate entre a pendura e a insensibilização deve ser o
mais linear possível e deve possuir iluminação reduzida (UBA, 2008b).

Figura 3.6: Operação de pendura das aves para o abate
Fonte: <http://www.radiorural.com.br/noticias.php?nId=leitura&idcat=19&idnot=7221>. Acesso em: 12 dez. 2012.

Recomenda-se que o tempo entre a pendura e o atordoamento seja o menor
possível, não sendo superior a 3 minutos. O tempo máximo das aves conscientes dependuradas na linha deve ser de no máximo 8 minutos. Todas as aves
que passarem pelo insensibilizador devem ser sangradas imediatamente. As
aves que não forem insensibilizadas devem ser retiradas dos ganchos e retornar
para as caixas até o restabelecimento da operação (UBA, 2008b).
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3.4.3 Insensibilização
Todo método de insensibilização deve levar a ave à inconsciência imediata.
A forma mais empregada de insensibilização é a eletronarcose, que utiliza a
energia elétrica.
A duração desse processo depende da quantidade, da frequência da corrente
elétrica, do tempo que as aves permanecem imersas na água, da velocidade
da linha de produção, do comprimento da cuba em que elas são inseridas, da
resistência do meio e da profundidade de imersão. A imersão rasa necessita
de uma corrente maior (UBA, 2008b).

Para melhor compreender o
processo de insensibilização,
acesse o vídeo: <http://
www.youtube.com/
watch?v=9099xdbm1QA>

A imersão deve ser feita até a base da asa, de forma que a cabeça esteja
próxima ao eletrodo na base da cuba. Existe outro eletrodo na parte superior
dos ganchos. A corrente elétrica deve passar através do eletrodo na base da
cuba, passando pela ave, até o segundo eletrodo na parte superior (Figura 3.7).
Com a finalidade de verificar se a ave está insensibilizada, observe os seguintes
sinais: o pescoço frouxo, as asas junto ao corpo, os olhos abertos e a ausência
de reflexo.
Com o intuito de melhorar a condutividade elétrica é recomendado adicionar
sal de cozinha na concentração de 0,15%.
2°. eletrodo

Ganchos

Nivel da água

1°. eletrodo

Figura 3.7: Cuba de insensibilização de frangos de corte

3.4.4 Sangria
A sangria (corte) pode ser realizada de forma manual ou automática. A sangria
deve ser realizada próxima às vértebras cervicais (pescoço), cortando os vasos
sanguíneos. No caso da sangria automática, deve haver um funcionário encarregado pelo repasse manual quando a ave não for bem sangrada pelo equi-
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pamento. A eficiência desse processo deve ser verificada antes da entrada da
ave no tanque de escaldagem, não sendo admitida nenhuma ave consciente.
A sangria deve ser realizada imediatamente após a insensibilização (no máximo
12 segundos) e deve ter 100% de eficiência. O tempo de sangria deve ser
de no mínimo 3 minutos a fim de garantir o máximo da expulsão do sangue
(UBA, 2008b).
O abate sem insensibilização só é permitido no caso de atender preceitos
religiosos, pois algumas religiões exigem que as aves sejam abatidas ainda
conscientes.
Para melhor compreender o processo de abate visando o bem estar dos animais
assista ao vídeo a seguir, que traz informações a respeito do abate humanitário:
<http://www.youtube.com/watch?v=BQVjnQAYj1c&feature=related>
1. Qual a temperatura indicada para a área de recepção das aves no frigorífico?
2. O que seria as etapas de pendura e insensibilização das aves?
3. Qual deve ser a porcentagem de sucesso da sangria?

Resumo
Nesta aula, você viu as operações que precedem o abate e o abate propriamente dito de frangos de corte. A primeira operação tratada nesta aula foi
a apanha dos frangos e a sua colocação em caixas, as quais serão colocadas
em caminhões para o posterior transporte até o frigorífico. Essa operação
deve ser feita com bastante cuidado, pois se deve evitar ao máximo afetar o
bem-estar das aves. Após o transporte, os frangos que chegam ao frigorífico
ficam em uma área de recepção com temperatura e umidades controladas
até o momento da pendura e da insensibilização. A pendura deve ser seguida
imediatamente da insensibilização e posteriormente da sangria. E por último
foi dito que a rapidez, nessas operações, é de fundamental importância para
a manutenção do bem-estar das aves, sendo o abate sem insensibilização só
permitido quando envolve preceitos religiosos.
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Atividades de aprendizagem
1. Descreva como deve ocorrer a apanha dos frangos de corte, pensando
no bem-estar animal.
2. Quais os cuidados que deve se ter durante o transporte e a recepção das
aves no frigorífico?
3. Qual o tempo médio de pendura e como esse processo deve ser feito
para evitar o estresse das aves?
4. Como é feita a insensibilização no abate de frangos de corte?
5. Explique por que do ponto de vista do bem-estar animal a insensibilização deve proceder à sangria.
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Aula 4 – Bem-estar em granja
de poedeiras
Objetivos
Verificar a aplicação dos princípios de bem-estar animal na granja
de reprodutoras e na planta de incubação.
Identificar a influência do bem-estar nas instalações e equipamentos,
nas condições ambientais e de higiene na granja de poedeiras.
Identificar como a alimentação e a nutrição aliadas ao programa de
luz afetam o bem-estar das aves.
Verificar a importância do bem-estar nas operações de debicagem
e muda forçada de poedeiras.

4.1 O que veremos nesta aula?
Nesta aula, você terá a oportunidade de vivenciar o bem-estar animal dentro
de uma granja de poedeiras. Para alcançar esse objetivo, você verá como
manter o bem-estar das aves nas diversas operações de manejo executadas
antes da chegada das galinhas na granja e nas operações realizadas no dia a
dia da granja.

4.2 Em que se baseia o bem-estar
em granjas de poedeiras?
A avicultura é constantemente vítima de críticas, principalmente, no quesito
de produção de ovos comerciais. Dessa forma, diversos países estabeleceram
normas mínimas com relação à proteção das galinhas poedeiras. A União Europeia através da Diretiva 1999/74/CE, juntamente com países como Austrália
e Nova Zelândia, são exemplos de nações que possuem normas ou códigos de
práticas ligados ao bem-estar desses animais.
Partindo da necessidade da importância do bem-estar, da qualidade e da segurança do alimento para o consumidor e a manutenção de tributos de qualidade
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da indústria avícola, torna-se importante considerar o emprego de medidas
baseadas em conhecimentos científicos para determinação de princípios de
bem-estar na produção de ovos em resposta às preocupações e exigências
do público. Dessa forma, a União Brasileira de Avicultura criou o Protocolo de
Bem-Estar para Aves Poedeiras em 2008. Muito do que será abordado nesta e
na próxima aula estará embasado nesse protocolo que é adotado pela maioria
das granjas de poedeiras.

4.3 Granja de reprodutoras
A produção de ovos tem início na granja de reprodutoras. A granja de reprodutoras é o estabelecimento destinado a alojar aves comerciais destinadas à
produção de ovos férteis que serão destinados à produção de aves comerciais.
Dessa maneira, deve ser assegurado o acesso adequado tanto do alimento
quanto da água de beber. A introdução de machos deve ser realizada de forma
que se assegure o bem-estar das aves e deve-se ter ninhos adequados para as
galinhas e estes devem ser suficientes e de boa qualidade.

Figura 4.1: Granja de galinhas reprodutoras. Ao fundo é possível visualizar os ninhos
de postura
Fonte: <http://www.strﬂores.com.br/oﬂorense.php?num=6>. Acesso em: 12 dez. 2012.

Algumas práticas podem causar um estresse às aves em curto prazo, no entanto, podem ser necessárias para conduzir o bem-estar a longo prazo, por
reduzir principalmente as agressões entre as aves. Como exemplos dessas
práticas podem ser citadas a debicagem, o corte do dedo interior e da crista
dos galos. Essas atividades devem ser realizadas por pessoal bem treinado e
utilizando-se equipamentos adequados (UBA, 2008a).
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A debicagem será abordada mais adiante em uma seção específica por se
tratar de um manejo constante nas granjas de poedeiras. O corte dos dedos
é realizado nos machos para facilitar a identificação das aves e diminuir a
incidência de ferimentos sobre as fêmeas durante o acasalamento. O corte
das cristas tem a mesma função do corte dos dedos, no entanto, esse manejo
quase não tem sido utilizado na atualidade.
É interessante ressaltar que um programa de alimentação controlada pode resultar
em um consumo adicional de água, o que afeta significativamente o bem-estar
das aves. Por esse motivo, é possível aceitar restrições no consumo da água.

4.4 Planta de incubação
A planta de incubação é o estabelecimento avícola destinado a incubar ovos
férteis provenientes de granja de reprodutoras com o objetivo de produzir
pintainhas de um dia. Dessa forma, a planta de incubação e seus equipamentos
devem ser projetados para evitar condições desnecessárias de estresse para as
pintainhas.
O controle das condições ambientais e da sanidade deve ser monitorado durante todo o processo para máxima proteção das aves recém-nascidas. Todas
as estratégias empregadas para elevar a porcentagem de nascimento e para
diminuir a mortalidade das pintainhas servem para assegurar o bem-estar. A
forma mais recomendável para o sacrifício dos pintos de descarte é o deslocamento cervical antes de serem enviados junto dos ovos bicados e não eclodidos
(UBA, 2008a).
A prática mais recomendável para eliminação de ovos bicados e pontos não
nascidos é utilizando câmaras de vácuo. Todos os tipos de manejo (vacinação,
sexagem, transporte, dentre outros) devem ser realizados de maneira que
evitem danos físicos. É recomendável a instalação e o uso de alarmes que
permitam alertar os funcionários em caso de ocorrência de desvios nos parâmetros ambientais estabelecidos nos equipamentos e nas salas da planta de
incubação (UBA, 2008a).
1. Qual a importância da presença de machos na granja de reprodutoras?
2. Qual o produto final da planta de incubação?
3. Por que manter o bem-estar na planta de incubação?
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4.5 Granja de poedeiras
O estabelecimento da postura comercial deve ser registrado e cadastrado no
órgão competente. Um registro zoosanitário deve ser estabelecido para cada
unidade de produção, sendo que todos os registros na unidade de produção
devem estar acessíveis e guardados por, no mínimo dois anos. O sistema de
produção deve ser feito em cima de um programa de Boas Práticas de Produção.
A seguir, serão relatados os principais constituintes e práticas de manejo de
uma granja de poedeiras e como manejar esses pontos para se alcançar e
manter o bem-estar das aves.

4.5.1 Instalações e equipamentos
As instalações e os equipamentos são pontos bastante criticados no bem-estar animal. De maneira geral, as instalações e equipamentos de uma granja
de poedeiras podem ser divididos em: sistemas de higienização, sistemas
de iluminação, sistemas de abastecimento de água (Figura 4.2), sistemas de
abastecimento de ração (Figura 4.2), sistema de coleta de ovos, sistema de
controle de temperatura, ventilação e equipamentos complementares para
manejo específicos (debicadores, balanças e vacinadoras).

Figura 4.2: Comedouros de galinhas poedeiras criadas em gaiolas e sistema de abastecimento de água
Fonte: autoria própria.

As aves devem ser criadas sob proteção e conforto adequados. As condições de
alojamento devem ser apropriadas para proteger as aves de condições adversas, oferecendo níveis adequados de temperatura, umidade e proteção contra
precipitação, insolação direta e ações de animais roedores (UBA, 2008a). Todas
as instalações devem impedir o acesso de animais domésticos que possam
causar estresse as aves, obedecendo a legislação vigente.
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Para maiores informações sobre a legislação vigente de granjas de poedeiras,
acesse: <http://www.agricultura.gov.br/animal/sanidade-animal>
As instalações devem ser mantidas limpas e organizadas. É necessária a verificação constante para assegurar que não haja materiais que possam ferir as aves.
Dessa forma, deve-se evitar a utilização de gaiolas cuja disposição dos arames
ofereça perigo às aves. Todas as instalações elétricas devem ser protegidas para
evitar o contato direto com as aves.

4.5.2 Condições ambientais e de higiene
As condições ambientais devem ser manejadas no aviário para garantir o
bem-estar das aves e do trabalhador. A temperatura e o nível de ventilação
dentro do aviário devem ser apropriados ao sistema de criação, idade, peso e
estado fisiológico das aves, permitindo que estas mantenham sua temperatura
corporal normal sem dificuldades.
Segundo a UBA (2008a), as instalações devem prover o fluxo contínuo de ar
fresco para todas as aves e, com isso, minimizar os níveis de gases contaminantes e poeiras (Figura 4.3). A correta renovação do ar no interior do galpão
é de fundamental importância para manter os níveis de amoníaco, dióxido de
carbono e monóxido de carbono dentro de níveis aceitáveis. Para isso, é importante que haja um sistema que assegure o funcionamento dos equipamentos
elétricos independentes de falhas que impeçam seu funcionamento normal.

Figura 4.3: Galpão de criação de galinhas poedeiras que permite o ﬂuxo contínuo de ar
Fonte: autoria própria.
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As aves não devem ser sujeitas a barulho intenso ou ruído que as perturbem,
da mesma forma que vibrações e estímulos visuais fortes. A iluminação deve
ser adequada e os planejamentos de manejo devem incluir um programa para
controlar moscas, roedores e outras pragas nas proximidades e mesmo no interior do galpão. Toda a granja deve possuir um sistema de monitoramento das
condições ambientais como temperatura, umidade, ventilação e luminosidade.
As faixas de temperatura recomendadas no nível das aves é de 32 a 35ºC para
a primeira semana e de 20 a 27ºC para as demais semanas. A umidade relativa
recomendável é de 40 a 65%. Com relação ao nível de amoníaco presente
na atmosfera do galpão, é recomendável que ele não exceda 20 ppm, que o
dióxido de carbono seja abaixo de 500 ppm e o de monóxido de carbono não
supere 50 ppm. O nível máximo de poeira inalável recomendado é de 10 mg/
m³ (UBA, 2008a).

4.5.3 Alimentação e nutrição
As aves devem receber nutrição e alimentação apropriadas. É importante que
os sistemas de alimentação e os bebedouros permitam o acesso adequado
das aves.
É comum nas granjas de poedeiras que o espaço dos comedouros não seja
suficiente para todas as aves, induzindo uma competição entre as poedeiras.
A água de bebida deve ser potável e fornecida em quantidade suficiente. É
interessante proteger o depósito externo de água de bebida, bem como sua
rede de distribuição para evitar o aquecimento da mesma (UBA, 2008a).
A temperatura recomendada para água de bebida é de 20ºC.
As fábricas de ração devem contar com um programa de boas práticas de
fabricação e amostras dos alimentos utilizados devem ser mantidas por um
período mínimo de sessenta dias para a necessidade de análise.

4.5.4 Manejo geral
Para um correto programa de bem-estar, as práticas de manejo devem ser
seguidas. As aves devem ser inspecionadas pelo menos duas vezes ao dia e,
para isso, é necessária uma iluminação adequada para que o funcionário possa
visualizar as aves apropriadamente (UBA, 2008a).
A manipulação das aves deve ser feita com o máximo de cuidado para evitar
injúrias, os maus tratos e o abuso aos animais são expressamente proibidos.
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A remoção das poedeiras das gaiolas deve ser realizada com bastante cuidado para evitar traumatismos nas aves. Para isso, esse procedimento deve ser
realizado unindo-se ambas as pernas da ave junto ao seu corpo, segurando as
asas. Para aves criadas em pisos, recomenda-se que a apanha seja feita pelo
dorso do animal, não sendo permitida a apanha pelas asas, pernas e pescoço
(UBA, 2008a).
Com relação ao transporte de poedeiras, esse deve ser feito em caixas apropriadas e a densidade deve permitir que o conforto das aves, não sendo permitido
o amontoamento destas.
A densidade dessas caixas varia de acordo com a temperatura local, idade e
peso do animal, de forma que seja respeitada a densidade de: para uma caixa
de 57 cm de largura, 77 cm de comprimento e 30 cm de altura são colocadas
doze aves brancas ou dez aves vermelhas. Esse padrão pode também sofrer
influência da distância a ser percorrida (UBA, 2008a).

4.5.5 Biosseguridade
As granjas devem ter um programa de biosseguridade e de boas práticas de
produção. Esse programa deverá detalhar ações como as vacinações, o controle
diário das condições das aves, monitoramento da mortalidade, identificação
de sinais e comportamentos estranhos visando a diminuição do sofrimento
das aves.
Dados como consumo de água e alimentação devem ser registrados. Medidas
para evitar a entrada e a saída de patógenos devem ser adotadas. As pragas
devem ser controladas utilizando o Manejo Integrado de Pragas (MIP) evitando
estresses e contaminação das aves (UBA, 2008a).

4.5.6 Planejamento sanitário
As aves devem ser vacinadas de acordo com um plano contra os desaﬁos de
enfermidades aviárias, respeitando as recomendações do Programa Nacional
de Sanidade Avícola – PNSA. A administração de medicamentos deve ser realizada somente por funcionários capacitados e todos esses medicamentos
devem ser etiquetados e armazenados em lugar seguro e de fácil acesso.
Só é permitido o uso de produtos registrados no MAPA. E as aves não devem
ser movidas ou expostas a situações de estresse após a vacinação. Os dias
após a vacinação devem ser seguidos de uma vigilância adicional, observando
o comportamento das aves e possíveis reações adversas.
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4.5.7 Programa de luz
O programa de luz é um ponto crítico na granja de poedeiras. A luz é um dos
responsáveis pelo controle do biorritmo da ave, interferindo diretamente na
intensidade e persistência de postura das aves.
Administrar o número de horas de iluminação de acordo com a indicação do
manual da linhagem baseando-se na idade da ave é de fundamental importância para manutenção do bem-estar das aves. Uma exposição prolongada à
luz, sem períodos de descanso (escuro), tende a aumentar o nível de estresse
das aves.
A iluminação deve ser uniforme em todo o aviário. A intensidade da luz não
deve ser abaixo de 10 lux, sendo permitida essa diminuição na intensidade
para controlar o canibalismo. No entanto, essa estratégia só deve ser utilizada
depois do emprego de outras táticas e sob recomendação de um responsável
técnico (UBA, 2008a).
Como esse programa de luz varia em função da linhagem, iremos adotar como
exemplo o programa de luz para a linhagem Dekalb White. Essa linhagem de
poedeira apresenta maturidade sexual precoce, bom tamanho de ovo, alto pico
de postura e número excelente de ovos/ave alojada. Para se beneficiar ao máximo deste potencial genético, é importante seguir o programa de iluminação
recomendado. A empresa recomenda a seguinte exposição à luz em função
das fases de desenvolvimento (GRANJA PLANALTO, 2012):
• Cria: fornecimento de 22 horas de luz na 1ª semana. A partir da 2ª semana, diminuir gradativamente até que a criação atinja a 10ª semana
somente com luz natural.
• Recria: entre 10ª e 18ª semanas, deixar a criação em luz natural, pois
quanto menor forem os estímulos de luz, maior será a idade de maturidade sexual.

Fotoestimulação
É o processo de estimulação
das aves através da luz.

• Reprodução: iniciar a fotoestimulação quando atingirem 5% de produção. O estímulo luminoso deverá ser de 1 hora, em seguida, aumentar
até atingir o máximo de 16 horas (natural + artificial).
É importante ressaltar que para iniciar o programa de luz, as aves deverão
estar com peso corporal conforme o padrão e com ótima uniformidade de
maturidade sexual.
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4.5.8 Eutanásia e sacrifício
As aves com problemas no crescimento ou que apresentam alguma patologia
individual que as causam sofrimento, devem ser submetidas à eutanásia através
do deslocamento cervical. Recomenda-se uma seleção pré-descarte, promovendo esse sacrífico das aves que não estejam aptas ao transporte (UBA, 2008a).

Patologia
Seria a mesma coisa que
doenças.

Essa operação é comum, uma vez que nem todas as aves que atingem a
maturidade sexual estão aptas e serem introduzidas no sistema de produção
de ovos. No entanto, deve ser uma operação muito bem verificada para evitar
o sofrimento das aves e, consequentemente, o seu bem-estar.
1. Como deve ser o ambiente e alimentação das galinhas poedeiras visando
a manutenção do bem-estar?
2. O que seria e qual a função do programa de luz?
3. Por que praticar a eutanásia ou o sacrifício do ponto de vista do bemestar animal?
Para saber mais a respeito do bem-estar de poedeiras, acesse o site da Embrapa Suínos e Aves, <http://www.cnpsa.embrapa.br/>, e na aba Informações
Técnico-Científicas, acesse o link publicações. Nessa página, você poderá
pesquisar uma série de artigos científicos, comunicados técnicos e cartilhas a
respeito do assunto.

Resumo
Nesta aula, você teve a oportunidade de ver como manter o bem-estar em uma
granja de poedeiras. Para isso, você viu inicialmente quais são os organismos nacionais e internacionais que regulamentam o bem-estar dessas aves. Em seguida,
você teve a oportunidade de ver como funciona uma granja de reprodutoras e
uma planta de incubação e o que devemos fazer para tentar evitar ao máximo
o estresse das aves. Você também teve a oportunidade de ver como manter o
bem-estar nas operações de manejo que são empregadas nessa granja e mesmo
no ambiente em que essas galinhas estão sendo mantidas. Por último, você viu
um exemplo de programa de luz e para que é empregado e, em seguida, como
é feito o descarte das aves que estão com problemas de saúde, ou não são aptas
a adentrar ou serem mantidas na granja. É importante lembrar que todas essas
atividades devem ser realizadas mantendo o bem-estar das aves.
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Atividade de aprendizagem
1. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas alternativas a seguir.
(

) Na granja de reprodutoras não é necessária a colocação de ninhos.

( ) A introdução de machos na granja de reprodutoras deve ser realizada de
forma que se assegure o bem-estar das aves.
( ) A União Europeia através da Diretiva 1999/74/CE é um exemplo de nação
que possui norma ou código de práticas ligadas ao bem-estar de aves.
( ) Na planta de incubação, o controle das condições ambientais e da sanidade
deve ser monitorado durante todo o processo para máxima proteção das aves
recém-nascidas.
( ) A temperatura e o nível de ventilação dentro do aviário são iguais para todos
os sistemas de criação, idade, peso e estado fisiológico das aves.
( ) A correta renovação do ar no interior do galpão é de fundamental importância para manter altos os níveis de amoníaco, dióxido de carbono e monóxido
de carbono.
( ) A remoção das poedeiras das gaiolas deve ser realizada com bastante
cuidado para evitar traumatismos nas aves.
( ) Nas caixas de transporte, geralmente, pode ser colocado um número maior
de aves vermelhas do que aves brancas.
( ) As pragas devem ser controladas utilizando o Manejo Integrado de Pragas
(MIP), evitando estresses e contaminação das aves.
( ) É permitida a utilização de produtos que não sejam registrados no MAPA,
desde que tenha eficiência comprovada pelas granjas vizinhas.
( ) Uma exposição prolongada à luz, sem períodos de descanso (escuro), tende
a aumentar o nível de estresse das aves.
( ) A eutanásia ou sacrifício de galinhas poedeiras deve ser realizado através
da sangria, manual ou automática, objetivando-se manter o bem-estar das aves.
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Aula 5 – Bem-estar nos diferentes sistemas
de criação e nas operações de
manejo de poedeiras
Objetivos
Verificar o bem-estar animal nos diferentes sistemas de criação de
poedeiras.
Comparar o processo de debicagem com o bem-estar das aves.
Avaliar a muda forçada do ponto de vista do bem-estar animal.

5.1 O que veremos nesta aula?
O sistema de criação de galinhas poedeiras pode ser dividido basicamente em
dois tipos, o realizado em gaiolas e o feito em piso. Esses sistemas têm algumas
particularidades que podem influenciar diretamente no bem-estar das aves.
Aliado a esses sistemas de criação temos alguns manejo bem específicos que
podem causar estresse e traumas as aves. Dentre essas operações de manejo,
pode-se citar a debicagem e a muda forçada. Portanto, nesta aula, vocês terão
a oportunidade de ver o bem-estar nas diferentes formas de criação e manejo
de galinhas poedeiras.

5.2 Sistemas de criação
Atualmente, dois sistemas de criação de poedeiras podem ser adotados, o
sistema de gaiolas e o de piso. Ambos os sistemas, desde que se obedeçam
uma densidade adequada podem proporcionar bem-estar às aves. No entanto,
na maioria das vezes, o sistema de criação em gaiolas pode limitar a movimentação das aves e impedir que elas expressem o seu comportamento natural.
A seguir, serão descritos esses dois sistemas de criação e suas particularidades
em relação ao bem-estar das aves.

5.2.1 Sistema de criação em gaiolas
O alojamento das aves comerciais baseados em gaiolas é projetado para oferecer proteção contra predadores, o conforto térmico das aves e minimizar a
transmissão de patógenos, parasitas internos e externos (Figura 5.1).

Aula 5 – Bem-estar nos diferentes sistemas de criação
e nas operações de manejo de poedeiras

57

e-Tec Brasil

O bem-estar de poedeiras alojadas em sistemas de gaiolas é uma preocupação
demonstrada pelo mercado consumidor e tem refletido as recentes mudanças
legislativas que estão ocorrendo em alguns mercados, como o europeu. Legislações internacionais como as da União Europeia, dão indicativos ao mercado
de ovos, considerando o bem-estar das aves nos diferentes estágios da criação
e produção. Exigências relevantes dizem respeito ao espaço por ave, conforme o tipo de alojamento (por exemplo, 550 cm2/ave em sistemas de gaiolas
convencionais).

Figura 5.1: Aves poedeiras criadas em sistema de gaiolas
Fonte: autoria própria.

No Brasil, ainda não existe legislação específica quanto ao bem-estar animal,
considerando o número de aves alojadas por gaiola e, desse modo, a densidade de alojamento nas gaiolas ainda atende às recomendações dos manuais
das linhagens e indicações de fabricantes (Tabela 5.1).
Tabela 5.1: Dados técnicos de gaiolas convencionais de acordo com a fase de
criação, de acordo com os principais fornecedores
Fase

Comprimento

Altura

Profundidade

Compartimento

Capacidade

Postura

2,0 m

0,4 m

0,45 m

4 x 0,50 m

24 aves, 375 cm²/ave

2,0 m

0,4 m

0,60 m

4 x 0,50 m

28 aves, 428,5 cm²/ave

1.5 m

0,46 m

0,75 m

2 x 0,75 m

28 aves (1 a 120 dias de
idade), 321 cm² /ave

1,0 m

0,35 m

0,60 m

1 x 1,0 m

28 aves (1 a 120 dias de
idade), 321 cm² /ave

Recria

Fonte: Mazzuco et al (2006).

A densidade de alojamento deve permitir o movimento das aves, assim como
espaço para que todas possam se deitar ao mesmo tempo sem haver amontoamento de uma sobre a outra. A densidade também deve permitir acesso
a comedouros e bebedouros. A Figura 5.2 traz um exemplo de espaço insuficiente de acesso ao comedouro. Perceba que se todas as aves quiserem ter
acesso ao comedouro de forma simultânea isso não será possível.
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Figura 5.2: Aves criadas em gaiolas com espaço de acesso ao comedouro insuﬁciente
Fonte: Foto de Ana M. A. Mitidiero. Disponível em: <http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes/tag/galinhas-poedeiras/>. Acesso em: 13 dez. 2012.

Segunda a UBA (2008a), a recomendação de espaço nas gaiolas é de 365 cm²
por ave branca e de 450 cm² por ave vermelha. A proporção recomendada
de comedouro calha é superior a 10 cm/ave e o bebedouro tipo nipple é de
1/6 aves, sendo que todas as aves devem ter acesso a no mínimo 2 pontos de
bebedouro. Recomenda-se que o piso das gaiolas não tenha uma inclinação
superior a 8º ou 13%.
A não conformidade do espaçamento mínimo para as aves ou oferta de
comida e água pode causar grande estresse as aves e afetar diretamente o
bem-estar animal.

5.2.2 Sistema de criação em piso
O segundo sistema de criação de poedeiras é o realizado em piso. Nesse sistema de criação não há a presença de gaiolas e os galpões são semelhantes
aos empregados na criação de frangos de corte, diferenciando desses pela
presença de ninhos e poleiros (Figura 5.3).

Figura 5.3: Sistema de criação de galinhas poedeiras em piso
Fonte: autoria própria.
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Todas as aves no sistema de criação com piso devem dispor de espaço suﬁciente para se movimentar, bater as asas, empoleirar ou de itar-se sem diﬁculdades.
Comedouros e bebedouros devem estar acessíveis e em quantidades adequadas para evitar a indução de competição entre as aves.
A densidade recomendada é de 10 aves brancas/m² e de 8 aves vermelhas/m²
(UBA, 2008a). Vejamos a seguir as recomendações quanto aos comedouros
e bebedouros.
• Comedouro calha: 8 cm/ave branca e 10 cm/ave vermelha.
• Comedouro tubular: 1 para cada 20 aves.
• Bebedouros pendulares: 1 para cada 50 aves.
• Bebedouros nipple: 1 para cada 8 aves.
• Bebedouro calha: 8 cm/ave branca e 10 cm/ave vermelha.
Nesse sistema de criação, uma atenção especial deve ser dada ao manejo de
cama, ao de ninhos e ao de poleiros. Todos esses itens são primordiais para obtenção de êxito na produção de ovos comerciais e no bem-estar das poedeiras.

5.2.2.1 Manejo de cama
As aves devem ser mantidas em cama de boa qualidade e que possua boa
capacidade de absorção. O material empregado nessas camas deve ser de
fonte aprovada e livre de materiais estranhos e contaminantes. Essa cama deve
proporcionar conforto as aves e ser higiênica (seco, solto e limpo).
A cama deve ser manejada para evitar problemas sanitários nas aves. Se a
utilização de estrados de madeira, alambrados ou plásticos forem utilizados,
esses devem ser mantidos corretamente para evitar danos às aves.
É de fundamental importância a retirada de aves mortas com o intuito de evitar
contaminações. E a umidade da cama nunca deve ser superior a 35%.
A deﬁnição de qual material para cama será utilizado deﬁnirá a necessidade
ou não de interferência durante a permanência do lote para a manutenção
da qualidade da mesma. Quanto menor o tamanho das partículas do material
de cama, melhor será o desempenho dessa cama. As palhadas e os capins
deverão ser picados com o menor tamanho possível para evitar a formação
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de grandes áreas de empastamento (pela ação do pisoteio e presença de fezes
mais abundantes) diﬁcultando a tarefa de quebra (MAZZUCO et al, 2006).
É de extrema importância a vigilância sobre a qualidade da cama, percorrendo
diariamente todo aviário, especialmente, na linha dos bebedouros para identiﬁcar pontos de vazamento. Dependendo do tipo de material utilizado como
cama, poderá ocorrer um aumento da formação de cascões ou placas e estes
deverão ser quebrados duas vezes por semana, revirando-se a cama nos locais
em que ocorrem.
Os cascões formados em função da presença de algum vazamento dos bebedouros deverão ser removidos. Com a saída das aves, a cama deverá ser
removida da instalação. O ﬁm mais comum da cama é a compostagem ou a
comercialização da forma em que se encontra para ser utilizada como fertilizante na agricultura. É importante ressaltar que esse material não pode ser
utilizado na alimentação animal.
A reutilização da cama somente poderá ser realizada quando não constatados
problemas sanitários que possam colocar em risco o próximo lote a ser alojado,
de acordo com a inspeção do responsável técnico pelo estabelecimento ou
pelo médico veterinário oﬁcial.
Mazzuco et al (2006) prevê alguns passos para a reutilização da cama. No
período de vazio sanitário, o manejo da cama a ser reutilizada deve ser seguido
criteriosamente para evitar riscos para o próximo lote. No dia seguinte à saída
do lote e veriﬁcando a ausência de problemas sanitários, são recomendadas as
seguintes etapas no manejo para reutilização da cama de aviário:
• remover ou suspender os equipamentos (comedouros, bebedouros etc.);
• queimar as penas com o lança-chamas;
• revolver a cama e remover os cascões formados na cama molhada;
• triturar as placas de esterco seco usando equipamento mecanizado ou
batedor manual;
• repetir a queima de penas;
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• amontoar a cama em 2 ou 3 leiras ao longo do aviário cobrindo-as com
lona plástica, de modo a deixar a área livre, onde será montado o pinteiro, local onde será colocada cama nova;
• manter as leiras cobertas durante 7 a 10 dias;
• antes da liberação das aves no pinteiro, espalhar a cama com no mínimo
2 dias de antecedência permitindo a ventilação completa do material.

5.2.2.2 Ninhos
Os ninhos são os locais onde as aves farão a postura. Esses ninhos podem ser
de metal galvanizado ou de alvenaria, sendo o mais utilizado o de madeira por
fornecer um conforto melhor às aves (Figura 5.4).

Figura 5.4: Ninho de madeira
Fonte: Autoria própria.

Normalmente, a dimensão do compartimento é de 30 cm de altura x 30 cm
de largura x 36 cm de profundidade. Atualmente, visando o maior conforto
das aves, os ninhos estão possuindo as seguintes dimensões 35 cm x 35 cm
x 35 cm. É recomendado quatro aves por boca de ninho e, com o intuito de
reduzir a ocupação do espaço, é recomendada a colocação dos ninhos em um
sistema de dois andares (ASSAFF FILHO, 1994).
O material utilizado para forração dos ninhos pode ser o mais variável possível
desde que tenha a capacidade absorvente, seja limpo e o mais estéril possível. Utiliza-se palha, maravalhas, casca de arroz, sabugo de milho triturado,
plástico, dentre outros. Essa cama deve ser reposta toda semana e renovada
completamente a cada quatro semanas. É interessante que, junto com a re-
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novação da cama, algum tratamento sanitário seja realizado nos ninhos para
evitar a disseminação de pragas e doenças.
A altura do primeiro poleiro não deve ser superior a 30 cm do piso, caso
contrário, diﬁcultará o acesso da ave e contribuindo para o aparecimento de
ovos sobre a cama (ASSAFF FILHO, 1994). Ninhos escuros oferecem maior
conforto e, consequentemente, maior bem-estar às aves. A colocação dos
ninhos deve ser feita antes do início da postura (15 a 18 semanas) com o intuito
de acostumar as aves, evitando a postura na cama.

Figura 5.5: Disposição dos ninhos de aves criadas em piso
Fonte: Foto de Elissa Lane/HSI. Disponível em: <http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes/tag/galinhas-poedeiras/>.
Acesso em: 13 dez. 2012.

É importante ressaltar que o manejo dos ninhos sempre deve ser feito visando
o conforto e o comportamento natural das aves.

5.2.2.3 Poleiros
Visando obedecer às cinco liberdades descritas na primeira aula de nossa
disciplina, em que uma delas aﬁrma que a ave deve ser livre para expressar o
seu comportamento natural, a colocação de poleiros é fundamental quando
o sistema de criação é feito em piso.
Os poleiros devem ser distribuídos adequadamente ao longo do galpão e
posicionados de forma a evitar que as fezes das aves do nível superior caiam
sobre as aves dos níveis inferiores. O espaço médio oferecido para cada ave
no poleiro deve ser de no mínimo 15 cm.
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1. O que deve ser observado com relação à densidade para manutenção do
bem-estar de poedeiras criadas em gaiolas e em piso?
2. Qual a recomendação de comedouros e bebedouros para poedeiras criadas em gaiolas segundo o bem-estar animal?
3. Devemos ter a presença de ninhos para todos os sistemas de criação?
Justiﬁque sua resposta.
4. Por que colocar poleiros para o sistema de criação em piso?

5.3 Operações de manejo de poedeiras
Algumas operações de manejo são bastante especíﬁcas para aves poedeiras.
Dentre essas operações, podemos citar a debicagem e a muda forçada. Ambas
as operações de manejo são extremamente criticadas porque, se mal conduzidas, podem trazer grande estresse e sofrimento às aves.

5.3.1 Debicagem
A debicagem é uma incisão cirúrgica realizada nas pintainhas onde parte do
bico das aves é retirada (Figura 5.6). Poedeiras comerciais são debicadas para
reduzir as injúrias e mortalidade causadas pelo canibalismo, um comportamento de extrema gravidade sob o ponto de vista de bem-estar animal.

Figura 5.6: Pintainha debicada à esquerda e não debicada à direita
Fonte: Bassi e Albino (2005, p. 2).
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A prática da debicagem possui vantagens e desvantagens sob a perspectiva
do bem-estar animal. Desvantagens da debicagem incluem a percepção de
dor de curta a longa duração próxima à área debicada e comprometimento
temporário da habilidade da ave em alimentar-se, uma vez que deve haver uma
readaptação à nova forma do bico. As vantagens em se adotar a debicagem
no bem-estar do lote incluem a redução no canibalismo e mortalidade, melhor
condição do empenamento e menor estresse geral.
Segundo Mazzuco et al (2006), devem ser consideradas as seguintes boas
práticas na adoção da debicagem do lote:
• A debicagem deve ser feita apenas por indivíduos treinados (Figura 5.7).
• Atenção deve ser dada à escolha e ajuste de equipamentos (para o corte
e cauterização do bico) e sua manutenção.
• Utilizar técnicas de contenção apropriadas para minimizar o estresse das
aves. Deve-se segurar a cabeça do pintinho de modo que ﬁque reta,
imobilizar as asas e segurar as galinhas pelas pernas e cabeça de modo a
colocar o dedo debaixo do bico para retrair a língua (Figura 5.8).
• Efetuar a debicagem quando as aves atingirem entre 7 a 10 dias de idade.
• Dois a três dias antes e dois a três dias após a debicagem, fornecer, via
água nos bebedouros, uma solução de eletrólitos contendo vitaminas,
particularmente, vitamina K para facilitar a coagulação sanguínea na
área cauterizada e aliviar o estresse induzido por essa prática.
• Para evitar a desidratação da ave após a debicagem, monitorar cuidadosamente o consumo de água até que os bicos estejam cicatrizados.
• Uma segunda debicagem quando necessária, deve ser realizada entre 10
a 12 semanas de idade das aves, porém, quando a primeira debicagem é
adequadamente efetuada, esse segundo procedimento é evitado.
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Figura 5.7: Processo de debicagem
Fonte: Bassi e Albino (2005, p. 2).

Figura 5.8: Preparação da pintainha para o processo de debicagem
Fonte: Bassi e Albino (2005, p. 2).

A sanidade dos equipamentos e do operador deve ser priorizada no processo
de debicagem. Todo equipamento, incluindo aparelho, lâminas e ﬁação elétrica, deve ser limpo e desinfestado antes a após o processo de debicagem.
As mãos do debicador devem estar limpas e desinfetadas antes do processo e
sempre que ele for interrompido.
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A debicagem de aves ou lotes doentes ou em aves feridas é proibido. E é
recomendável que a granja tenha um plano de ação corretiva que deve ser
acionado caso persista a redução do consumo de água e ração, após sete dias
da debicagem.
Recomenda-se que a lâminas da máquina debicadora seja trocada a cada 5 mil
pintainhas ou 2 mil frangas debicadas. A temperatura da lâmina debicadora
deve estar entre 550 e 750ºC. Essa alta temperatura é necessária para uma
cauterização correta do corte (UBA, 2008a).
É recomendável que o número máximo de aves debicadas por hora seja de
600 aves na primeira debicagem e 300 na segunda. Deve ser feito um controle
de qualidade da debicagem pegando amostras a cada três horas de trabalho.

5.3.2 Muda forçada
A muda das penas é um processo natural que acontece em todas as espécies
de aves e em ambos os sexos. Ocorre devido a um período de descanso, no
qual a ave cessa o seu ciclo de produção e passa por modiﬁcações ﬁsiológicas
(internas e externas).
Existem dois tipos de mudas, a natural e a forçada. Na muda natural, as aves
perdem e renovam suas penas antes do início do inverno, porém a época da
muda varia individualmente. A muda forçada é utilizada em todo o mundo
como uma estratégia econômica. É realizada em aves domésticas selecionadas
para a produção de ovos comerciais ou de pintos em que o plantel é forçado
(ou induzido) ao descanso reprodutivo num período de tempo determinado
através do método escolhido pelo avicultor (ÁVILA, 1994).
O método mais comum para indução da muda forçada é a suspensão da
alimentação que pode chegar até doze dias. Dessa forma, do ponto de vista
do bem-estar animal, a muda forçada não é recomendada.
Mesmo assim, quando as condições econômicas exigirem a muda forçada, as
recomendações a seguir servem para minimizar o sofrimento das aves (UBA,
2008a).
• O processo de muda dos lotes deve ser feito de maneira que reduza ao
mínimo a mortalidade e danos ao mesmo. As galinhas de descarte devem ser separadas do lote antes de começar a muda.
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• Não deve ser realizada a muda em lotes com histórico de enfermidades.
• O lote submetido à muda deve estar em bom estado nutricional e sanitário.
• A água deve estar sempre disponível durante a muda.
• A mortalidade e a perda de peso corporal devem ser supervisionadas diariamente durante o período de muda.
• A mortalidade não deve exceder 1.2% durante todo o período da retirada
da alimentação. Se a mortalidade exceder este nível, os padrões normais da
alimentação e de iluminação devem ser retomados imediatamente.
• Deve ser feita a muda sem a retirada total do alimento e utilizando grãos.
Em qualquer caso, a alimentação deve ser retornada às aves antes que o
peso corporal reduza 25% em relação ao peso anterior à muda.
• Durante a muda, o período de luz deve ser reduzido há 8 horas ou permanecer no período natural de luz diário e de acordo com o sistema de
criação.
Essa operação de manejo tem sido uma das mais impactantes à sociedade de
forma geral. A imagem de uma ave induzida a muda forçada é muito chocante
e representa claramente o sofrimento da ave e, consequentemente, o não
atendimento dos protocolos de bem-estar das aves.
1. Se a debicagem e a muda forçada são procedimentos que interferem no
bem-estar das aves, por que os realizamos nas granjas de poedeiras?
1. Para saber mais a respeito de muda forçada, acesse o site da Embrapa
Suínos e Aves e baixe o comunicado técnico “Programa de muda forçada
para poedeiras comerciais”, no endereço <http://www.cnpsa.embrapa.
br/?ids=Sn6l70p1l&macro=3&tipo=4>, e para saber mais a respeito de
debicagem, acesse o endereço <http://www.cnpsa.embrapa.br/?ids=Sn
6l70p1l&macro=3&tipo=6> e baixe a Instrução Técnica para o Avicultor
“Debicagem em galinhas de postura”.
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Resumo
Nesta aula, você teve a oportunidade de ver como manter o bem-estar de poedeiras nos diferentes sistemas de criação. Você viu qual a dimensão e a densidade máximas das gaiolas para que as aves não sofram estresse. Percebeu que
para o sistema de criação em piso é necessário a colocação de ninhos e poleiros
para que as aves consigam fazer sua postura adequadamente e expressar o seu
comportamento natural. Por último, você teve a oportunidade de ver como são
realizadas as operações de debicagem e muda forçada, que apesar de serem
operações que geram grande estresse às aves, muitas vezes são indispensáveis
para a manutenção da produtividade e do bem-estar das aves.

Atividades de aprendizagem
1. Preencha a tabela a seguir com características que devem ser observadas
para manutenção do bem-estar das poedeiras nos diferentes sistemas de
criação.
Sistema de gaiolas

Sistema de piso

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

2. Cite como deve ser realizada a debicagem para evitar ao máximo o estresse das aves.
3. Cite três cuidados que devem ser tomados durante a muda forçada para
manutenção do bem-estar das poedeiras.
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Aula 6 – Ambiência em granjas:
gases, poeira e ruídos
Objetivos
Reconhecer como o ambiente de criação influencia na saúde das aves.
Verificar como o ambiente da granja influência a saúde humana.
Descrever o papel dos gases, poeira e ruídos na ambiência das aves.

6.1 O que veremos nesta aula?
O ambiente de criação dos animais é de fundamental importância na manutenção do bem-estar das aves e, consequentemente, dos trabalhadores envolvidos
na criação delas. Um ambiente com níveis adequados de gases, poeiras e
ruídos é exigido para criação de aves livres de patologias e mesmo de estresse.
A seguir, você terá a oportunidade de conhecer os principais poluentes aéreos
presentes em uma granja e seu impacto no bem-estar dos animais e dos trabalhadores envolvidos nesse processo.

6.2 Poluentes aéreos
A amônia é um dos principais poluentes aéreos. Ela é gerada pela decomposição
microbiana do nitrogênio dos dejetos dos animais, que passa a ser emitida em
sua forma volátil (gasosa) para o ar. A principal fonte para produção de amônia
é o nitrogênio presente na ureia, no ácido úrico e proteínas não digeridas das
rações. A adição de aditivos como o carbonato de cálcio, bentonita, minerais,
ácido lático, leveduras e algas à ração das aves pode reduzir a emissão de amônia. Essa diminuição da emissão de amônia pode vir associada ou não a uma
diminuição de odor (LIMA et al, 2004).

Decomposição microbiana
É a decomposição da matéria
orgânica realizada por
microrganismos.

Outro poluente aéreo que pode afetar sensivelmente o bem-estar das aves e
dos trabalhadores é a poeira. A produção de poeira pela cama de criação é
influenciada pelo tipo de material empregado, pela temperatura e umidade da
cama e pela atividade das aves ou da ventilação do ambiente (Figura 6.1). Sua
produção pode ser reduzida pelo controle desses fatores citados anteriormente
(LIMA et al, 2004).
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Figura 6.1: Cama aviária revolvida após a saída de um lote de animais. Esse processo
gera muita poeira ao ambiente.
Fonte: Costa e Avila (2003).

As instalações de criação influenciam nos níveis de poeira do ambiente. Aves
criadas em galpões fechados são mais sujeitas a danos provenientes no aumento da concentração de poeira no ar. Um sistema de ventilação eficiente
poderia diminuir o índice de poeira nas granjas (Figura 6.2 e 6.3).

Figura 6.2: Granja de poedeiras. As aberturas acima e abaixo das gaiolas juntamente
com as existentes no início e no ﬁnal do galpão permitem uma boa circulação de ar.
Fonte: autoria própria.
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Figura 6.3: Lateral de galpão de frangos de corte. A presença de tela, quando as
cortinas estão abaixadas permitem uma boa circulação de ar, ainda mais quando
associada a ventiladores.
Fonte: autoria própria.

Outro ponto que contribui para aumentar tanto a concentração de amônia
como de poeira é o sistema de criação de frangos de corte. O sistema de
criação adensado, além de incrementar a emissão de gases e poeira pela cama,
pode afetar índices zootécnicos da produção, a qualidade sanitária na criação
e da carne das aves (LIMA et al, 2004).

6.2.1 Fungos
Os fungos são microrganismos que ocupam vários ambientes. Esses microrganismos em geral possuem vida livre, sendo abundantes na natureza. É comum
a ocorrência de processos infecciosos causados por fungos nas aves, denominado de micose. Esses fungos estão presentes na ração, na água, na cama,
nas gaiolas e nos próprios animais.

Índices zootécnicos
Índices zootécnicos da
produção, nesse contexto, se
referem ao ganho de peso,
conversão alimentar, etc. dos
frangos de corte.

Várias espécies normalmente saprofíticas de Aspergillus, Penicillium, Mucor e
Rhizopus podem crescer no interior dos tecidos de vários animais, em especial
nos pulmões, causando diversas doenças denominadas de micoses e no caso
do fungo ser do gênero Aspergillus, aspergilose (LIMA et al, 2004).
A redução da poeira e da ventilação em granjas pode diminuir em até 75% a
incidência de doenças causadas por fungos (REECE et al, 1986).
É muito comum o descarte de poedeiras e a condenação de carcaças em
função de doenças provocadas por fungos. Dessa forma, todas as medidas
que visam diminuir a incidência desses microrganismos nas granjas são de
fundamental importância na manutenção do bem-estar às aves.
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6.2.2 Saúde animal
As doenças respiratórias em aves criadas em galpões, como frangos de corte e
poedeiras, são frequentes e podem ser causadas por bactérias fungos ou vírus.
Um dos sistemas de defesa natural mais importante que a ave tem contra
as doenças respiratórias é o sistema mucociliar das vias aéreas superiores,
que retém, por movimentação de pequenos cílios, elimina, juntamente com o
muco produzido, partículas de poeira, fungos, bactérias e até vírus, evitando
seu acesso aos pulmões e sacos aéreos. Apesar de esses patógenos poderem
paralisar os cílios e parar o fluxo de limpeza do muco, o agente mais comum
que reduz a atividade desse sistema é a amônia (LIMA et al, 2004).
Com a redução ou paralisação do movimento desses cílios, o trato aéreo superior fica desprotegido e serve de porta de entrada para diversos agentes que
levam a um quadro muito comum, denominado de aerossaculite. Esta consiste
na inflamação e o espessamento dos sacos aéreos aliados à presença constante
de um exsudado. Para ave, isso implica em dificuldade respiratória, redução
do apetite e do ganho de peso, redução da produção de ovos, predispondo
o aparecimento de outras patologias secundárias, que podem causar o óbito
da ave (LIMA ET AL., 2004).
Outro problema de saúde animal muito comum é a aspergilose, que também
é uma doença respiratória, causada por fungo do gênero Aspergillus. Essa
doença pode se apresentar na forma respiratória, afetando os pulmões e os
sacos aéreos, sendo comum em aves criadas em lugares úmidos, mal ventilados
e escuros. E na forma ocular (ceratomicose), sendo comum em pintos nas
primeiras semanas de vida (LIMA et al, 2004).
Em resumo, as principais fontes de microrganismos do ar são os próprios animais, suas camas e sua alimentação. Com relação ao número desses microrganismos, a densidade dos animais, o sistema de alimentação, o tipo de cama, o
tipo de alimento, o microclima da região e a idade das aves podem influenciar
sensivelmente. Dessa forma, monitorar a sanidade em todas as etapas do
processo produtivo é de fundamental importância no bem-estar das aves.

6.2.3 Saúde humana
Da mesma forma que esses fungos podem afetar a saúde animal, eles também
podem afetar os seres humanos. Várias espécies de fungos estão associadas
a doenças respiratórias em humanos. Os homens adquirem essas infecções
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através da inalação de esporos originários de reservatórios externos como
poeira, os excrementos das aves e do solo (LIMA et al, 2004).
A inalação de partículas de poeira e microrganismos está intimamente envolvida com o aparecimento de doenças respiratórias. A poeira produzida pela
cama durante atividades desenvolvidas no manejo das aves tende a aumentar
o número de trabalhadores com coriza, irritação de garganta, tosse e gripes.

Esporos
São estruturas de propagação
dos fungos. Cada esporo dá
origem a um novo fungo.

Monitorar a presença desses resíduos no ambiente de criação das aves é essencial na manutenção do bem-estar dos trabalhadores.
1. O que podem ser considerados poluentes aéreos nas granjas?
2. Quais problemas os poluentes aéreos podem causar à saúde humana?
3. Como os poluentes aéreos influenciam no bem-estar das aves?

6.3 Ruídos
Os ruídos dentro da instalação de produção animal podem ser estudados sob
dois aspectos. O primeiro deles está ligado aos processos de vocalização dos
animais, que alojados em diferentes condições ambientais, permite conhecer
sua condição de bem-estar ou de estresse. Aves estressadas podem emitir
diferentes tipos e intensidades de som. O segundo enfoque está ligado às
condições internas, que podem vir a causar prejuízos ao trabalhador nessas
instalações (LIMA et al, 2004).

Vocalização
O processo de vocalização seria
o som emitido pelas aves.

Os efeitos desses ruídos sobre os seres humanos têm sido muito estudados.
Segundo estudos realizados pela Comunidade Econômica Europeia, estabeleceram-se os seguintes parâmetros de efeitos dos ruídos sobre humanos:
• menos de 30 dB: nenhum efeito;
dB
Signiﬁca decibéis e é a medida
do som, barulho

• acima de 30 dB: reações psíquicas;
• acima de 65 dB: reações vegetativas;
• acima de 85 dB: alterações reversíveis ou irreversíveis;
• acima de 120 dB: danos no aparelho auditivo.
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Dessa forma, monitorar os níveis de ruídos aos quais os trabalhadores estão
expostos é de fundamental importância para o bem-estar do trabalho na avicultura. E aliado a esses ruídos, estudos comportamentais nessa área podem
permitir melhores inferências com relação aos ruídos emitidos pelas aves e seu
estado (bem-estar).
1. Como os ruídos podem afetar o bem-estar das aves e dos trabalhadores
na avicultura?

Resumo
Nesta aula, você pôde acompanhar a ambiência nas granjas. Para compreender
essa ambiência você teve a oportunidade de conhecer os diferentes poluentes
aéreos que predominam nas granjas e como estes podem afetar a saúde animal e
humana. Dentre os poluentes aéreos, predominam nas granjas a amônia, a poeira
e os fungos presentes na poeira. Esses poluentes são oriundos, em sua grande
maioria, da matéria orgânica em decomposição (amônia) e da cama (poeira e
fungos). Outro ponto que foi visto na aula foi o papel dos ruídos na ambiência
das aves e dos trabalhadores na avicultura. Por fim, você compreendeu que esses ruídos podem simplesmente agitar as aves a até mesmo danificar o sistema
auditivo dos trabalhadores. Dessa forma, controlar todos esses poluentes é de
fundamental importância para a manutenção de um ambiente que não gere
estresse nas aves e nos seres humanos envolvidos em sua criação.

Atividades de aprendizagem
1. Como a amônia é produzida e como ela afeta o bem-estar das aves e dos
trabalhadores?
2. Por que a poeira é prejudicial à ambiência em granjas de aves?
3. Como os fungos podem afetar a ambiência em uma granja?
4. Por que os ruídos prejudicam a ambiência nas granjas? Cite quais valores
desse som e o que eles provocariam.
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Aula 7 – Ambiência em granjas:
equipamentos para
aquecimento e refrigeração
Objetivos
Verificar como o aquecimento influencia na ambiência e no bem-estar
das aves.
Definir o papel da refrigeração na ambiência das granjas.
Identificar os principais equipamentos de aquecimento e refrigeração
de granjas.

7.1 O que veremos nesta aula?
Na Aula 7, veremos o papel do aquecimento e da refrigeração na manutenção
da ambiência e do bem-estar nas granjas.

7.2 Entendendo o papel da temperatura
na produtividade das aves
A produtividade ideal para frangos de corte e poedeiras só pode ser obtida
quando as aves estiverem submetidas a uma temperatura ambiental adequada,
sem nenhum desperdício de energia para compensar o frio ou o calor. Quando
os fatores temperatura e umidade relativa ultrapassam os limites da faixa de
conforto ambiental, denominada zona termoneutra, sua habilidade de dissipar
calor é altamente reduzida (SILVA; NÄÄS, 2004).
A temperatura ambiental para as aves varia em função de sua idade. O pinto
recém-nascido possui uma grande dificuldade de retenção de calor. Dessa forma,
as aves no início de suas vidas necessitam de uma fonte externa de calor de
aproximadamente 35ºC para manterem sua temperatura corporal constante,
variando de 39ºC a 40ºC. Com o desenvolvimento do seu sistema termorregulador e o aumento da reserva energética, a zona de conforto, na quarta semana
de idade, passa de 35ºC para 24º, chegando a 21ºC na sexta semana de vida.
Nessa fase do desenvolvimento, a temperatura dos frangos para abate e das
poedeiras fica em torno de 41ºC a 42ºC (MACARI et al, 1994).
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Como a faixa de variação de temperatura nas diversas regiões brasileiras podem variar muito, são comuns não termos temperaturas próximas à faixa ideal
durante o desenvolvimento das aves. Dessa forma, geralmente na fase inicial
de desenvolvimento é necessário o fornecimento de calor e na fase adulta a
retirada desse calor.
O desconforto térmico nas aves gera uma série de consequências, como a
queda do consumo de ração, aumento do consumo de água, menor taxa
de crescimento e aceleração do ritmo cardíaco. Para frangos de corte, esse
desconforto térmico reduz a taxa de conversão alimentar e com isso o ganho
de peso das aves. Já para as poedeiras é sentida a queda na produção de ovos
e o aumento da incidência de ovos com casca mole.
Quando se busca um sistema de climatização (aquecimento ou refrigeração)
adequado, deve-se levar em conta aspectos como biológico, técnico, climático
e econômico. Como consideração técnica que vai influenciar no sistema de
ventilação pode-se citar os valores críticos de temperatura e umidade relativa
do ar, durante os diferentes meses do ano. E como limitações econômicas o
custo benefício da implantação do sistema em função da densidade (SILVA;
NÄÄS, 2004).
A seguir, serão apresentados sistemas de aquecimento e refrigeração utilizados
na ambiência de frangos de corte e poedeiras, visando a manutenção do
bem-estar das aves.

7.3 Sistemas de aquecimento
Baixas temperaturas durante os primeiros dias de vida podem ser bastante
prejudiciais às aves, podendo influenciar no peso de abate ou na produção de
ovos. É bastante comum o granjeiro se preocupar com a temperatura do ar e
se esquecer da temperatura do piso. Dessa forma, mesmo a temperatura do
piso estando em torno de 35ºC, a temperatura do piso pode variar entre 15ºC
a 20ºC. Isso gera um grande desconforto aos pintos.
Visando diminuir esse problema, estão sendo empregadas zonas de conforto
térmico temporárias. Essa zona é chamada de pinteiros tipo estufa, a qual
nada mais é que cortinas plastificadas, que restringem uma determinada área
do galpão para criação dos pintinhos, reduzindo a área a ser aquecida (Figura
7.1). Essa forma de aquecimento é bem mais econômica, pois não é necessário
aquecer todo o galpão e sim, somente uma área parte do galpão que foi
isolada e aloja os pintinhos (SILVA; NÄÄS, 2004).
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Figura 7.1: Pintainhos de 7 dias isolados em parte do galpão
Foto: Autoria própria.

Os equipamentos e sistemas de aquecimento podem ser divididos em dois
grupos, os sistemas de pinteiro e os aquecedores.
Sistema de pinteiro (cortinas e forros) – Normalmente, adota-se uma área
de aquecimento que varia entre 25% a 60% da área total do galpão, sendo
um espaço suficiente para os primeiros dias. As cortinas são usadas não só
para fechar as extremidades da área inicial do pinteiro, mas também as laterais.
Em caso de galpões muito altos e sem forração, é recomendada a utilização
de forração removível de forma provisória nas áreas de aquecimento (SILVA;
NÄÄS, 2004).
Aquecedores – O sistema mais eficiente de aquecimento disponível é o de
campânulas a gás. Esse sistema deve garantir o aquecimento do piso ao nível dos pintinhos. Com o avanço nos materiais empregados como elemento
radiante de calor, permitiu-se a redução do tamanho das campânulas e o
aumento da área de cobertura. O mais utilizado hoje tem sido as campânulas
conhecidas como infravermelho. Esse infravermelho promove o aquecimento
de duas formas, primeiro aquecem o ar e, em segundo, aquecem os pintinhos
e o piso por meio de radiação de luz infravermelha diretamente para baixo,
sem necessidade de aquecerem primeiro o ar, Figura 7.2 (SILVA; NÄÄS, 2004).
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Figura 7.2: Campânula de aquecimento de pintainhos, com lâmpada, e círculo de
proteção.
Fonte: Avila (2005).

Em função do alto preço dos derivados de petróleo, algumas regiões estão
utilizando novamente o sistema de aquecimento à lenha externo, com canais
de distribuição interno (Figura 7.3). Esse sistema não é o mais indicado em função de não aquecerem com eficiência o piso. Dessa forma, é de fundamental
importância observar se é mesmo economicamente inviável a utilização das
campânulas, pois dependendo dos prejuízos que podem ser acarretados, esse
maior valor é compensado em uma menor taxa de mortalidade de pintinhos.

Figura 7.3: Sistema de aquecimento à lenha externo, com dutos de distribuição do
ar quente interno.
Fonte: autoria própria.
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É de fundamental importância monitorar os diferentes sistemas de aquecimento com o objetivo de promover uma adequada distribuição do calor e, dessa
forma, promover o conforto térmico dos pintainhos.
A Figura 7.4 representa bem um esquema do comportamento de pintainhos
submetidos a um sistema de aquecimento de campânula a gás e de aquecimento de piso (ABREU et al, 2001).

A - Círculo de proteção

C

B- Área de aquecimento

B
A

C - Divisão de área de aquecimento
em quadrantes imaginários

1
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Figura 7.4: Esquema da distribuição espacial das aves no círculo de proteção de
acordo com os sistemas de aquecimento
Fonte: Abreu et al (2001).
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Segundo a Figura 7.4, podemos identificar os seguintes comportamentos para
a campânula a gás:
• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 – corrente de ar (pintos agrupados em um ou dois
lados do círculo).
• 15 – aquecimento bom, mas insuficiente (pintos na fonte de calor).
• 16 – aquecimento excessivo, calor (pintos afastados da fonte de calor).
• 17 – aquecimento insuficiente, frio (pintos amontoados na fonte de calor).
• 18 – ideal (pintos distribuídos uniformemente no círculo de proteção).
Para os sistemas de aquecimento em piso, os seguintes comportamentos
podem ser descritos:
• 1 até 14 – falha do sistema de aquecimento em 3, 2 ou 1 quadrante(s)
do círculo de proteção (piso frio ou quente).
• 15, 16, 17 e 18 – comportamento igual ao da campânula a gás (ABREU
et al., 2001).
1. Como se comporta a temperatura corporal de frangos de corte ou de
poedeiras ao longo de sua vida?
2. Por que utilizar o aquecimento do ponto de vista da ambiência de aves?
3. Qualquer fonte de calor fornecida às aves é suficiente? Descreva como
deve ser esse aquecimento de modo a proporcionar o máximo de bemestar às aves.

7.4 Sistemas de ventilação e resfriamento
Com desenvolvimento das aves ocorre uma redução do espaço entre as aves
durante a postura ou o processo de engorda. Com essa redução de espaço
aliada a uma maior produção de calor pelas aves e a dificuldade de perder esse
calor faz-se necessária a utilização de sistemas de ventilação e resfriamento.
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A diminuição da temperatura nos galpões ou gaiolas pode ser obtido com a utilização de ventilação. Essa ventilação tem a capacidade de promover a renovação
do ar no interior do galpão, retirando o ar quente e resfriando o ambiente.
A seguir, serão descritos alguns dos sistemas de ventilação mais empregados
na criação comercial de aves.

7.4.1 Sistema de movimentação de ar:
ventiladores
Ventiladores são equipamentos usados para executar a ventilação positiva.
É recomendado para estruturas antigas, onde essa forma de ventilação é a
única opção. Como vantagens, pode-se apontar o baixo custo e a facilidade de
implantação. No entanto, esse sistema possui algumas desvantagens como: a
durabilidade, o alto nível de manutenção, a desuniformidade de movimentação
do ar e o elevado gasto de energia. A distribuição desses ventiladores dentro
do aviário pode ser feita da seguinte forma:
• ventiladores instalados em linha à distância de 12 a 15 m entre eles, com
o número de linhas variando em função a largura do galpão;
• galpões de até 8 m de largura – 1 linha de ventiladores;
• galpões de 8 a 14 m de largura – 2 linhas de ventiladores;
• galpões acima de 14 m de largura – 3 linhas de ventiladores (SILVA;
NÄÄS, 2004).

Figura 7.5: Sistema de refrigeração com ventilador. É possível ver os ventiladores no
centro do galpão.
Fonte: <http://www.revistaplantar.com.br/greve-de-frigoriﬁco-em-mt-causa-prejuizo/>. Acesso em: 13 dez. 2012.
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7.4.2 Sistemas de movimentação do ar:
exaustores
Esse sistema é utilizado para executar a ventilação negativa conhecida como
túnel de ventilação. Os exaustores são dispostos em uma extremidade do aviário com a abertura para a entrada do ar na extremidade oposta. Dessa forma,
o objetivo de um túnel de ventilação é promover uma ventilação uniforme nos
diferentes pontos do galpão, com uma velocidade constante de 2,0 m.s-1 a
2,5 m.s-1 (Figura 7.6 e 7.7). Nesse sistema de ventilação, a estrutura do aviário
deve permitir a vedação da entrada de ar nas laterais e no teto do galpão, com
cortinas de plástico (SILVA; NÄÄS, 2004).

Figura 7.6: Exaustor de galpão de frangos de corte
Fonte: autoria própria.

Figura 7.7: Exaustores dispostos lado a lado na extremidade de um galpão de frango
de corte
Fonte: autoria própria.
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O número de exautores a serem instalados pode ser calculado da seguinte
forma:
número de exautores = (largura x altura x velocidade do ar) / capacidade dos
exautores
Exemplo: Um aviário com largura de 12 m, comprimento de 120 m e altura
média de 3 m, desejando uma velocidade do ar de 2 m.s-1 empregando um
exaustor de 9,43 m³.s-1 , necessitaria de quantos exautores?
Número de exautores = (12 m x 3 m x 2 m.s-1) / 9,43 m³.s-1
Número de exautores = 72 / 9,43
Número de exaustores = 7,6, ou seja, aproximadamente 8 exautores.
Outro detalhe que deve ser observado é a abertura de entrada de ar que deve
ser suﬁciente para não promover o estrangulamento do exaustor. A velocidade
do ar deve estar entre 2 m.s-1 a 2,5 m.s-1 e o ar deve ser trocado no galpão a
cada 60 segundos (SILVA; NÄÄS, 2004).
Quando se compara o sistema de ventiladores com o túnel de ventilação, ﬁcam
claros os benefícios do último sobre o primeiro. O sistema de túnel de ventilação tem uma melhor movimentação do ar e ﬂexibilidade de funcionamento.
Isso permite um aumento da densidade dos aviários, além da diminuição no
custo operacional.

7.4.3 Sistemas para resfriamento
A utilização do sistema de ventilação por ventiladores ou por túnel de ventilação não é suﬁciente na redução da temperatura nas horas mais quentes do dia.
Dessa forma, utiliza-se o sistema de evaporação de água no ar para remoção
do calor (resfriamento evaporativo). Atualmente, existem dois sistemas que
podem ser empregados para esse ﬁm, os de nebulizadores de baixa e alta
pressão e as placas evaporativas (SILVA; NÄÄS, 2004).
Nebulizadores – Nesse sistema, o principal ponto a ser controlado é o tamanho das gotas, pois quanto menor as partículas, mais tempo elas se manterão
em suspensão no ar. Quando se utiliza ventiladores, os nebulizadores devem
ser colocados no teto do aviário em linhas longitudinais. Já quando se trabalha
com túnel de ventilação, os nebulizadores podem ser instalados no teto em
posição perpendicular (Figura 7.8).
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Figura 7.8: Nebulizador acoplado abaixo da lona em teto de galpão de frangos de corte
Fonte: autoria própria.

Placa evaporativa – São placas de papel especial que resistem à degradação
pelo contato direto com a água (Figura 7.9). Esse sistema só pode ser utilizado
no sistema de túnel de ventilação, ﬁcando disposto na entrada de ar. Dessa
forma, o ar puxado pelos exautores, necessariamente tem que passar pela
placa levando consigo partículas de água.
Esse sistema tem um maior custo de implantação e manutenção que o sistema
de nebulização.

Figura 7.9: Placa evaporativa disposta na extremidade do galpão
Fonte: <http://www.guiagessulli.com.br/guia/valco/20081006163734_Z_350/20120913141620_H_520>. Acesso em:
13 dez. 2012.
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É importante ressaltar que atualmente esses sistemas de aquecimento, de
ventilação e de resfriamento podem operar de forma automática. Mas para
isso, é necessária a colocação de termostatos no interior do ambiente e um
ajuste minucioso para não prejudicar o bem-estar das aves.
1. Do ponto de vista da ambiência das aves, por que utilizar um sistema de
ventilação e resfriamento?
2. Qual a diferença entre um sistema de ventilação e um de resfriamento?
3. Tomando como base o exemplo presente na aula, calcule o número de
exaustores quando se pretende:
a) Implantar um aviário com largura de 10 m, 100 m de comprimento e 3
m de altura, desejando uma velocidade do ar de 2,5m.s-1,empregando
um exaustor de 9,5 m³.s-1.
b) Implantar um aviário com largura de 15 m, 140 m de comprimento e 3,5
m de altura, desejando uma velocidade do ar de 2m.s-1, empregando um
exaustor de 9,15 m³.s-1.
c) Implantar um aviário com largura de 10 m, 100 m de comprimento e 2,5
m de altura, desejando uma velocidade do ar de 2m.s-1, empregando um
exaustor de 9,3 m³.s-1.
4. Qual a diferença da placa evaporativa para o sistema de nebulização?
Qual você acha que geraria um maior conforto térmico às aves?

7.5 Síndrome do mau empenamento
A síndrome do mau empenamento de frangos de corte e poedeiras é um
distúrbio ﬁsiológico que causado grandes prejuízos à avicultura. Essa síndrome
gera lesões na pele das aves que provoca queda no rendimento (Figura 7.10).
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Síndrome
Pode ser deﬁnida como manifestação de um estado mórbido
causado por múltiplos fatores
que podem agir isoladamente
ou em sinergismo (JAENISCH ET
AL., 2002).
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Figura 7.10: Aves com sintomas da síndrome do mau empenamento
Fonte: José Henrique Barbi (apud JAENISCH; BARBI; RIBEIRO, 2002).

Essa síndrome está intimamente ligada a altas temperaturas, que gera diminuição na alimentação e, consequentemente, deﬁciências nutricionais as
quais prejudicam o empenamento (JAENISCH et al, 2002). Dessa forma, para
reduzir problemas com a síndrome do mau empenamento, um dos fatores a
ser observado é a ambiência das aves.

Resumo
Para saber mais sobre a
síndrome do mal empenamento
acesse no site da Embrapa
Suínos e Aves, a circular técnica
“Caracterização da síndrome
do mau empenamento em
frangos de corte”, disponível
no endereço <http://
www.cnpsa.embrapa.
br/?ids=Sn6l70p1l&macro=3>.
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Nesta aula, você teve a oportunidade de vivenciar a importância do sistema
de aquecimento e refrigeração para a ambiência das aves. Você viu que, logo
após o nascimento, as aves necessitam de uma fonte de calor e, para isso,
utilizamos variados sistemas de aquecimento. No entanto, à medida que essas
aves vão se desenvolvendo, e a densidade nos galpões vão aumentando, é
necessário um sistema de ventilação e/ou resfriamento para reduzir a temperatura corporal. E, por ﬁm, observou que quando esse sistema de aquecimento
ou resfriamento é ineﬁciente, a ambiência das aves é seriamente afetada,
gerando até mesmo síndromes.
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Atividades de aprendizagem
1. Do ponto de vista da ambiência e do bem-estar animal, por que aquecer
as aves no início de suas vidas?
2. É possível não utilizar um sistema de resfriamento e/ou ventilação em
uma granja?
3. Qual sistema seria mais eﬁciente na retirada do ar quente de um galpão:
ventiladores ou exautores? Por quê?
4. Você foi contratado para trabalhar em um pinteiro. O que você observaria para saber se as aves estão recebendo o calor necessário?
5. O que seria a síndrome do mau empenamento?
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Aula 8 – Avaliação e veriﬁcação de não
conformidades em granjas em
relação ao bem-estar animal
Objetivos
Reconhecer como é realizada a verificação de não conformidades
em granjas de frango de corte e de poedeiras.
Verificar a frequência das avaliações de verificação de não conformidade.
Identificar a importância das avaliações de verificação no programa
de bem-estar e ambiência de aves.

8.1 O que veremos nessa aula?
Esta é a nossa última aula. No entanto, ela não é menos importante que as
demais, pelo contrário. Nesta aula, vocês verão como avaliar o programa de bem-estar de aves nas diferentes granjas e com que frequência isso deve ser feito.

8.2 Avaliação do programa de bem-estar
na produção de frangos de corte
Segundo a UBA (2008b), a empresa que trabalha com a produção de frangos
de corte deve manter um sistema de avaliação do programa de bem-estar para
promover melhorias contínuas, no qual devem ser considerados:
• Os procedimentos adotados pela empresa para garantir o bem-estar das
aves.
• O comportamento dos trabalhadores em relação às aves.
• O comportamento das aves durante o processo de abate para detectar
passíveis condições desfavoráveis.
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Essas avaliações são de fundamental importância para a verificação das não
conformidades dentro da cadeia de produção do frango de corte.

8.2.1 Veriﬁcação de não conformidade
Os registros do monitoramento relacionados ao bem-estar animal devem ser
avaliados e registrados. Segundo a UBA (2008b), os registros de monitoramento das condições a que as aves são submetidas devem incluir:
• Condições e lotação das caixas usadas para o transporte das aves vivas:
as aves devem ter espaço suficiente para se movimentarem e deitar-se
nas caixas. Se esse espaço não for suficiente, as premissas do bem-estar
animal não estão sendo cumpridas.
• Tempo e condições climáticas na área de descanso: as aves não devem
ser submetidas a temperaturas extremas. Dessa forma, essa área de descanso deve ter temperatura amena para diminuir o estresse das aves.
• Número de aves mortas no transporte: é um importante índice para verificação da operação de apanha e do transporte. Aves apanhadas de
forma errada ou transportadas em caixas acima da lotação adequada
podem vir a óbito (Figura 8.1).

Figura 8.1: Frangos mortos durante a operação de transporte.
Fonte: <http://pt.engormix.com/MA-avicultura/administracao/artigos/bem-estar-manejo-pre-t846/124-p0.htm>. Acesso
em: 7 jan. 2012.
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• Monitoramento da equipe da pendura: essa equipe deve ser monitorada
constantemente para evitar o sofrimento e lesões das aves da retirada
das caixas de transporte à pendura na nóreas.
• Tempo de parada de linha: tempo em que as aves ficam esperando até
entrarem na linha de abate. Esse tempo não deve ser prolongado para
evitar o sofrimento das aves.
• Ausência de pré-choques na entrada do insensibilizador: é importante
a presença de uma leve corrente elétrica antes da entrada das aves no
insensibilizador.
• Parâmetros do atordoamento (voltagem, amperagem e frequência): é
inadmissível que as aves saiam insensibilizadas da área de atordoamento.
Sempre devem ser verificado se voltagem, amperagem e a frequência
estão de acordo com os padrões recomendados para a insensibilização
das aves e não óbito das mesmas.
• Parâmetros para avaliar a eficiência da insensibilização: o funcionário treinado deve monitorar as aves no espaço da linha de abate entre a cuba de
insensibilização e a sangria.
• Eficiência da sangria: as aves devem ser monitoradas na sangria. Quando
esta for realizada de forma mecânica, deve ter um funcionário treinado
no final da sangria para realizar a sangria manual.
• Eficiência da duração da inconsciência na entrada da escaldagem: as aves
não devem entrar conscientes na escaldagem.
Havendo não conformidades medidas, devem ser tomadas as ações corretivas
propostas no programa, com o devido registro das ações. Os registros devem
ser mantidos na empresa pelo menos por 12 meses.

8.2.2 Frequência de veriﬁcação
A frequência de verificação na granja deve ser periódica, conforme estabelecido no protocolo de bem-estar da empresa. Operações rotineiras como a
alimentação e o fornecimento de água devem ser verificados diariamente.
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A verificação no abatedouro também deve ser realizada diariamente, de
acordo com os intervalos estabelecidas, controlando todas as etapas a que as
aves são submetidas dede a apanha, transporte, descanso, pendura, insensibilização e sangria.
1. Cite três avaliações de não conformidade que devem ser realizadas para
verificação do bem-estar de frangos de corte.
2. Qual a frequência de verificação do bem-estar de frangos de corte?

8.3 Avaliação e veriﬁcação de não
conformidades em granja de poedeiras
Da mesma forma que para produção de frangos de corte, a empresa que
trabalha com poedeiras deve manter um sistema de avaliação do programa
de bem-estar para promover melhoras contínuas.
O comportamento das aves e o comportamento dos trabalhadores em relação
às aves devem ser monitorados para que sejam detectadas possíveis condições
desfavoráveis. Por isso, os procedimentos adotados pela empresa para garantir
o bem-estar das aves devem ser documentados.
A empresa deve ter um programa de identificação de não conformidades
relacionadas com o bem-estar das aves desde sua chegada na granja até o seu
descarte. Toda não conformidade que interfira no bem-estar das aves deverá
ser registrada para que seja implementada uma ação corretiva.

8.3.1 Frequência de veriﬁcação
A verificação da não conformidade nas granjas, segundo a UBA (2008b), deve
obedecer à seguinte frequência:
• Auditorias internas: quatro vezes ao ano, nos dois primeiros anos, e duas
vezes ao ano do segundo ano em diante.
• Auditorias externas: duas vezes ao ano nos dois primeiros anos, e uma
vez ao ano a partir do segundo ano.
Nessas auditorias, são avaliadas todas as operações, desde a planta de incubação, se a granja possuir, ao descarte das aves quando estas não são mais
produtivas.
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1. Que conformidades devem ser avaliadas em granjas de poedeiras?
2. Qual a frequência de verificação em granjas de poedeiras?

Resumo
Na aula de hoje, você viu o que devemos avaliar para verificarmos se as aves
estão sendo criadas segundo as premissas do bem-estar. Vocês viram também
qual a frequência dessa verificação. Tudo isso dever ser feito com o intuito
de verificarmos se realmente estamos proporcionado uma boa ambiência e
bem-estar às aves.

Atividade de aprendizagem
Comente por que devemos avaliar o programa de bem-estar animal.
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