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RESUMO 

 

LIMA, T.F. “Bem-estar animal na produção e abate de aves: caracterização e 
análise da aplicação da legislação brasileira, americana e da União Europeia”. 
Dissertação apresentada ao Programa de Biociência Animal da Universidade 
Federal de Goiás, Regional Jataí, como pré-requisito parcial para obtenção do 
grau de Mestre em Biociência Animal. 2018. 

 

Atualmente, o Brasil ocupa posição de destaque mundial como produtor e 
exportador de carne. Diante dessa relevante posição, surge um tema de grande 
importância, o Bem-estar Animal (BEA). Organizações públicas e privadas, além de 
entidades não governamentais estão se unindo na busca de soluções para os 
problemas de BEA, procurando embasamento técnico-científico para respaldar o 
desenvolvimento de medidas que minimizam o sofrimento dos animais nos 
processos produtivos. Além disso, cientistas buscam conhecer e relacionar o 
comportamento animal com as práticas de produção e abate, de forma a facilitar a 
padronização das normas internacionais. O presente estudo teve por objetivo a 
realização de uma análise comparativa entre as legislações brasileira, americana e 
da União Europeia sobre BEA, bem como da avaliação da sua prática no Brasil. Um 
levantamento das principais leis que regem o BEA foi efetuado, conduzido de forma 
a evidenciar as diferenças mais marcantes entre o Brasil, União Europeia e Estados 
Unidos da América (EUA). Também foram aplicados questionários a funcionários de 
cinco granjas e de três frigoríficos, tendo sido efetuada nestes locais uma busca 
ativa, na intenção de conhecer o nível de aplicabilidade dessas normas. De forma 
geral, faz-se necessária a padronização das normas, considerando a discrepância 
existente entre os países no mercado internacional e a consequente dificuldade em 
sua implantação. A percepção dos trabalhadores sobre a prática de BEA e sobre as 
melhorias possíveis de serem efetuadas para incrementar o desempenho em tal 
quesito seguiu um padrão, indicando que, os pontos críticos para o BEA na cadeia 
produtiva são facilmente identificados pelos envolvidos diretamente no processo. 

 

Palavras-Chave: acordos internacionais,  avicultura,  pontos críticos,  questionário 
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ABSTRACT 

 

LIMA, T.F. “Animal welfare in the production and slaughter of poultry: 
characterization and analysis of the application of Brazilian, American and 
European Union legislation". Dissertação apresentada ao Programa de 
Biociência Animal da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, como pré-
requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Biociência Animal. 2018. 

 

Currently, Brazil occupies a prominent position worldwide as a producer and exporter 
of meat. Faced with this relevant position, a theme of great importance emerges, the 
Animal welfare. Public and private organizations, as well as non-governmental 
organizations, are uniting in search of solutions to animal welfare problems, seeking 
technical and scientific to support the development of measures that minimize the 
suffering of animals in production processes. In addition, scientists seek to know and 
relate animal behavior to practices of production and slaughter, in order to facilitate 
the standardization of international standards. The objective of this study was to 
conduct a comparative analysis of Brazilian, American and European Union 
legislation about animal welfare, as well as the evaluation of its practice in Brazil. A 
survey of the main laws governing the animal welfare was carried out in order to 
highlight the most striking differences between Brazil, the European Union and the 
United States of America. Questionnaires were applied to employees of five farms 
and three slaughter houses, and an active search was carried out in them, in order to 
know the level of compliance with the standards. In general, it is necessary to 
standardize the laws, considering the discrepancy between the countries in the 
international market and the consequent difficulty in their implementation. Workers' 
perceptions about BEA practice and possible improvements to be made to increase 
performance in such a matter followed a pattern, indicating that the critical points for 
the BEA in the production chain are easily identified by those directly involved in the 
process. 

Keywords: aviculture,  critical points,  international agreements,  questionnaire 
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1.  INTRODUÇÃO GERAL 

 

 Desde tempos remotos, o homem interage com os animais, de forma que a 

domesticação destes contribuiu com a criação e a evolução das primeiras 

sociedades (JORDÃO et al., 2011), como nas civilizações antigas, onde os animais 

representavam deuses e eram mumificados (MOTA e BRAICK, 2002).  

 No correr dos séculos, a forma como os homens enxergavam os outros 

animais diferiu imensamente, sob a influência da filosofia, da religião, do direito, da 

política e da cultura. Von Uexküll (1934), em suas obras Dos Animais e dos Homens: 

Digressões pelos seus mundos próprios, e Doutrina do significado, refuta o conceito 

de que animais simplesmente respondam a estímulos. Ele difunde a ideia de que os 

mesmos conseguem processar o que acontece em seu mundo, interpretando as 

situações e reagindo de acordo com elas.  

 Apenas por volta do ano 2000, foi seriamente relacionado o dinamismo das 

emoções com o BEA (KOHLER, 2015). Thomas (2010) definiu a preocupação atual 

com os animais de produção como uma fusão dos debates dos séculos XVIII e XIX. 

Para ele há o desejo de abolir o sofrimento desnecessário, aliando a isso a obtenção 

de ganhos econômicos com a adoção de medidas de BEA.  

 O BEA pode ser avaliado através de métodos científicos ao se medir uma 

qualidade expressa pelo animal, já que consiste em um termo amplo que engloba 

tanto bem-estar físico quanto mental de um animal. Desta forma, qualquer tentativa 

de avaliar bem-estar deve levar em consideração as evidências científicas 

disponíveis sobre os sentimentos dos animais, que possam ser compreendidas a 

partir de suas estruturas e funções, assim como a partir de seu comportamento.   

 Apenas pode-se dizer que um animal possui bem-estar após realizar 

variadas mensurações e levar em consideração as dificuldades individuais de 

enfrentamento das situações (BROOM e MOLENTO, 2004). Além disso, diante da 

importância do fator humano na interação com os animais de produção, a relação 

entre as crenças, valores, atitudes e comportamentos dos trabalhadores do setor 

produtivo é objeto de estudo imprescindível na busca de melhorias nos índices de 

BEA (RAUSSI, 2003).  

 Alguns fatores importantes relativamente à implantação do BEA no processo 

produtivo, considerando o atendimento das recomendações internacionais são a 
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falta de consenso sobre o conceito e a dificuldade de determinados países em 

adequar suas práticas produtivas, seja por questões culturais ou financeiras. 

 O BEA deve ser encarado como um tema fundamental. O Brasil, como um 

dos maiores produtores e exportadores de proteína animal do mundo deve se 

preparar e se adequar às exigências dos mercados. Principalmente porque existe 

atualmente uma grande e poderosa cadeia de agrobusiness avícola principalmente 

no Brasil, Estados Unidos e União Europeia, que integra praticamente um sistema 

fordista de produção, abate e exportação de carne. A que tipo de estresse esses 

animais são submetidos? Existe uma legislação de salvaguarda ao BEA para as 

aves? Até que ponto a taxa de lucro por unidade de produção afeta a prática do 

BEA? Enfim, são muitos os pontos a serem caracterizados nessa cadeia de 

produção e objetivou-se situar o BEA na produção avícola do Brasil com o restante 

do mundo, realizando uma análise crítica comparativa sobre a legislação do BEA na 

produção e abate de aves, bem como caracterizar sua aplicabilidade e percepção.  
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CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, 

AMERICANA E DA UNIÃO EUROPEIA SOBRE BEM-ESTAR ANIMAL 

T.F. Lima, A.E. Stella 

Universidade Federal de Goiás – Jataí, GO 

 

RESUMO 

 

Organizações públicas e privadas, além de entidades não governamentais estão se 

unindo na busca de soluções para os problemas de bem-estar animal (BEA), procurando 

embasamento técnico-científico para respaldar o desenvolvimento de medidas que 

minimizam o sofrimento dos animais nos processos produtivos. Além disso, cientistas 

buscam conhecer e relacionar o comportamento animal com as práticas de produção e 

abate, de forma a facilitar a padronização das normas internacionais. Diante de tal 

cenário, o objetivo proposto neste trabalho foi a realização de uma análise comparativa 

entre as legislações brasileiras, americanas e da União Europeia sobre BEA, a fim de 

verificar variáveis como, aplicabilidade, discrepâncias, ambiguidade e resultados 

efetivos. Um resgate histórico das principais leis que regem o BEA foi efetuado, 

conduzido de forma a evidenciar as diferenças mais marcantes entre as normativas 

vigentes nestes expressivos mercados, a fim de propor soluções, particularmente na 

exigência da aplicação prática. Foram verificadas a ausência de padronização de normas 

e a necessidade da elaboração de leis incisivas, a fim de regulamentar as medidas de 

BEA nas práticas produtivas. A padronização das normas se mostrou uma necessidade 

premente, considerando a discrepância existente entre os países no mercado 

internacional e a consequente dificuldade em sua implantação. 

 

Palavras-Chave: acordos internacionais, avicultura, sustentabilidade 

 

ABSTRACT 

 

Public and private organizations, as well as non-governmental organizations, are uniting 

in search of solutions to animal welfare problems, seeking technical and scientific 

support to support the development of measures that minimize the suffering of animals 
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in production processes. In addition, scientists seek to know and relate animal behavior 

to practices of production and slaughter, in order to facilitate the standardization of 

international standards. In view of such a scenario, the objective of this study was to 

conduct a comparative analysis of Brazilian, American and European legislation on 

animal welfare in order to verify variables such as: applicability, discrepancies, 

ambiguity and effective results. A historical rescue of the main laws governing animal 

welfare was carried out in order to highlight the most striking differences between the 

regulations in force in these expressive markets, in order to propose solutions, 

particularly in the requirement of practical application. The lack of standardization of 

norms and the need for the development of incisive laws were verified in order to 

regulate animal welfare measures in productive practices. The standardization of laws 

has proved to be a pressing need, considering the discrepancy between countries in the 

international market and the consequent difficulty in their implementation. 

 

Keywords: aviculture, international agreements, sustainability 

 

INTRODUÇÃO 

  

 Nas últimas décadas, o tópico bem-estar animal tem se mostrado presente em um 

número expressivo de produções científicas e literárias, trazendo à tona questões como 

sustentabilidade e práticas de BEA no processo produtivo (Silva e Mendonça, 2014). 

Harrison (1964) iniciou a discussão sobre a ética nessa área, ao apontar o sofrimento a 

que os animais eram submetidos na cadeia produtiva da Grã-Bretanha. Diante disso, em 

1965, o governo britânico criou o Comitê Brambell, que ao verificar a situação de 

exploração vivenciada pelos animais elaborou um relatório contendo as 05 liberdades 

mínimas: virar-se; cuidar-se corporalmente; levantar-se; deitar-se e estirar os membros 

(Hotzel e Machado Filho, 2004). Estas foram mais bem definidas pela Farm Animal 

Welfare Council (FAWC), sendo descritas como liberdades psicológica, 

comportamental, fisiológica, sanitária e ambiental (FAWC, 1992). O projeto Welfare 

Quality ampliou o conceito das 05 liberdades, descrevendo os 12 fatores de BEA: 

ausência de fome prolongada; ausência de sede prolongada; conforto em relação ao 

descanso; conforto térmico; facilidade de movimento; ausência de lesões; ausência de 
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enfermidades; ausência de dor causada por práticas de manejo; expressão de 

comportamento social adequado; expressão adequada de outras condutas; interação 

humano x animal positiva; estado emocional positivo. 

 Atualmente, a Organização Mundial de Sanidade Animal (OIE) é reconhecida 

pela Organização Mundial do Comércio (OMC) como entidade responsável por 

estabelecer os padrões a serem seguidos internacionalmente no âmbito da sanidade 

animal. A OIE foi criada em 1924, com o intuito de promover articulação e coordenação 

internacional para prevenir a disseminação de doenças animais, melhorando a saúde 

animal, a saúde pública e o BEA (OIE, 2016). Com 181 países membros em 2018, a 

OIE tem como objetivos, dentre outros, a informação científica, solidariedade 

internacional, segurança dos alimentos e BEA. Este último tem sido tratado como 

prioridade no plano estratégico da organização desde 2001 (OIE, 2018). 

 As diretrizes da OIE são embasadas cientificamente e objetiva a harmonização 

entre os países, tornando o comércio justo, seguro e sem barreiras (OIE, 2016). Foi 

observado que existe a preocupação em considerar as características culturais, religiosas 

e socioeconômicas de cada país membro, de forma a facilitar a adesão de todos.  

 Os métodos de BEA têm base científica, mas a ética possui grande poder de 

decisão. Os legisladores esperam obter conhecimento através das pesquisas para formar 

opinião e elaborar leis (Hotzel e Machado Filho, 2004). Os resultados devem propor 

soluções realistas para a aplicação de medidas de BEA sem prejuízo da produtividade.  

 Com este trabalho objetivou-se elencar as principais leis que regem o bem-estar 

animal no Brasil, EUA e União Europeia a fim de identificar discrepâncias, 

ambiguidade e resultados efetivos.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para a análise retrospectiva e comparativa das legislações brasileiras, europeias e 

americanas sobre BEA, as informações foram buscadas em trabalhos técnico-

científicos, nas legislações sobre práticas humanitárias no manejo e abate de animais e 

em livros. Os sites oficiais, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), EUR-LEX, Electronic Code of Federal Regulations (eCFR), OIE e FAO 

foram as bases de dados utilizadas. Os regulamentos que embasaram a pesquisa foram: 
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Decreto-Lei n° 24645/1934; Decreto n° 9.013/2017 (RIISPOA); Instrução Normativa 

(IN) n° 003/2000; IN n° 17/2006; IN n° 12/2017; Circular n° 27/2006; Circular n° 

550/2011; Memorando Circular n° 6/2018; Portaria n° 210/1998; Portaria n° 524/2011; 

Código de regulações federais dos Estados Unidos da América (EUA); Constituição 

Federal dos EUA; Diretiva n° 93/119/CE; Diretiva n° 98/58/CE; Diretiva n° 

2007/43/CE; Regulamento n° 1/2005/CE; Regulamento n° 1099/2009/CE; Tratado de 

Amsterdã, 1997. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Vários países ou blocos comerciais abrangem em suas leis normas relativas a 

práticas de manejo, densidade de lotação, fornecimento de ração e água ad libitum, 

alojamento adequado e qualidade do ar (Romanini et al., 2008). No entanto, mesmo tais 

regulamentos, por mais robustos e concisos, necessitam de adequação, e os legisladores 

têm usado o conhecimento científico sobre o comportamento animal para elaborar 

legislações apropriadas para o BEA (Wechsler, 2005).  

 Na Europa, a atenção ao BEA é crescente, e pode ser observada desde a década de 

1960. Em 1968, foram estabelecidas normas para o transporte dos animais. Estas 

passaram por uma revisão detalhada em 2003. As condições adequadas de manejo e 

alojamento dos animais nas fases de produção foram ditadas em 1976 e revistas em 

1992, tendo sido adaptadas ao aparecimento e desenvolvimento de novas técnicas de 

abate. Em 2008, princípios amplos e particulares das várias espécies de animais criados 

para o abate foram elaborados. A União Europeia (UE) publicou diversas diretivas e 

regulamentos com normas sobre BEA, a serem seguidos pelos países membros, sem 

prejuízo da legislação nacional de cada um.  

 O Tratado de Amsterdã afirmou que os animais são seres sencientes e determinou 

que os países membros observassem a importância do BEA, aplicando-o, mas também, 

respeitando suas culturas (Europa, 1997). O Plano de Ação Comunitário de Proteção e 

Bem-Estar dos Animais 2006-2010 objetivou conscientizar e padronizar o conceito de 

BEA pelo mundo. Além disso, apoiou a implantação das boas práticas em outros países, 

inclusive nos menos desenvolvidos, financiando duas conferências mundiais da OIE, 

em 2004 e 2008, e outras em Estrasburgo, Panamá e Montevidéu. O plano discutiu 
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ainda ações de sensibilização dos consumidores, promoção de respeito aos animais e 

informação sobre adoção de medidas de BEA nos rótulos dos produtos (Europa, 2006a).  

 Na UE a proteção aos animais existe desde 1974 e foi ressaltada pela Diretiva 

93/119/CE, que foi implantada de maneira desuniforme nos estados, comprometendo a 

competitividade interna. Por isso foi criado o Regulamento 1099/2009/CE que dispõe 

sobre a equivalência mínima com as normas da CE, exigida para importação de 

produtos cárneos de países que não pertencem à Comunidade (Europa, 2009).  

 O Parlamento Europeu apresentou uma nova proposta estratégica para o período 

de 2016-2020. Além de várias medidas práticas, solicitou que a CE promovesse o 

reconhecimento da senciência dos animais e sugeriu cobrança da equivalência com as 

regras da UE nos acordos bilaterais. Solicitou a criação de plataforma na CE, destinada 

às questões de BEA, que promova interação, inclusive com a sociedade (Europa, 2015). 

 A UE se mostra intensamente engajada na causa, com elaboração constante de 

novas diretivas a serem seguidas pelos países membros e pelos mercados exportadores. 

A CE trabalha pelo estabelecimento de normas internacionais de BEA e defendeu esta 

ideia nas negociações, ainda que a OMC não reconheça o tema como empecilho para a 

comercialização entre os mercados. No entanto, a OIE, em 2004 desenvolveu diretrizes 

para os países consignatários, referentes ao BEA no transporte e abate. A UE demonstra 

preocupação com as divergências dos padrões de BEA ao redor do mundo, até mesmo 

pelo risco da perda de competitividade frente a mercados que não possuem técnicas 

adequadas aplicadas. As Normativas mais atuais se resumem em cinco Diretivas 

relativas aos animais mantidos em fazendas e dois Regulamentos abrangendo diversas 

espécies. As legislações que abrangem os cuidados com os frangos de corte estão 

apresentadas na Tab. 1.   

 Com relação aos EUA, é notável a dificuldade em encontrar legislações federais 

sobre BEA, principalmente quando se trata de animais de produção (Tab. 1). No 

entanto, os estados têm autonomia para elaborar suas normas, podendo ser citadas as 

leis sobre confinamento de animais de fazenda dos estados. As normativas são mais 

exigentes em determinadas unidades federativas, como na Califórnia, Arizona, 

Colorado, e possuem uma linguagem estatutária específica, sendo regidas de forma 

particular em cada estado, inclusive com relação às punições. O bem-estar dos animais 

de produção é ainda muito negligenciado por este país, na esfera federal. Segundo 
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Croney e Millman (2007), esta realidade se justifica pela dificuldade de se implantar 

normas de BEA no país, já que as decisões políticas não consideram os fatores morais e 

subjetivos que envolvem o tema, apenas as questões científicas. De fato, os próprios 

experimentos realizados com animais de produção visam à aplicação prática de técnicas, 

e raramente abordam a ética ou a moral. Além disso, o governo do país permite que 

entidades escolham cumprir ou não as determinações políticas, através de votação e 

abaixo-assinados.     

 

Tabela 1. Legislações nacionais/comunitárias vigentes de BEA por país/bloco e 

referentes a diferentes etapas da cadeia produtiva de frangos de corte. 

 União Europeia Estados Unidos Brasil 

Manejo Directiva 98/58/CE, se aplica a todos 

os animais de fazenda; cuidados com 

os animais, alojamentos e alimentação 

(Europa, 2006b). 

Não tem legislação Não tem legislação 

Alojamento Directiva 98/58/CE Não tem legislação Não tem legislação 

Transporte 

Regulamento 1/2005, o transporte não 

pode causar sofrimento aos animais. 

Dispõe sobre a necessidade de uma 

logística, evitar atrasos e permanência 

dos animais nos veículos por tempo 

excessivo, e integridade dos veículos 

(Europa, 2004). 

28 hours law 

(EUA, 1994) 

IN nº 56/2008, ações de 

boas práticas, com 

relação a todo o sistema 

de produção e transporte 

(Brasil, 2008). 

Abate 

Regulamento 1099/2009/CE, medidas 

de proteção aos animais no abate, 

contemplando o atordoamento, a 

sangria e o abate realizado sob rituais 

religiosos (Europa, 2009). 

Não tem legislação 

IN nº 03/2.000  

Aprova métodos de 

insensibilização 

aceitáveis. Orienta sobre 

manejo e equipamentos 

que evitem sofrimento 

(Brasil, 2000). 

Específica 

para frangos 

de corte 

Diretiva 2007/43/CE, princípios 

mínimos de proteção aos frangos de 

corte no sistema de produção, como 

alojamento, iluminação, ventilação, 

densidade de animais, alimentação e 

água, ausência de ruídos, higiene, 

entre outros (Europa, 2007 a1). 

Não tem legislação 

Portaria 210/1998 

Estabelece normas de 

BEA referentes à 

recepção de aves 

(cobertura, temperatura e 

umidade, dieta hídrica), 

(Brasil, 1998). 

 

 A Constituição americana não possui um artigo que determine a proteção dos 

animais ou do meio ambiente. Os EUA parecem estar evoluindo vagarosamente nessas 

questões, apesar da luta antiga empreendida pelos cuidados com animais de laboratório.  

 A primeira lei nos EUA que define regras de proteção dos animais de 

experimentos e de exposição é o Animal Welfare Act, de 1966. Ela dispõe sobre 

questões gerais de proteção, sem tratar particularmente das diferentes espécies. Não 
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inclui animais de produção, possui diversas emendas e é regulamentada pelo Código 

Federal (Code Federal Regulations) (USDA, 2013).  

 A lei aplicada hoje pelo Serviço de Segurança e Inspeção de Alimentos do USDA 

(FSIS) foi aprovada em 1978 (Ato de Abate Humanitário). Exige o tratamento adequado 

e humanitário dos animais abatidos em plantas inspecionadas pelo USDA (United States 

Department of Agriculture), porém não se aplica a galinhas ou outras aves (EUA, 2016). 

Com relação ao transporte dos animais em geral, existe a Lei das 28 horas. 

 Segundo Favre (2006), desde a década de 1950 acontece nos EUA um movimento 

a favor do BEA. As publicações de Peter Singer e de Tom Regan, em 1977 e 1983, 

respectivamente, adicionaram respaldo intelectual às atividades. Na década de 1980, 

várias Organizações Não Governamentais foram criadas e manifestações grandiosas 

ocorreram em benefício dos animais. Segundo o autor, as mudanças legais nos EUA, 

ocorrerram, inicialmente, pelos esforços dos alunos de direito. De fato, foi publicado em 

revista jurídica por acadêmicos o primeiro volume da Animal Law Review e criada a 

primeira Student Animal Legal Defense Fund.  

 Em contrapartida, a maioria dos produtores procura derrubar os argumentos dos 

ativistas do BEA, defendendo as práticas utilizadas no processo produtivo. Hoje, 

algumas grandes franquias e indústrias da área de alimentos vêm se comprometendo a 

exigir de seus fornecedores a abolição de gaiolas e espaços muito restritos de 

confinamento, pressionados pelos consumidores, mais conscientes da senciência dos 

animais, mesmo que as leis americanas não sejam tão rigorosas. 

 Por fim, no Brasil, o primeiro conjunto de normas que aplica a obrigatoriedade na 

adoção de medidas de bem-estar e proteção aos animais é o Decreto nº 24.645 de julho 

de 1934, que discrimina como maus tratos o abuso e crueldade, manutenção dos animais 

em ambientes anti-higiênicos, desconfortáveis, sem ventilação ou luz. Perante o 

desenvolvimento agroindustrial, foi necessária a criação de novas regras. Em 1952, 

surgiu o Decreto nº 30.691 publicando o RIISPOA, responsabilizando os 

estabelecimentos de abate pelo BEA (Brasil, 1952). Diante de uma maior tecnificação e 

diversificação das atividades de produção e abate, normas específicas para as diferentes 

espécies de açougue foram elaboradas, tratando das particularidades de suínos, bovinos 

e aves. Em 1998, a Portaria nº 210 aprovou o Regulamento Técnico de Inspeção 

Tecnológica e Higiênico-Sanitária de Carne de Aves (Tab. 1).  
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 A IN nº 03 de 2.000 aprovou o Regulamento Técnico dos Métodos de 

Insensibilização para o Abate Humanitário de Animais de Açougue, conforme Tab. 1 

(Brasil, 2000). A Portaria nº 185 estabeleceu em 2008, a Comissão Ministerial Técnica 

Permanente de Bem-Estar Animal. Seu objetivo era promover estudos específicos nas 

diferentes áreas da cadeia pecuária. Na intenção de coordenar as ações para bem-estar 

dos animais de produção, foi publicada a Portaria nº 524, em 2011, que revogou a 

Portaria nº 185/2008. Assim foi criada a Comissão Técnica Permanente de Bem-Estar 

Animal (CTBEA), com as funções de elaborar normas e recomendações; promover 

divulgação; fomentar a capacitação dos envolvidos e ações que promovam o BEA.  

 Não há uma norma brasileira detalhada, que possa ser aplicada de forma ampla, 

condizente com a realidade do país. A regulamentação ainda é muito vaga e às vezes 

ambígua nas questões de BEA. Reforçando tal achado, Silva et al. (2009) descreveram o 

cenário das normas existentes para regulamentar o BEA em diversos países e afirmaram 

que a legislação brasileira não é específica. Desta forma, a agroindústria segue os 

padrões e diretrizes estabelecidas por instituições internacionais de comércio e 

pesquisas técnico-científicas (Dias, 2000).  

  No que diz respeito a medidas de bem-estar na criação dos animais, a carência é 

ainda maior (Souza e Molento, 2014). De fato, a IN no 17/2006 e a Circular 27/2006 se 

referem à mortalidade máxima permitida de frangos na granja e as ações a serem 

tomadas, com objetivo puramente sanitário, visando o controle de Doença de Newcastle 

e Influenza aviária. 

 Em 2011, a Circular nº 550/2011/CGPE/DIPOA foi publicada para definir pontos 

de controle nos abatedouros, preparando-os para atender o Regulamento (CEE) 

1099/2009 da UE. No entanto, não resultou na padronização das normas, nem 

contribuiu com o BEA no âmbito nacional.  

 No ano de 2017, foi publicado o Decreto n° 9.013/2017, regulamentando o 

RIISPOA com importantes atualizações. Contudo, o BEA é tratado de forma genérica e 

contemplado em apenas um artigo. Em seguida, o MAPA estabeleceu as regras para o 

credenciamento de entidades para realizarem treinamento em manejo pré-abate e em 

abate de animais, a fim de capacitar e emitir certificado de aptidão dos responsáveis 

pelo abate humanitário nos abatedouros para fins comerciais (Brasil, 2017).  
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 Recentemente, a Portaria 62 de 2018 submeteu à consulta pública a proposta que 

deve aprovar o Regulamento Técnico de Manejo Pré-Abate e Abate Humanitário. Esta 

será uma norma abrangente de regras de BEA a serem aplicadas desde as etapas que 

antecedem o abate até a morte dos animais de produção em geral (Brasil, 2018).

 De forma geral, na Europa e em alguns estados nos EUA, as normas sobre as boas 

práticas de criação dos frangos são detalhadas e bem discutidas. Contudo, no Brasil, tais 

regras não estão regulamentadas, constituindo-se somente em diretrizes a serem 

seguidas, normalmente por indústrias exportadoras (Silva et al., 2009). Nos estados 

americanos, tal discussão é justificada pela preocupação com a sanidade e com a alta 

mortalidade animal, sendo as questões éticas largamente desprezadas pelos produtores. 

O Brasil, segundo maior exportador de carne, vem demonstrando uma preocupação 

crescente com o BEA, essencialmente, objetivando o comércio internacional.  

 Mesmo os países desenvolvidos ainda não possuem legislações tão consolidadas 

sobre o BEA em comparação à maioria dos países europeus, abordando de forma 

genérica as condições mínimas de tratamento aos animais.  

 Anualmente é publicado o relatório Business Benchmark on Farm Animal 

Welfare (BBFAW), uma medida global do desempenho das empresas, que fornece às 

mesmas, informações sobre práticas e relatórios de gerenciamento de BEA (Tab 2). 

 

Tabela 2. Número de empresas por país presentes no relatório BBFAW  

País (ranking) Companhias 

EUA 32 

Reino Unido 18 

França 12 

Alemanha 8 

Itália 6 

China 7 

Países Baixos 4 

Suíça 4 

Brasil 3 

Adaptado de: Amos e Sullivan, 2018 

 

 Diante das expectativas apresentadas, os interessados podem realizar uma relação 

de comparação com seus concorrentes, melhorando, consequentemente, seus padrões. 

Em meio a essa competitividade, os EUA possuem 32 indústrias listadas no relatório do 

BBFAW de 2017, seguidos pelo Reino Unido, com 18 empresas classificadas. No 

mesmo ano, 03 empresas brasileiras constaram no ranking dos melhores níveis de 
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desempenho, entre 110 indústrias, não estando ainda bem representado (Amos e 

Sullivan, 2018). Pôde-se notar que, apenas as grandes empresas brasileiras apresentaram 

condições de implantação e atendimento das normas de BEA. Assim, fica evidente a 

intensidade com que a cultura de uma sociedade, bem como os interesses comerciais, 

interferem na forma como o BEA é tratado. Apesar de não possuírem leis federais que 

regulamentem o BEA, os EUA aparecem no topo do relatório.  

 No estudo de Silva et al. (2009), o Brasil apresentou um escore médio inferior em 

relação às normas referentes ao BEA, comparado com os países da UE e os EUA, 

considerando os quesitos transporte e qualidade do ar nos aviários. Com relação aos 

manejos alimentar e geral e ao conforto térmico, o Brasil praticamente se equipara aos 

citados países. Tal resultado foi obtido, analisando a inexistência de abordagem na 

legislação ou a necessidade de tratamento mais amplo e específico do assunto. 

 A preocupação com o BEA ao redor do mundo se deve às exigências de 

consumidores cada vez mais conscientes, amplamente reforçadas pela regulamentação 

governamental em alguns países e pelas agências privadas de certificação. 

 Em uma pesquisa sobre o comportamento dos consumidores de carne de frango, 

Bonamigo et al. (2012) observaram que no início do estudo apenas 3,7% dos 481 

entrevistados levaram em consideração o BEA, e 68,5% afirmaram desconhecer os 

sistemas de criação de frangos. No entanto, após visualizarem imagens do sistema 

produtivo, a maioria dos entrevistados o considerou de impacto negativo sobre a 

qualidade da carne e da vida dos animais, além de se mostrarem mais dispostos a pagar 

mais por um produto com certificado de BEA.   

 Já na Europa, a população é detentora de maior conhecimento acerca da cadeia 

produtiva e exige melhores condições de vida aos animais de produção, mesmo porque, 

acreditam que tal postura gera resultados (Europa, 2007 b1). 

 Nos países desenvolvidos, a sociedade valoriza produtos com atestado de 

qualidade ética e de práticas de BEA. São pessoas detentoras de conhecimento sobre 

segurança e inocuidade alimentar, envolvidas nas questões de interesse público.  

 Silva et al. (2009) afirmaram que, melhores padrões de BEA estão altamente 

relacionados à exigência do consumidor e que, provavelmente, fatores como nível de 

renda, educação e conscientização definem a escolha do mesmo.  
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 A sociedade, principalmente a europeia, vem tomando conhecimento da 

senciência dos animais, o que a leva a reivindicar melhores condições de vida aos 

mesmos. Além disso, a concepção de que técnicas de BEA podem afetar diretamente na 

qualidade do produto direciona os hábitos de compra dos alimentos. 

 As reivindicações dos consumidores a favor do BEA trazem à tona as questões 

éticas e morais que envolvem o relacionamento do homem com os outros animais. Na 

ausência de tais fatores, o objetivo da aplicação de quaisquer técnicas voltadas ao BEA 

se resume ao atendimento de acordos comerciais. Diante do risco de perder mercado, 

alguns produtores e indústrias exportadoras procuram se adequar, contudo, a elaboração 

e aplicação de normas são inconsistentes.  

 Os inúmeros conceitos de BEA, influenciados pela cultura, religião, segmentos 

ideológicos e visões pessoais ou profissionais, geram uma dificuldade em elaborar leis 

concisas e únicas sobre o tema. Na ausência da definição e aplicação de normas 

mundiais efetivas sobre o BEA, abrangendo desde o manejo, transporte, até o abate dos 

frangos, a política de adoção de práticas que proporcionem altos níveis de bem-estar aos 

animais de produção perde, em parte, a sua eficiência. Antes que a ideia da adoção de 

técnicas adequadas ao BEA se torne óbvia e automática para os envolvidos na cadeia 

produtiva, as leis devem ser amplas e rígidas. Para tanto, a capacitação e a orientação 

devem ser constantes, assim como a fiscalização precisa ser permanente e atuante. 

 Os pequenos produtores, principalmente nos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento devem estar incluídos nos programas políticos de crescimento. O 

objetivo dessa inclusão é informar, orientar e atender suas necessidades. Além do que, é 

necessário promover uma mudança na cultura das sociedades, disseminando a 

importância do BEA nas propriedades autossustentáveis, bem como nas grandes 

corporações, de modo que se tornem práticas comuns e naturais. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Mediante o levantamento das legislações, observaram-se enormes diferenças na 

elaboração e aplicação de leis sobre o BEA entre o Brasil, os EUA e a União Europeia. 

 Seja por questões morais e filosóficas, seja para manutenção e abertura de 

mercados, não há como negar a necessidade premente da adoção de práticas que 
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promovam o BEA. O desafio a ser vencido é a elaboração de legislações robustas e 

praticáveis nas diferentes partes do mundo, através da fusão dos conhecimentos 

científico, ético, cultural, político e econômico. De tal forma, os resultados não podem 

favorecer a um determinado público com seus interesses particulares. É necessária uma 

reforma sociopolítica, que releve interesses mesquinhos e extremismos, levando em 

consideração o respeito a todos os animais, inclusive ao ser humano. 
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PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA PRODUÇÃO E 

ABATE DE FRANGOS DE CORTE SOBRE BEM-ESTAR ANIMAL 

T.F. Lima, S.A.B. Ribeiro, A.E. Stella 

Universidade Federal de Goiás – Jataí, GO 

 

RESUMO 

 

Com esta pesquisa objetivou-se caracterizar a percepção dos colaboradores envolvidos 

na cadeia produtiva de frangos de corte sobre aspectos relacionados ao bem-estar animal 

(BEA) no sudoeste goiano. Foram aplicados questionários a funcionários de cinco 

granjas e de três frigoríficos, na intenção de avaliar o entendimento e aplicação das 

normas de BEA. Os dados foram analisados pelo teste exato de Fisher. De forma geral, 

a percepção dos trabalhadores sobre as práticas de BEA e melhorias a serem 

implantadas seguiu um padrão. O perfil socioeconômico e cultural interferiu na ideia 

que as pessoas formam sobre a maneira adequada de lidar com outros animais. 

 

Palavras-Chave: avicultura, frigoríficos, granjas comerciais, questionários 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to characterize the perception of the employees involved in the 

production of broilers on aspects related to animal welfare in southwestern Goiás. 

Questionnaires were applied to employees of 5 farms and 3 slaughter houses, in order to 

evaluate the understanding and application of welfare standards. Data were analyzed by 

Fisher's exact test. In general, workers' perceptions of welfare practices and 

improvements to be followed a pattern. Socioeconomic and cultural profile interfered 

with the idea that people form about the proper way to deal with other animals. 

 

Keywords: aviculture, comercial farms, slaughter house, questionnaire. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O BEA e o direito animal tratam de um tema controverso, já que a tradição 

filosófica não concebe um sujeito de direitos que não seja sujeito de deveres. O tema vai 

de encontro a uma das mais complexas polêmicas da ética: a inclusão de seres não 

humanos na esfera da moral, de forma que sejam respeitados eticamente (Veloso, 2013). 

 As práticas de uma sociedade são guiadas por heranças culturais profundas, 

entretanto, são necessários a desmistificação, o questionamento e posturas fundamentais 

para uma análise crítica segura e confiável. Os pesquisadores já reconheceram nos 

animais a capacidade de compreensão das respostas orgânicas positivas ou negativas a 

determinados estímulos externos ou intrínsecos, o que é chamado senciência. 

 É importante nesse momento explicarmos as diferenças entre BEA e direito 

animal. O protecionismo animal defende a equivalência da vida humana e animal, 

garantindo liberdade, direito de viver e igualdade (Chalfun, 2010). Em contrapartida, o 

BEA tem conotação moral e ética, objetiva combater o sofrimento desnecessário 

aplicado aos animais de produção, já que determinadas práticas de manejo são passíveis 

de modificações ou podem ser abolidas através da análise dos costumes pelo próprio 

homem (Silva e Mendonça, 2014). O BEA está relacionado com os procedimentos 

adotados pelos trabalhadores envolvidos na criação dos animais e nas atividades que 

antecedem o abate e ao incremento do tratamento humanitário para com os animais. 

 Até que ponto os valores pessoais, a cultura e fatores socioeconômicos podem 

interferir na forma que o homem se relaciona com os outros animais? O presente estudo 

foi realizado visando esclarecer tais questões, mediante a aplicação de questionário às 

pessoas diretamente envolvidas na cadeia produtiva de frangos de corte, de forma a 

incitar a reflexão sobre o BEA e a relação do homem com os outros animais. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os indivíduos participantes desta pesquisa foram todos maiores de 18 anos, do 

gênero masculino, devido às características das atividades, envolvidos na cadeia 

produtiva de frangos de corte. Os participantes eram veterinários, extensionistas de 

campo, motoristas que realizam o transporte dos animais, apanhadores de frangos e 
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funcionários da recepção e pendura das aves, incluindo os supervisores e integrantes da 

Garantia da Qualidade dos frigoríficos. Os estabelecimentos participantes, localizados 

no sudoeste goiano foram definidos no início do projeto. O comitê de pesquisa das 

indústrias foi consultado sobre a concordância da execução do projeto de pesquisa e foi 

assinado o termo de anuência. Antes da aplicação do questionário, todos os funcionários 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (Protocolo N° 2.509.338).  

 O questionário semiestruturado (Tab. 3, 4, 5 e 6), passou por um período de pré-

teste antes de sua execução e foi aplicado pela pesquisadora responsável pelo projeto e 

dois veterinários orientados sobre a pesquisa. Cada questão constante do questionário 

foi lida em voz alta, de forma direta, de forma a prevenir a indução das respostas. 

 Nos frigoríficos, foi realizada a amostragem de 100% dos funcionários dos setores 

de recepção e de pendura de aves, totalizando 136 participantes. Nas granjas foi 

aplicado o questionário aos 159 funcionários de doze equipes de apanha de frangos. 

Para a análise estatística foi utilizado o teste exato de Fischer. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Houve uma considerável diversidade no nível de escolaridade e faixa etária entre 

os participantes da pesquisa (Tab. 1). Com relação á área de atuação, responderam ao 

questionário granjeiros, apanhadores, operadores da recepção e da pendura de aves, 

motoristas de cargas vivas e veterinários (Tab. 2). Alguns questionários apresentaram 

pelo menos uma questão sem resposta, ou mais de um argumento nas questões abertas. 

 

Tabela 1. Aspectos socioeconômicos – idade e escolaridade 

 

 

 

 

 

Idade 

 

 

 

Escolaridade 

Analfabeto Ensino fundamental Ensino médio Ensino superior Total 

18 – 30 anos 10 78 84 5 177 

31 – 50 anos 10 49 48 11 118 

Total 20 127 132 16 295 

 

Tabela 2. Aspectos socioeconômicos – profissão 

Granjeiro Apanhador Recepção/pendura Motorista/transporte Veterinário/Garantia da 
Qualidade 

4 150 108 19 14 
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 Observando a Tab.3 nota-se que apenas a questão que trata da participação em 

treinamentos de BEA apresentou uma diferença estatisticamente significante entre os 

funcionários do campo e dos matadouros.  

  

Tabela 3. Comparação das respostas entre os funcionários das granjas e dos frigoríficos 

Você sabe o que é BEA? 

Granja 

Frigorífico 

Sim Não P 

value 149 (93,7%) 

129 (94,9%) 

10 (6,3%) 

7 (5,1%) 

0.8039 

Você gosta de animais? 

Granja 

Frigorífico 

   
157 (98,7%) 

135 (99,3%) 

2 (1,3%) 

1 (0,7%) 

1.0000 

Você acha que a vida dos animais tem valor? 

Granja 

Frigorífico 

   
156 (98,1%) 

133 (97,8%) 

3 (1,9%) 

3 (2,2%) 

1.0000 

Você acredita que os animais têm consciência e sentimentos? 

Granja 

Frigorífico 

   
154 (96,9%) 

130 (95,6%) 

5 (3,1%) 

6 (4,4%) 

0.7596 

Você acha que os animais devem ser protegidos do frio e do 

calor, do desconforto e da dor, maus tratos e doenças, medo e 

tristeza? 

Granja 

Frigorífico 

   

 

157 (98,7%) 

136 (100%) 

 

2 (1,3%) 

0 (0%) 

 

0.5013  

As pessoas que protegem os animais de sofrimentos 

desnecessários têm bom caráter? 

Granja 

Frigorífico 

   
 

137 (86,2%) 

122 (89,7%) 

 

22 (13,8%) 

14 (10,3%) 

 

0.3780  

Dor, doença e estresse no animal diminuem a produtividade? 

Granja 

Frigorífico 

   
153 (98,1%) 

131 (96,3%) 

3 (1,9%) 

5 (3,7%) 

0.4794 

O BEA afeta a qualidade da carne e da carcaça? 

Granja 

Frigorífico 

   

147 (94,8%) 

130 (95,6%) 

8 (5,2%) 

6 (4,4%) 

0.7919  

Em sua opinião, os fazendeiros, funcionários e pessoas no geral 

se preocupam com a forma que os frangos são criados? 

Granja 

Frigorífico 

   

100 (86,2%) 

94 (77,7%) 

16 (13,8%) 

27 (22,3%) 

0.0949  

Você já fez treinamento sobre BEA? 

Granja 

Frigorífico 

   

110 (71%) 

114 (83,8%) 

45 (29%) 

22 (16,2%) 

0.0118  

O seu trabalho produz sofrimento aos animais? 

Granja 

Frigorífico 

   
51 (33,6%) 

57 (41,9%) 

101 (66,4%) 

79 (58,1%) 

0.1463 

  

 Tal resultado possivelmente ocorra devido ao programa de integração realizado na 

contratação dos colaboradores nos frigoríficos. As equipes de apanha pertencem a 

empresas terceirizadas, que são responsáveis por seus respectivos grupos de 

funcionários. No entanto, os técnicos extensionistas dos frigoríficos atuam junto aos 

trabalhadores nas granjas, no sistema de integração. Para as demais questões, não houve 
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diferença significativa entre frigoríficos e granjas, sugerindo que a percepção sobre o 

BEA entre os trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva é semelhante.  

 Como pode ser observado na Tab. 3, a maioria dos participantes afirmou ter 

conhecimento dos princípios básicos de BEA. Reconheceu ainda a importância das 

práticas que preservam os interesses dos animais, devido ao fato dos mesmos possuírem 

senciência, sentimentos e capacidade de sentirem dor ou prazer. Além disso, concordou 

que a aplicação das técnicas que visam ao BEA pode resultar em carcaças e produtos 

cárneos de melhor qualidade. A importância destas constatações foi ressaltada por 

Ludtke et al. (2012). Os autores afirmaram que a relação entre os homens e os animais, 

a forma como os animais são percebidos por todos os humanos que lidam com eles são 

questões científicas. E essa interação deve ser modificada, os animais devem ser vistos 

como seres sencientes, não apenas como uma máquina de produção.  

 Neste sentido, Dockès e Kling-Eveillard (2006) concluíram que o animal pode ser 

concebido como uma máquina com funções produtivas, como um ser responsivo ao ser 

humano ou como um ser capaz de desenvolver uma relação de afeição ao homem. De 

acordo com os autores a visão das pessoas é de que os animais tem que produzir, 

contudo, não devem sofrer abusos, porque são passíveis de sofrimento e dor.  

 No presente estudo, 33,6% dos funcionários das equipes de apanha se mostraram 

conscientes de que tal etapa do processo produtivo provoca agitação e contusões nos 

frangos e afirmaram que seu trabalho provoca sofrimento aos animais. No entanto, 

alguns participantes se mostraram receosos das consequências profissionais que 

poderiam advir desta afirmação (Tab.3). Machado et al. (2014) reforçaram este achado 

ao argumentarem que a apanha das aves nas granjas para a condução ao frigorífico é 

considerada uma das etapas do período pré-abate que mais causa lesão e estresse nos 

animais, sendo o fator mais impactante, a interação homem/animal. Foi observada ainda 

a importância do empilhamento das gaiolas, que deve ser realizado com movimentos 

suaves, de forma a evitar tombamentos e consequentes lesões. Desta forma, os 

operadores devem ser capacitados a realizarem as atividades (OIE, 2017).  

 Foi verificado que o transporte de milhares de frangos em uma só carga desde as 

granjas até o frigorífico, em gaiolas empilhadas, também representa um risco ao BEA. 

Ferreira et al. (2012) confirmaram que as contusões e fraturas são, frequentemente, 

consequências do transporte. Importante considerar que o frio, tanto quanto o calor 
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excessivo, pode ser um fator estressante para os frangos, principalmente se as aves 

estiverem molhadas durante o deslocamento do veículo, devido ao aumento da 

ventilação (Vieira et al., 2011). Os motoristas participantes desta pesquisa afirmaram 

que são orientados quanto à necessidade de molhamento da carga de animais e sobre a 

escolha do melhor percurso, considerando condições das estradas e distância.  

 Com relação ao processo de pendura, alguns participantes da pesquisa relataram 

dificuldades em pendurar os frangos pelos dois pés, devido à alta velocidade da nórea. 

Porém afirmaram ter conhecimento da importância do procedimento correto para evitar 

lesões e permitir a passagem eficiente da corrente elétrica pelo corpo das aves na etapa 

de insensibilização. A pendura é uma etapa importante para o BEA, já que, de acordo 

com ABPA (2016), consiste em um processo estressante e que provoca reações 

dolorosas nas aves, devendo ser executada sem agitação, de forma a evitar lesões.  

 Sob o prisma antropológico, diversos fatores e aspectos individuais, culturais e 

sociais estão intimamente ligados e são responsáveis pela forma como o ser humano 

enxerga outro animal e se relaciona com ele. A percepção de uma pessoa em relação a 

uma determinada situação, como seu trabalho, por exemplo, é dependente de valores, 

experiências vividas e níveis de aprendizagem e conhecimento (Ballone et al. 2002). Os 

autores afirmaram que o estado emocional e fatores motivacionais, como a necessidade, 

podem interferir na maneira como o ser humano percebe e se comporta.  

 De acordo com Myers (2014), a atitude do homem perante um objeto depende da 

concepção a respeito deste, das emoções que ele desperta e de como a pessoa se 

comporta diante do objeto. Tal pensamento pode ser extrapolado para se compreender a 

relação do trabalhador com o animal de produção. Avaliando a interação homem-animal 

na cadeia produtiva, Destrez et al. (2018) ressaltam que atitudes e comportamentos do 

trabalhador podem provocar aversão nos animais, afetando a produtividade e o BEA. 

 O comportamento do homem perante uma situação é guiado pelos seus valores, 

metas e princípios. No ambiente de trabalho, as recompensas por seu esforço justificam 

a busca do ser humano por resultados. Neste contexto, a crença do que é desejável ou 

não em uma atividade, os aspectos motivacionais e a percepção da contínua importância 

de determinado trabalho são os fatores que traduzem o conceito de valor na profissão 

(Rohan, 2000). De acordo com Kudiess (2005), as crenças do homem também predizem 

seu comportamento, na medida em que interferem na definição e organização de 
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compromissos e dificuldades. As atitudes de profissionais que acreditam em sua 

competência transformam problemas em oportunidades e desafios. Por outro lado, 

trabalhadores com experiências negativas não superadas estão propensos à frustração, 

de acordo com McCollKennedy e Anderson (2002). 

 As crenças religiosas podem igualmente subsidiar o comportamento humano. 

Seguidores de determinadas doutrinas acreditam que o homem é o único ser dotado de 

alma imortal. Tal crença advém do pensamento de Descartes, no século XVII, de que os 

animais não sentiam dor, já que, para o filósofo, dor e sentimentos residiam na alma. 

 A maioria dos participantes julgou gostar de animais (Tab. 3), demonstrando em 

algumas ocasiões, preferência por determinadas espécies. Um funcionário da granja 

comentou que gosta de todos os animais porque são criaturas de Deus, evidenciando 

que, de fato, a religiosidade pode interferir na concepção do ser humano sobre o BEA.  

 Diante da importância do fator humano na relação com os animais de produção, a 

relação entre as crenças, valores, atitudes e comportamentos dos trabalhadores do setor 

produtivo é objeto de estudo imprescindível na busca de melhorias nos índices de BEA. 

Reforçando esse argumento, Coleman et al (2003) aplicaram um questionário com 

perguntas que consideravam as crenças pessoais e comportamentais dos colaboradores 

de um frigorífico de suínos e concluíram que os trabalhadores se comportavam de 

acordo com suas crenças. Por isso, treinamentos específicos de manejo, visando ao BEA 

devem ser ministrados constantemente nos abatedouros. Waiblinger et al. (2002) 

observaram o comportamento dos trabalhadores no manejo de bovinos e, por meio de 

questionários, concluíram que as crenças e emoções podem resultar em comportamentos 

positivos ou negativos, induzindo nos animais as respostas condizentes. 

 Fatores motivacionais no trabalho tem a capacidade de refletir melhor 

desempenho e dedicação dos funcionários, principalmente no processo produtivo, que 

apresenta condições insalubres em diversas atividades. De fato, a atividade de apanha, 

assim como a recepção e pendura dos frangos nos frigoríficos são exaustivas e nada 

motivacionais, devido ao ritmo dinâmico e repetitivo e do esforço físico exigido.  

 No geral, os funcionários reconheceram a importância das práticas de BEA, 

porém se sentiam negligenciados em suas próprias necessidades dentro do sistema 

produtivo, mostrando-se dessa forma, menos tolerantes. Alguns participantes do 

presente estudo afirmaram que há uma maior preocupação com o BEA, em detrimento 
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ao bem-estar dos funcionários que trabalham em situações precárias e insalubres. 

Colaboradores das granjas expressaram que as más condições de trabalho interferem na 

vida pessoal dos mesmos, que descontam as frustrações nos animais. 

 A saúde e o bem-estar dos funcionários devem ser alvo de preocupação e conduzir 

a adequações de técnicas, pois afeta indiretamente o BEA (Vieira et al., 2009). Rorvang 

e Christensen (2018) concluíram que a inserção de um animal habituado ao manejo 

humano em um grupo de cavalos não socializados atenuou as reações de medo destes, e 

consequentemente o comportamento agressivo diante do homem. A importância prática 

de tal resultado refere-se tanto ao BEA quanto ao bem-estar dos trabalhadores. 

 A maioria dos participantes considerou que a presença dos pesquisadores nas 

granjas, desenvolvendo tal estudo, evidenciava a preocupação existente com o BEA. Por 

outro lado, 18,1% dos funcionários disseram que as pessoas não se importam, devido ao 

egoísmo, ambição ou por visões e crenças. Afirmaram que os produtores adotam 

práticas de BEA visando apenas produtividade ou boa qualidade do produto. 

 Reforçando tal ideia, Dockès e Kling-Eveillard (2006) utilizaram o método de 

entrevista semidirecionada, abordando a ética dos produtores e técnicos através da 

concepção da própria ocupação e do BEA e da interação com os animais. Três grupos 

distintos foram observados: o primeiro se ocupava apenas em alimentar e monitorar a 

saúde dos animais, visando melhores índices produtivos. Reconheceram que seu sistema 

de criação não favorecia o BEA, no entanto, afirmaram que mudanças eram 

inacessíveis. O segundo se empenhava em atender as necessidades fisiológicas dos 

animais, por convicção ética ou por produtividade. O último, representado por criadores 

e técnicos que desenvolveram afeição e empatia por seus animais, criando um sistema 

produtivo voltado a práticas de BEA. Reforçando a importância do conhecimento 

prático para a elaboração de técnicas mais adequadas visando ao BEA, a atenção 

dispensada aos animais foi o elemento considerado essencial pelos entrevistados.  

 Da mesma forma, Bock et al. (2010) observaram que a maioria dos criadores 

considerava o BEA principalmente em termos de sanidade e produtividade. Desta 

forma, o comportamento natural e a oferta de condições adequadas ao BEA, eram 

concebidos somente como pré-requisitos para a saúde e desempenho das aves. 

 Considerando a faixa etária (Tab. 4), não houve diferença significativa entre os 

participantes jovens (18 a 30 anos) e os adultos (acima de 31 anos). 
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Tabela 4. Comparação das respostas em relação à faixa etária 

Você sabe o que é BEA? 

Jovem 

Adulto 

Sim Não P 

value 164 (92,7%) 

114 (96,6%) 

13 (7,3%) 

4 (3,4%) 

0.2043 

Você gosta de animais? 

Jovem 

Adulto 

   
175 (98,9%) 

117 (99,2%) 

2 (1,1%) 

1 (0,8%) 

1.0000  

Você acha que a vida dos animais tem valor? 

Jovem 

Adulto 

   

171 (96,6%) 

118 (100%) 

6 (3,4%) 

0 (0%) 

0.0845 

Você acredita que os animais têm consciência e sentimentos? 

Jovem 

Adulto 

   

170 (96%) 

114 (96,6%) 

7 (4%) 

4 (3,4%) 

1.0000 

Você acha que os animais devem ser protegidos do frio e do 

calor, do desconforto e da dor, maus tratos e doenças, medo e 

tristeza? 

Jovem 

Adulto 

   

 

175 (98,9%) 

118 (100%) 

 

2 (1,1%) 

0 (0%) 

 

0.5184 

As pessoas que protegem os animais de sofrimentos 

desnecessários têm bom caráter? 

Jovem 

Adulto 

   

155 (88,1%) 

104 (88,9%) 

21 (11,9%) 

13 (11,1%) 

1.0000 

Dor, doença e estresse no animal diminuem a produtividade? 

Jovem 

Adulto 

   
172 (97,7%) 

112 (96,6%) 

4 (2,3%) 

4 (3,4%) 

0.7169 

O BEA afeta a qualidade da carne e da carcaça? 

Jovem 

Adulto 

   

166 (95,4%) 

111 (94,9%) 

8 (4,6%) 

6 (5,1%) 

1.0000 

Em sua opinião, os fazendeiros, funcionários e pessoas no 

geral se preocupam com a forma que os frangos são criados? 

Jovem 

Adulto 

   

118 (86,1%) 

75 (75%) 

19 (13,9%) 

25 (25%) 

0.0416 

Você já fez treinamento sobre BEA? 

Jovem 

Adulto 

   
130 (74,7%) 

94 (80,3%) 

44 (25,3%) 

23 (19,7%) 

0.1318 

O seu trabalho produz sofrimento aos animais? 

Jovem 

Adulto 

   

66 (38,6%) 

42 (35,9%) 

105 (61,4%) 

75 (64,1%) 

0.1463 

 

 Na Tab. 5 estão apresentadas as respostas dos funcionários ao questionário, 

analisadas em relação à escolaridade. De maneira semelhante ao resultado da 

comparação entre os trabalhadores das granjas e dos frigoríficos, somente a participação 

em treinamentos sobre BEA apresentou diferença significativa entre os níveis escolares. 

 A faixa de participantes que declararam ter cursado ensino médio ou superior é 

exatamente a que possui maior número de pessoas que já realizaram treinamentos em 

BEA. Alguns funcionários informaram que fizeram treinamentos externos, além dos 

promovidos pela empresa, o que indica interesse pessoal em buscar aperfeiçoamento. 
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Tabela 5. Comparação das respostas em relação à escolaridade 

Você sabe o que é BEA? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

Sim Não P value 

135 (91,8%) 

143 (96,6%) 

12 (8,2%) 

5 (3,4%) 

0.0862 

Você gosta de animais? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   
145 (98,6%) 

147 (99,3%) 

2 (1,4%) 

1 (0,7%) 

0.6224  

Você acha que a vida dos animais tem valor? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   
142 (96,6%) 

147 (99,3%) 

5 (3,4%) 

1 (0,7%) 

0.1206 

Você acredita que os animais têm consciência e 

sentimentos? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   

141 (95,9%) 

143 (96,6%) 

6 (4,1%) 

5 (3,4%) 

0.7697 

Você acha que os animais devem ser protegidos do frio e do 

calor, do desconforto e da dor, maus tratos e doenças, medo 

e tristeza? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   

145 (98,6%) 

148 (100%) 

2 (1,4%) 

0 (0%) 

0.2475 

As pessoas que protegem os animais de sofrimentos 

desnecessários têm bom caráter? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   

129 (88,4%) 

130 (88,4%) 

17 (11,6%) 

17 (11,6%) 

1.0000 

Dor, doença e estresse no animal diminuem a 

produtividade? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   

142 (98,6%) 

142 (96%) 

2 (1,4%) 

6 (4%) 

0.2826 

O BEA afeta a qualidade da carne e da carcaça? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   

134 (93,7%) 

143 (96,7%) 

9 (6,3%) 

5 (3,3%) 

0.2828 

Em sua opinião, os fazendeiros, funcionários e pessoas no 

geral se preocupam com a forma que os frangos são 

criados? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   

85 (85%) 

109 (79,6%) 

15 (15%) 

28 (20,4%) 

0.3101 

Você já fez treinamento sobre BEA? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   

101 (70,6%) 

123 (83,1%) 

42 (29,4%) 

25 (16,9%) 

0.0125 

O seu trabalho produz sofrimento aos animais? 

Analfabeto a fundamental 

Ensino médio ou superior 

   

57 (40,4%) 

51 (34,7%) 

84 (59,6%) 

96 (65,3%) 

0.3321 

 

 Com relação às melhorias que podem ser efetuadas na promoção do BEA na 

cadeia produtiva e a maneira como as pessoas consideram o tema, as respostas da 

maioria dos participantes seguiram um padrão, sendo que foram elencados os mesmos 

problemas e dificuldades, independente de quaisquer perfis (Tab. 6). De forma geral, 

deficiências estruturais foram apontadas como uma constante no prejuízo ao BEA. 

Cama molhada, falta de equipamentos que facilitam a apanha, gaiolas e caminhões 

danificados, estradas em precário estado de conservação, galpões de espera inadequados 
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e falta de manutenção nos frigoríficos foram citados. Além disso, a imprecisão logística 

do transporte, número reduzido de funcionários na apanha e na pendura, o curto prazo 

de tempo para a conclusão do processo (desde o início da apanha até o abate) e falhas na 

execução da apanha, do descarregamento e da pendura das aves. 

 

Tabela 6. Pontos críticos da cadeia produtiva apontados pelos participantes 

No seu trabalho, o que pode ser feito para melhorar o BEA?  

Melhorias 
nas 

granjas 

Melhorias no 
transporte/ 

programação 

Melhorias na 
apanha/ 

treinamento 

Melhorias 
recepção/ 

treinamento 

Galpão de 
espera/ 

estrutura 

Velocidade 
da nórea 

Melhoria 
pendura/ 

treinamento 

Bem 
estar 

equipe 

Nada 
 

59 68 75 62 54 11 35 18 20 

14,7% 16,9% 18,7% 15,4% 13,4% 2,7% 8,7% 4,5% 5% 

  

 Dentre as deficiências na cadeia produtiva de frangos apresentadas na (Tab. 6), 

muitos funcionários se mostraram preocupados com o excesso de calor e alta densidade 

de alojamento, o que resulta em grande número de animais mortos no aviário no 

momento da apanha. A densidade foi considerada uma das causas de falhas na técnica 

de apanha. Causas adicionais apontadas foram inadequações estruturais, insalubridade e 

esforço físico inerente ao trabalho e negligência ou descaso de alguns funcionários. 

 Ressaltando a criticidade da ambiência para os frangos, Czarick e Fairchild (2017) 

demonstraram, através de imagens térmicas, que o calor corporal das aves a uma 

densidade comercial é maior do que entre frangos a uma lotação menor. 

 Tais resultados vêm ao encontro dos encontrados por Souza e Molento (2014) que 

citaram como pontos críticos na criação de aves de corte a ausência prolongada de fome 

e de sede; qualidade da cama e do ar, movimentação natural, conforto térmico e 

densidade do alojamento; ausência de claudicação, lesões e doenças; interação homem-

animal e manejo suave, incluídos nos princípios do protocolo Welfare Quality.  

 Segundo Rui et al. (2011), os principais pontos relacionados ao BEA no pré-abate 

são: cumprimento do jejum hídrico, apanha das aves, carregamento dos veículos, o 

transporte e o período de espera em locais adequados nos estabelecimentos de abate. 

 De forma semelhante, Aguiar (2006) define como pontos críticos no pré-abate: 

manejo na apanha das aves; transporte cuidadoso; lotação apropriada e integridade das 

gaiolas e veículos de transporte; área de espera; suavidade no descarregamento e na 

pendura; insensibilização que promova imediata inconsciência e sangria que leve o 

animal à morte sem sofrimento; manutenção adequada de equipamentos e treinamentos. 
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 De acordo com Joseph et al. (2013), durante a elaboração de um projeto de planta 

frigorífica, o BEA deve ser considerado ao implementar sistemas de atordoamento de 

aves, sendo este um ponto de relevante importância na redução do estresse. 

 De fato, o que se observa na prática é que todos os fatores elencados acima como 

pontos críticos para o BEA, constituem as principais preocupações, tanto do Serviço 

Oficial quanto das organizações internacionais e dos produtores, quando se trata da 

implantação de melhorias na qualidade de vida dos animais. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo sugere que os princípios culturais e pessoais dos trabalhadores 

interferem na maneira como os mesmos enxergam e se relacionam com os animais. O 

grande número de colaboradores que acredita que seu trabalho provoca sofrimento aos 

frangos revela a existência de uma personalidade mais sensível e afetiva. A maioria dos 

participantes conhece as técnicas adequadas de manejo, transporte e abate visando ao 

BEA e entende a sua importância, no entanto, nem sempre as aplica. Isso se deve a 

vários fatores, como a cultura, a indiferença, a desmotivação no trabalho e a dificuldade 

da aplicação das práticas na realidade das granjas, das estradas e dos frigoríficos.  

 O estabelecimento de uma nova cultura, onde os interesses dos animais de 

produção sejam respeitados se faz necessário. Pode-se ainda considerar que os 

trabalhadores envolvidos no processo produtivo, lidando com os animais, têm a 

capacidade de apontar com assertividade os principais pontos críticos para o BEA, 

mesmo sem um profundo conhecimento teórico. Diante disso, os colaboradores devem 

ser orientados, não apenas na execução da tarefa, mas também na forma correta e 

humanitária de realizar o trabalho com animais. A educação através de constantes 

treinamentos pode ser o caminho que levará a mudanças de atitude na interação do 

homem com os animais. 
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BEM-ESTAR ANIMAL: CARACTERIZAÇÃO DA AMBIÊNCIA E DO 

MANEJO NA PRODUÇÃO E ABATE DE FRANGOS DE CORTE 
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RESUMO 

 

Com o objetivo de identificar os principais pontos vulneráveis na cadeia produtiva de 

frangos de corte no sudoeste goiano relacionados à ambiência e ao manejo, e conhecer o 

nível de atendimento das normas de bem-estar animal procedeu-se à execução de uma 

busca ativa nos estabelecimentos de criação e abate. Foram realizadas verificações 

direcionadas por um questionário elaborado com base nas diretrizes da Humane Farm 

Animal Care em vinte granjas e três frigoríficos distribuídos pela região amostrada. Os 

dados foram analisados pelo método descritivo. Os resultados apresentaram padrão de 

semelhança entre os estabelecimentos, tendo sido observadas falhas estruturais e de 

técnicas e artificialidade do ambiente proporcionado aos frangos. 

 

Palavras-Chave: avicultura, enriquecimento ambiental, frigoríficos, granjas comerciais 

 

ABSTRACT 

 

With the objective of identifying the main vulnerabilities in the productive chain of 

broilers in southwestern Goiás related to the environment and the management, and 

knowing the level of attendance of animal welfare standards, an search was carried out 

in breeding and slaughter establishments. Verifications were carried out by a 

questionnaire elaborated based on Humane Farm Animal Care guidelines in twenty 

farms and three slaughterhouses distributed by the sampled region. Data were analyzed 

using the descriptive method. The results showed similarity among the establishments, 

with structural and technical failures and the artificiality of the environment provided to 

the chickens. 

 

Keywords: aviculture, comercial farms, environmental enrichment, slaughter house 
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INTRODUÇÃO 

 

  A avicultura é um sistema de produção animal mundialmente representativo. 

Trata-se de uma atividade tangível para pequenos e grandes produtores e representa uma 

fonte barata de proteína. Neste cenário, o Brasil é o maior exportador e o segundo maior 

produtor de carne de frango do mundo, patamar alcançado ao aliar ambiência, manejo e 

sanidade, tópicos intimamente relacionados a práticas de bem-estar animal (BEA).  

 O modelo de integração entre produtores de frangos e frigoríficos constitui um 

modelo de produção que vincula todas as etapas do processo, permitindo o 

acompanhamento e controle de cada uma das fases produtivas, desde a origem das aves, 

manejo, ambiente, alimentação, sanidade até o abate. Dentro de tal modelo, o BEA se 

tornou um tópico imprescindível nos treinamentos ministrados aos funcionários dos 

abatedouros, granjeiros e apanhadores de frangos nas granjas. No entanto, o trabalhador 

é apenas uma vertente da aplicação das normas de BEA. As condições ambientais 

oferecidas aos frangos devem ser adaptadas às suas necessidades fisiológicas e 

comportamentais e são definidas por diretrizes de organizações internacionais. 

 É importante observar que as modificações comportamentais podem ser 

verificadas em seres mais complexos na cadeia filogenética, caracterizadas por 

comportamentos elaborados, desenvolvidos frente a novos ambientes ou experiências 

(Costa, 2005). Diante de tal constatação, a necessidade crescente de adaptação das 

técnicas de manejo dos animais de produção, visando o BEA, se torna mais importante, 

principalmente no que tange à artificialidade dos ambientes em que estão inseridos.  

 Por meio de uma busca ativa nos frigoríficos e granjas, objetivou-se identificar os 

pontos críticos relacionados ao BEA em cada fase do sistema produtivo de frangos de 

corte no sudoeste goiano. 

  

MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Os estabelecimentos incluídos na pesquisa foram definidos no início do projeto, 

sendo o sudoeste goiano a região amostrada. Os comitês de pesquisa das indústrias 

foram consultados sobre a concordância da execução do projeto de pesquisa e foi 

assinado um termo de anuência. O roteiro de atividades e o agendamento das visitas nas 
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granjas foram elaborados junto aos responsáveis pelas visitas técnicas, devido ao 

controle de fluxo de pessoas que deve ser seguido nos aviários. 

 No que diz respeito à busca ativa, foram elaborados dois questionários baseados 

nos padrões da Humane Farm Animal Care (HFAC, 2014) e diretrizes da Royal Society 

for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, 2017), a serem aplicados nas 

indústrias e nas granjas. Os questionários foram preenchidos após a observação dos 

procedimentos e verificação dos registros e controles solicitados aos granjeiros nos 

aviários e aos monitores da Garantia da Qualidade nos frigoríficos. A busca ativa foi 

efetuada em vinte granjas distribuídas na região, diferenciando entre si, basicamente, no 

que tange a circulação de ar (pressão positiva ou negativa) e controle atmosférico (dark 

house ou sistema semifechado). Os três frigoríficos amostrados apresentaram diferenças 

estruturais, no volume de produção e dimensões de área construída. No entanto, 

seguiam as mesmas normas e programas de autocontrole semelhantes, adaptados para a 

realidade de cada fábrica, salvo especificidades com relação a exigências específicas de 

mercados importadores. Os dados resultantes foram analisados pelo método descritivo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Como pode ser observado na Tab. 1, a maioria das granjas verificadas no presente 

estudo atende a maior parte dos quesitos recomendados internacionalmente, visando à 

adequação dos aviários para que atendam ao BEA. Foram observadas falhas que dizem 

respeito à qualidade da cama (questões 18 a 26), relacionadas com a ocorrência de 

lesões de pele e queimaduras e problemas locomotores nas aves. Em determinadas 

situações, como número de pintainhos maior do que o previsto, alguns aviários 

apresentaram alta densidade de aves alojadas (questões 29 e 30).  

 A alta densidade dos alojamentos comerciais de frangos de corte está diretamente 

relacionada ao conforto térmico e à circulação do ar (questões 32 a 36). Há uma relação 

entre a temperatura e a umidade do ar que é considerada ideal para a manutenção da 

neutralidade térmica, e que forma uma faixa de conforto para as aves (Cassuce et al., 

2013). Schiassi et al. (2015), observaram comportamentos relacionados ao desconforto 

térmico dos frangos, como presença mais frequente ao bebedouro à temperatura de 

33°C, e agrupamento das aves quando a temperatura foi reduzida para 24°C. De acordo 
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com Baêta e Souza (2010), os frangos de corte apresentaram sinais de estresse térmico, 

como aumento do consumo de água, menor ingestão de ração e taquipneia quando 

submetidos a temperaturas superiores a 32°C e umidade relativa acima de 75%. Para 

Lopes et al. (2015), as instalações avícolas e os métodos de veuntilação utilizados 

devem ser modificados e adaptados, a fim de proporcionar conforto térmico aos frangos. 

 

Tabela 1. Busca ativa nas granjas – manejo e ambiência 

 Adequado Parcial/inadequado 

1. Existe alimentação adequada à idade e ao estágio de produção? 20 (100%) 0 (0%) 

2. Todas as aves se alimentam sem competição indevida? 14 (70%) 6 (30%) 

3. As aves tem acesso fácil ao alimento? 20 (100%) 0 (0%) 

4. Os registros da alimentação estão disponíveis para inspeção? 20 (100%) 0 (0%) 

5. Existem produtos de origem animal na alimentação? 20 (100%) 0 (0%) 

6. Existem produtos como promotores de crescimento na ração? 0 (0%) 20 (100%) 

7. Existem produtos como antibióticos na ração? 20 (100%) 0 (0%) 

8. A alimentação é armazenada em locais apropriados (limpos, secos, bem conservados e a 
prova de contaminantes)? 

20 (100%) 0 (0%) 

9. Os frangos tem acesso contínuo à água? 20 (100%) 0 (0%) 

10. A quantidade mínima de bebedouros é respeitada (pendular: 1/100, nipple: 1/20, taça: 
1/28)? 

20 (100%) 0 (0%) 

11. O derramamento de água é prevenido? 16 (80%) 4 (20%) 

12. Existe suprimento emergencial de água (mínimo de 24h)? 20 (100%) 0 (0%) 

13. Existe na granja um registro com informações de instalação? 16 (80%) 4 (20%) 

14. As instalações estão bem preservadas? 15 (75%) 5 (25%) 

15. As aves podem ser facilmente observadas pelos tratadores? 20 (100%) 0 (0%) 

16. As instalações elétricas estão bem isoladas e protegidas? 20 (100%) 0 (0%) 

17. A área externa está limpa e com plantas podadas (sem abrigo para pássaros e 
roedores)? 

14 (70%) 6 (30%) 

18. Piso adequado (completamente coberto com cama e sem rachaduras no chão)? 15 (75%) 5 (25%) 

19. A cama é de boa qualidade (limpa e seca) e material adequado? 15 (75%) 5 (25%) 

20. A cama tem espessura suficiente para a diluição dos excrementos? 15 (75%) 5 (25%) 

21. Os pés das aves estão livres de contaminação fecal excessiva? 15 (75%) 5 (25%) 

22. É permitido que as aves tomem “banho de areia”? 0 (0%) 20 (100%) 

23. Existe piso com arame ou ripas? 20 (100%) 0 (0%) 

24. A cama nova é armazenada corretamente (área limpa e sem acesso de animais e 

insetos)? 

20 (100%) 0 (0%) 

25. A cama está contaminada (úmida, endurecida, acarídeos)? 14 (70%) 6 (30%) 

26. Na opinião do funcionário responsável a qualidade da cama influencia o BEA? 20 (100%) 0 (0%) 

27. Existe um período mínimo de 6 horas de escuridão a cada ciclo de 24hs? 20 (100%) 0 (0%) 

28. Existem registros dos padrões de iluminação e eles estão disponíveis? 17 (85%) 3 (15%) 

29. A densidade do alojamento é adequada (as aves conseguem permanecer de pé 

normalmente, se virar e esticar as suas asas sem dificuldades)? 

17 (85%) 3 (15%) 

30. Existe registro disponível para o inspetor (área total do piso, número de aves)? 20 (100%) 0 (0%) 

31. Existe registro disponível para o inspetor (mortalidade diária, número de aves 

descartadas, peso médio na idade do abate)? 

20 (100%) 0 (0%) 

32. Poluentes aéreos (nuvem de poeira) são desagradavelmente percebidos no alojamento? 15 (75%) 5 (25%) 

33. Existem registros disponíveis, quinzenais, da proporção de amônia à altura das aves? 0 (0%) 20 (100%) 

34. Existem sistemas de alarme nos equipamentos de ventilação? 20 (100%) 0 (0%) 

35. As instalações minimizam os riscos de superaquecimento? 20 (100%) 0 (0%) 

36. Existe um sistema de resfriamento tipo evaporativo (nebulização, aspersão)? 20 (100%) 0 (0%) 

37. Existe enriquecimento ambiental? 0 (0%) 20 (100%) 

38. O ambiente para os pintos é adequado, e é ajustado à medida que estes crescem? 20 (100%) 0 (0%) 

39. Existe comunicação entre o setor da agropecuária do frigorífico e a granja, na 
ocorrência de queimaduras e calos de pé e peito nos frangos, no momento do abate? 

14 (70%) 6 (30%) 
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 A análise do estresse térmico pode envolver a observação direta do 

comportamento expressado pelo animal e dos parâmetros fisiológicos, associados a um 

diagnóstico do ambiente em que ele está inserido. Conforme demonstrou Riber (2015) 

ao constatar que os frangos comerciais apresentaram uma tendência de permanecer mais 

tempo sob as lâmpadas de luz fria, que proporcionavam melhor conforto térmico. 

 Atualmente, o parâmetro mais indicado para se proceder à avaliação da condição 

térmica de um aviário é o índice de entalpia, que é calculado utilizando-se os valores da 

temperatura e da umidade do ar. A necessidade dos frangos varia sensivelmente desde a 

fase inicial de vida, até a semana do abate, por isso existe um gráfico de entalpia para 

cada semana de vida dos animais (Barbosa Filho et al. 2007).  

 Segundo Broom (2011), os animais devem dispor de espaço e liberdade para 

escolher a postura desejada e expressarem seu comportamento natural (questões 29 a 

31). Seus sentimentos podem ser mensurados por meio do teste de esquiva, que dá 

indicações de BEA no ambiente, e pelo teste de preferência, que é um indicador de 

felicidade. O teste de Preferência de Local Condicionado é uma alternativa válida na 

mensuração de respostas comportamentais dos animais a estímulos. Paul et al. (2018) 

utilizaram este método em frangos, e concluíram que sua aplicação pode estabelecer 

uma preferência aprendida ou aversão ao ambiente em que o estímulo foi vivenciado. 

 Para Dawkins (2004), a qualidade da cama e a ventilação afetam o 

comportamento e o BEA de forma mais intensa que a densidade de lotação. Em 

contrapartida, Broom e Fraser (2010) afirmam que a alta densidade dificulta a aplicação 

do enriquecimento ambiental, o comportamento natural e a movimentação. Souza et al. 

(2016) concluíram que a cama de areia apresentou efeitos positivos, principalmente no 

que tange a problemas locomotores, comparada à cama de maravalha.  

 Problemas estruturais e de manutenção foram notados em alguns aviários, como 

vazamentos de água provenientes dos bebedouros, gotejando diretamente na cama 

(questão 11); lonas danificadas, permitindo a entrada de luz e ar quente; fluxo 

inadequado de caminhões de transporte, retardando o processo de apanha; e mau 

funcionamento de equipamento de desinfecção na entrada da granja (questões 13 a 18). 

As aves se mostraram mais agitadas nos aviários que permitiam a entrada de luz natural, 

devido a avarias nas lonas ou ao uso de cortinas azuis ou amarelas, sendo as lonas pretas 

(dark house) mais eficientes neste sentido (questões 27 e 28). Validando tal observação, 
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Rault et al. (2017) verificaram que os frangos de corte se mostraram mais calmos e se 

desenvolveram melhor quando mantidos a uma menor intensidade luminosa.  

 Nos aviários comerciais amostrados, ficou evidente que as aves eram impedidas 

de expressarem seu comportamento natural, diante da artificialidade do ambiente, sem 

nenhum recurso de enriquecimento ambiental (questões 22 e 37). 

 Neste sentido, Ricci et al. (2017) sugerem como alternativa à artificialidade dos 

ambientes, o uso de recursos de enriquecimento ambiental, que permita aos frangos a 

expressão de comportamentos próximos ao natural, reduzindo estímulos estressores e 

promovendo BEA. De acordo com Latour (2009), para criar o ambiente ideal para os 

animais é necessário pontuar quais são as características do seu meio natural. 

Comparando as reações comportamentais de frangos de corte a ambientes enriquecidos 

com outros criados em locais típicos, porém manipulados, Tahamtani et al. (2018) 

concluíram que o uso de recursos que aumentam a complexidade ambiental pode 

reduzir o medo nos frangos, evitando a histeria e mortes por amontoamento. 

 Frangos criados em um sistema produtivo típico foram comparados a outros 

criados em ambiente enriquecido, com poleiros, pedras para bicar, fardos de palha e 

acesso a um jardim sintético. Os animais mantidos no ambiente mais complexo tiveram 

maior ganho de peso e descansaram mais. Ainda assim, observou-se a necessidade de 

mais estudos, objetivando adaptar esses instrumentos na cadeia produtiva (Bergmann et 

al., 2017). Sans et al. (2014) observaram que o enriquecimento ambiental com poleiros, 

objetos suspensos, areia e disponibilização de vegetais, proporcionou aos frangos uma 

maior variação de expressões comportamentais, como banhos de areia, acocoramento, 

bicar objetos, manutenção corporal, sem prejuízo aos índices zootécnicos. 

 A dificuldade encontrada no fornecimento do enriquecimento ambiental aos 

aviários comerciais é a redução de densidade de alojamento, devido ao espaço ocupado 

por tais instrumentos. No entanto, os benefícios proporcionados pelo ambiente adaptado 

às necessidades das aves devem ser considerados. 

 Após o abate, uma análise simples do aspecto das lesões observadas nos frangos 

possibilita identificar em que etapa elas ocorreram, antes ou após a morte do animal, e 

se é uma ferida recente ou antiga. De posse da evidência de que desvios de BEA 

ocorreram na granja ou no transporte, a comunicação entre os responsáveis dos setores 
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deveria ser prática rotineira, no intuito de detectar falhas e promover melhorias. Durante 

a pesquisa, notou-se que esse não é um procedimento regular (questão 39). 

 Como pode ser observado na Tab. 1 (questão 12) e na Tab. 2 (questão 41), a 

ausência de planos de ação emergenciais é uma falha grave.  

 

Tabela 2. Busca ativa nas granjas – gestão, saúde e transporte 

 Adequado Parcial/inadequado 

40. Existem registros dos dados de uso de medicamentos? 20 (100%) 0 (0%) 

41. Existe um plano de ação de emergência (incêndio, inundação, falta de energia)? 0 (0%) 20 (100%) 

42. Os lotes são inspecionados pelos menos duas vezes por dia? 20 (100%) 0 (0%) 

43. Os frangos doentes, com ferimentos ou fraturas são isolados e tratados e/ou 
sacrificados de forma humanitária? 

15 (75%) 5 (25%) 

44. As aves são debicadas? 20 (100%) 0 (0%) 

45. Os alojamentos são completamente limpos e desinfetados entre os lotes? 20 (100%) 0 (0%) 

46. A granja tem condições de abate humanitário com pessoal treinado? 20 (100%) 0 (0%) 

47. As carcaças são descartadas adequadamente? 20 (100%) 0 (0%) 

48. As aves visivelmente debilitadas na hora da apanha são transportadas para o 
frigorífico? 

15 (75%) 5 (25%) 

49. Existe um membro da equipe de apanha responsável pela supervisão e monitoramento 

do bom andamento em relação aos cuidados com os animais? 

20 (100%) 0 (0%) 

50. Há tempo suficiente para o cuidado compassivo durante a apanha, ou seja, tempo 

suficiente para garantir que as aves sejam manejadas com cuidado? 

6 (30%) 14 (70%) 

51. As aves tem acesso à água até o momento da apanha? 20 (100%) 0 (0%) 

52. O tempo que leva da apanha até o processamento excede 12 horas? 20 (100%) 0 (0%) 

53. Todos os comedouros, bebedouros e outros obstáculos são suspensos ou removidos na 

hora da apanha? 

20 (100%) 0 (0%) 

54. A apanha é efetuada sob pouca iluminação? 15 (75%) 5 (25%) 

55. Os animais são apanhados individualmente e carregados pelas duas pernas? 16 (80%) 4 (20%) 

56. São carregadas até no máximo três aves em cada mão? 20 (100%) 0 (0%) 

57. Medidas são adotadas para evitar o amontoamento das aves? 20 (100%) 0 (0%) 

58. O transporte com as caixas tem ventilação adequada e protegem as aves de condições 
climáticas inadequadas? 

20 (100%) 0 (0%) 

59. As caixas são limpas e bem conservadas? 0 (0%) 20 (100%) 

60. Há protrusões cortantes nas caixas? 0 (0%) 20 (100%) 

61. Os apanhadores suspendem as caixas (com as aves) acima da altura de suas cabeças 

quando carregando as caixas no veículo? 

0 (0%) 20 (100%) 

62.  As aves são jogadas nas caixas? 16 (80%) 4 (20%) 

63. Para a apanha, deve suspender a ave pelo dorso, com as duas mãos. 14 (70%) 6 (30%) 

64. As aves são suspensas pela asa ou pelo pescoço? 20 (100%) 0 (0%) 

65. As aves são apanhadas uma por vez? 0 (0%) 20 (100%) 

66. A densidade é reduzida quando as aves são transportadas durante clima quente (acima 

de 25°C)? 

0 (0%) 20 (100%) 

67. A base das caixas fixas previne que as excretas caiam sobre as aves abaixo delas? 0 (0%) 20 (100%) 

68. O nível de mortalidade durante o transporte está dentro do máximo permitido (1%)? 20 (100%) 0 (0%) 

69. O tempo entre o início do carregamento e a conclusão do descarregamento das caixas é 
inferior a 10 horas? 

20 (100%) 0 (0%) 

70. O nível de ruídos (qualquer tipo) é minimizado durante o carregamento, transporte e 

descarregamento? 

14 (70%) 6 (30%) 

71. Nos períodos de clima quente, os frangos são transportados à noite ou nas horas mais 
frescas do dia? 

0 (0%) 20 (100%) 

72. O veículo de transporte esta equipado com cortinas apropriadas que possam ser abertas 

ou fechadas por um único operador? 

0 (0%) 20 (100%) 

73. Quando o clima é quente, um corredor central é deixado livre (no caminhão), para 

permitir maior ventilação? 

20 (100%) 0 (0%) 

74. Existe algum monitoramento de temperatura e umidade nos veículos de transporte? 0 (0%) 20 (100%) 
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 Algumas propriedades dependiam do suporte de caminhões-pipa na falta de água. 

Granjas mais antigas não possuíam geradores e outras não mantinham peças para 

reposição em estoque, lapso que pode ocasionar alta mortalidade de frangos por calor 

excessivo e de pintainhos por falta de aquecimento. 

 Com relação aos pontos críticos observados na apanha dos frangos, o tempo 

estabelecido para a finalização de um carregamento é curto, quando o objetivo é realizar 

um procedimento com calma, com o intuito de evitar o estresse e a histeria nas aves, e 

suas consequentes lesões. Ainda que a maioria das equipes de apanha tenha se mostrado 

sincronizada, composta por funcionários habilidosos, o prazo estipulado para a 

conclusão da atividade, de forma a atender a logística de abate, dificultou o 

cumprimento de todas as diretrizes de BEA (questões 48 a 57). 

 A apanha das aves nas granjas é considerada uma das etapas do período pré-abate 

que mais causa lesão e estresse nos animais, sendo o fator mais impactante, a interação 

homem/animal (Machado et al., 2014). O procedimento, muitas vezes, não é aplicado de 

forma adequada, sendo apanhados vários animais ao mesmo tempo, o que pode 

provocar lesões principalmente nas coxas, no peito e nas asas (Petracci et al., 2010). A 

captura das aves pelo dorso é considerada a técnica menos estressante, pois impede o 

bater de asas e respeita a zona de fuga do animal (Ludtke et al., 2010).  

 A densidade dentro das gaiolas de transporte deve permitir que todas as aves se 

deitem ao mesmo tempo, sem se sobreporem umas às outras, evitando prensar os 

frangos entre as caixas. O acondicionamento das aves nas caixas gera estímulos 

estressores nos animais devido, principalmente, à movimentação e à técnica dos 

funcionários durante a apanha e à ocorrência de lesões (Castillo e Ruiz, 2010). Além 

disso, o desenho das gaiolas e a forma de transportar os frangos não são ideais, portanto 

é necessário minimizar os riscos à integridade física dos animais, mantendo as gaiolas 

em perfeito estado de manutenção e buscando adequar os caminhões e as cargas de 

forma a proporcionar conforto térmico às aves. Uma solução singela, mas que não é 

praticada seria diminuir a densidade de frangos nas caixas de transporte em climas 

quentes. O que foi observado é que essa densidade é calculada pelo peso dos animais, 

independente de qualquer outro fator relevante (questões 58 a 74). No transporte das 

aves é importante considerar que o frio, tanto quanto o calor excessivo é fator 
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estressante para os frangos, principalmente se estiverem molhados durante o 

deslocamento do veículo, devido ao movimento do ar (Vieira et al., 2011). 

 Após a chegada das aves ao frigorífico, recomenda-se que o abate seja imediato. 

Não sendo possível, é permitida a espera das aves em área coberta, com sistemas de 

ventilação e umidificação (questões 3, 7 e 8). A recomendação internacional é que o 

tempo de espera não ultrapasse 4 horas e o jejum seja de no máximo 12 horas desde a 

granja até o abate (HFAC, 2014). Tavernari et al. (2012) afirmaram que a programação 

do abate deve levar em consideração a distância das granjas ao frigorífico e seguir a 

ordem de chegada de cada carga, de forma a cumprir o recomendado para o tempo de 

espera e de jejum hídrico, confirmando a importância desta diretriz. 

 Reforçando a importância de se respeitar o tempo de jejum, De Jong et al. (2002) 

compararam os parâmetros de estresse fisiológico mensurados em frangos com 

alimentação ad libitum, e em frangos submetidos à restrição alimentar. Diante da 

ausência de alimentos, os frangos apresentaram comportamentos característicos de 

fome, como bicar o comedouro vazio, bicar e ciscar a cama, beber mais água e agitação. 

 Dos três frigoríficos amostrados, dois apresentaram falhas no recolhimento das 

aves soltas no setor de descarregamento, de tal sorte que foram observados animais 

prensados nas esteiras e fraturados por caírem dos caminhões e das plataformas (Tab. 

3). Considerando ainda o risco de serem atropelados, houve demora na apreensão das 

aves soltas. Não havia funcionário designado especificamente para esta função, sendo 

responsável pelo recolhimento qualquer colaborador do setor que presenciasse ave solta, 

e a recorrência de animais que saltavam dos caminhões era grande. Isso porque muitas 

gaiolas chegavam ao abatedouro sem tampa ou abertas, devido a falhas das equipes de 

apanha e trepidações no transporte (questões 19 e 34b). De acordo com Tavernari et al. 

(2012), no abatedouro, as aves devem ser descarregadas dos caminhões de forma suave, 

sem movimentos bruscos, manual ou automaticamente, sendo alocadas imediatamente 

nas esteiras que as conduzirão ao abate. 

 Em dois frigoríficos, as linhas de pendura apresentavam curvas antes de chegar às 

cubas de insensibilização (questão 18). O problema aqui é que as aves perdiam o 

contato com a proteção de peito, se agitavam e batiam as asas, devido à velocidade das 

nóreas, especialmente quando as linhas não estavam cheias. Tal agitação pode provocar 

fraturas e contusões nos frangos, além de influenciar na eficiência do atordoamento. 
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Tabela 3. Busca ativa nos frigoríficos 

Questões Adequado Parcial/Inadequado 

1. Lesões por queimaduras nas articulações de joelhos e coxins plantares são observadas 

frequentemente nas carcaças (indicativo de cama úmida e excesso de amônia)? 

3 (100%) 0 (0%) 

2. As aves são observadas quanto à mortalidade, saúde de pés e pernas, pododermatites e 

pústulas no peito? 

3 (100%) 0 (0%) 

3. Existe abate imediato (sofrimento por estresse e ferimentos)? 3 (100%) 0 (0%) 

4. Existe um encarregado pelo Bem-estar dos Animais durante o processamento? 3 (100%) 0 (0%) 

5. As aves estão inconscientes durante a operação de abate? 3 (100%) 0 (0%) 

6. Existe um programa de treinamento quanto ao BEA para os funcionários do abate? 3 (100%) 0 (0%) 

7. A área de espera é ambientalmente controlada? 3 (100%) 0 (0%) 

8. O abate ocorre até no máximo 4 horas após a chegada das aves? 3 (100%) 0 (0%) 

9. Existe um gerador disponível em casos de falha ou emergência? 3 (100%) 0 (0%) 

10. Existe um registro de aves mortas que é relatado ao encarregado pelo BEA e ao gerente da 

granja? 

3 (100%) 0 (0%) 

11. Há pessoas suficientes presentes na linha de pendura? 3 (100%) 0 (0%) 

12. Os ganchos são de tipo e tamanho adequado? 3 (100%) 0 (0%) 

13. A velocidade da linha é adequada? 3 (100%) 0 (0%) 

14. As aves são penduradas no gancho pelas duas pernas, com cada perna em um gancho? 3 (100%) 0 (0%) 

15. Existe barra de peito? 3 (100%) 0 (0%) 

16. Há redução de ruídos? 0 (0%) 3 (100%) 

17. Há baixa intensidade de luz? 3 (100%) 0 (0%) 

18. Existem curvas entre a linha de pendura e a insensibilização? 1 (33%) 2 (67%) 

19. As aves soltas são imediatamente levadas à linha de pendura? 1 (33%) 2 (67%) 

20. As aves soltas feridas são abatidas fora da linha? 3 (100%) 0 (0%) 

21. Os frangos ficam suspensos por mais de 90 minutos antes da insensibilização? 3 (100%) 0 (0%) 

22. As aves ainda não insensibilizadas conseguem ver as aves mortas? 3 (100%) 0 (0%) 

23. As cabeças de todas as aves tem contato efetivo com a cuba de água? 3 (100%) 0 (0%) 

24. As aves recebem choques antes da insensibilização? 3 (100%) 0 (0%) 

25. A cuba é provida de amperímetro? 3 (100%) 0 (0%) 

26. Os equipamentos de insensibilização e sangria são monitorados/testados na frequência 

estipulada? 

3 (100%) 0 (0%) 

27. Se a linha de abate parar por mais de três minutos, as aves entre o ponto de pendura e do 

abate são removidas? 

3 (100%) 0 (0%) 

28. Se a linha de abate parar por mais de três minutos, as aves já insensibilizadas são 

humanitariamente abatidas? 

3 (100%) 0 (0%) 

29. Todas as aves que saem da insensibilização são examinadas para garantir que elas estão 

efetivamente inconscientes ou mortas? 

3 (100%) 0 (0%) 

30. A equipe é treinada e reconhece os sinais de insensibilização eficaz? 3 (100%) 0 (0%) 

31. As aves estão mortas antes de entrarem no tanque de escaldagem? 3 (100%) 0 (0%) 

32. Transcorre mais que 10 segundos entre a insensibilização e o corte no pescoço? 3 (100%) 0 (0%) 

33. O tempo mínimo de sangria (90 segundos) é respeitado para garantir a morte do animal 

antes do tanque de escaldagem? 

3 (100%) 0 (0%) 

34. Durante o período observado, houve descumprimento do procedimento escrito de bem-estar 
animal? Em qual etapa ocorreu desvio? 

  

a. Recepção 3 (100%) 0 (0%) 

b. Descarregamento 0 (0%) 3 (100%) 

c. Pendura 1 (33%) 2 (67%) 

d. Insensibilização 3 (100%) 0 (0%) 

e. Maus tratos 3 (100%) 0 (0%) 

f. Sangria 3 (100%) 0 (0%) 

g. Escaldagem 3 (100%) 0 (0%) 

 

 O processo de pendura dos frangos é automatizado e realizado com rapidez. As 

aves devem ser penduradas pelos dois pés, para que a corrente elétrica da etapa de 

insensibilização atravesse eficientemente o corpo dos animais. Além do que, a pendura 
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por um pé apenas pode provocar dor e fraturas (Ludtke et al., 2010). As diretrizes para a 

etapa de pendura consistem em número adequado de funcionários e medidas que evitem 

a agitação das aves, como barra de proteção de peito, baixa luminosidade e redução de 

ruídos (HCAF, 2014). As esteiras e nóreas nos frigoríficos são automáticas, portanto 

possuem motores ruidosos e no setor de pendura das aves não é diferente. Portanto, 

lança-se mão do uso de luz azul e baixa luminosidade, no intuito de acalmar os frangos 

e evitar que se debatam e as consequentes lesões (questões 11 a 22). 

 Foram observados desvios no procedimento de descarregamento das aves em três 

frigoríficos, relativos à questão de aves soltas no setor, conforme discutido 

anteriormente e caminhões carregados de aves esperando o descarregamento sob o sol. 

Os desvios que ocorreram na pendura, em dois estabelecimentos de abate tiveram 

relação com a força excessiva usada pelos funcionários, frangos pendurados por apenas 

um pé e excesso de aves mortas retiradas das gaiolas e jogadas no piso do setor (questão 

34c). Como demonstrado na Tab. 3, os demais quesitos recomendados pela HAFC 

foram atendidos de forma semelhante entre os abatedouros amostrados, inclusive 

durante os procedimentos de insensibilização e sangria (questões 23 a 34). 

 A insensibilização é definida como a operação que conduz o animal rapidamente à 

inconsciência, mantendo suas funções vitais até o momento da sangria. O método 

considerado mais adequado é a eletronarcose sob imersão em líquido (Brasil, 1998). Os 

três frigoríficos amostrados utilizavam este procedimento. Segundo Ludtke et al. 

(2010), para uma eficiente insensibilização, a cabeça dos frangos deve entrar em contato 

com a água do tanque, evitando-se o pré-choque e a tentativa do animal de se esquivar.  

 Mackie e Mckeegana (2016) concluíram que a insensibilização por baixa pressão 

atmosférica, programada para diminuir os níveis de oxigênio atende de forma mais 

eficiente ao BEA do que o uso de gás carbônico (CO2). Pinto et al. (2016) observaram 

menores valores de glicose e corticosterona, indicadores de estresse, no sangue das aves 

insensibilizadas por CO2, em comparação com animais atordoados por eletronarcose. 

 O processo de sangria, última etapa em que o BEA pode ser considerado, consiste 

no corte transversal das veias jugulares e das artérias carótidas, através de corte manual 

com faca ou por disco automático de corte e deve promover a hipovolemia nos animais 

em um período mínimo de 3 minutos (Brasil, 1998). A eficiência do tempo de sangria 

era monitorada na entrada do tanque de escaldagem (questões 31, 33 e 34g). 
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CONCLUSÃO 

 

 As instalações comerciais e os equipamentos utilizados nos aviários e abatedouros 

visitados procuravam favorecer os índices zootécnicos e facilitar o manejo dos frangos, 

no entanto, forneciam um ambiente artificial aos animais, fator que impossibilitava a 

expressão do comportamento natural. Diante desta problemática, uma alternativa é 

promover o enriquecimento ambiental, por meio de simples adaptações dos recursos já 

presentes em aviários comerciais típicos, proporcionando melhores condições de vida, 

de desempenho e expressão natural do comportamento, favorecendo o BEA.  

 A negligência com a manutenção das estruturas e equipamentos foi observada 

desde os aviários até o abate das aves. Foram identificados variados pontos vulneráveis 

relativos ao BEA em toda a cadeia produtiva, como as instalações e densidade de 

alojamento, o procedimento de apanha e o transporte dos frangos até o frigorífico, o 

descarregamento e a pendura das aves. As consequências advindas de tais pontos 

críticos pesam tanto sobre o BEA quanto sobre a produtividade, o que não deixa 

margem a dúvidas da necessidade de mudanças na cadeia produtiva e novas reflexões 

sobre a forma mais adequada de criar frangos e produzir carne, considerando o 

comportamento e a fisiologia dos animais. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 Após efetuar o levantamento das legislações, foi possível concluir que o Brasil 

carece de normativas abrangentes e específicas, porque é altamente dependente de 

diretrizes internacionais, às vezes, inapropriadas para a realidade do país. Nesse 

quesito, a União Europeia está muito à frente do Brasil, possuindo considerável 

número de regulamentos que devem ser seguidos pelos países com os quais 

mantém relações comerciais. Já os Estados Unidos, não possuem leis federais 

relacionadas ao BEA na cadeia produtiva, no entanto, cada estado tem autonomia 

para criar suas próprias leis sobre o tema. A preocupação com os animais de 

produção é mais recente no país.  

 A cultura e o conhecimento dos métodos produtivos, tanto dos funcionários, 

quanto dos consumidores exercem uma pressão nas empresas, que devem 

considerar o BEA, não só uma obrigação, mas uma prática natural, tanto na 

interação dos trabalhadores com os animais, quanto na estrutura adequada do 

ambiente criado para os frangos de corte. 

 Existem falhas estruturais e de técnicas de manejo que prejudicam o 

fornecimento de níveis adequados de BEA na cadeia produtiva. Tais pontos 

vuneráveis foram detectados durante a busca ativa nos estabelecimentos e também, 

apontadas pelos colaboradores envolvidos no processo. 
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APÊNDICE 1 

 

QUESTIONÁRIO 

DATA: RENDA: 

IDADE: ESCOLARIDADE: 

SEXO:     (   )M       (   )F ÁREA DE ATUAÇÃO: 

 

 

1) Você sabe o que é Bem Estar Animal? 

a) (   ) Sim                           

b) (   ) Não 

 

2) Você gosta de animais? 

a) (   ) Gosto de todos         

b) (   ) Gosto de cães         

c) (   ) Gosto de animais de fazenda 

d) (   ) Não gosto de insetos                             

e) (   ) Não gosto de animais 

 

3) Você acha que a vida dos animais tem valor? 

a) (   ) Não                                   

b) (   ) Sim, mas menos que a dos homens              

c) (   ) Tem o mesmo direito à vida que os homens 

 

4) Você acredita que os animais têm consciência e sentimentos (sentem medo, 

dor, etc.)? 

a) (   ) Sim                          

b) (   ) Não 



 51 
 

5) Você acha que os animais devem ser protegidos do frio e do calor, do 

desconforto e da dor, dos maus tratos e doenças, do medo e da tristeza? 

a) (   ) Sim, protegidos de tudo isso                  

b) (   ) Não precisam ser protegidos 

c) (   ) Sim, protegidos apenas de:   

 

6) Você acredita que as pessoas que protegem os animais de sofrimentos 

desnecessários são pessoas que possuem bom caráter? 

a) (   ) Sim, porque se importa com outro ser vivo                                          

b) (   ) Não, porque os animais não têm valor 

c) (   ) Não, porque depende de outras qualidades para ela ter bom caráter 

 

7) Você acredita que a dor, a doença e o estresse no animal diminuem a 

produtividade? 

a) (   ) Sim                                            

b) (   ) Não                 

c) (   ) Sim, mas apenas:   

 

8) Você acha que o Bem Estar Animal afeta a qualidade da carne e da carcaça? 

a) (   ) Sim, o animal criado com crueldade produz carne e carcaça de má 

qualidade 

b) (   ) Não, o animal pode ser criado de qualquer jeito 

 

9) No seu trabalho, o que você acha que pode fazer para melhorar o Bem Estar 

Animal? 
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10)  Na sua opinião, os fazendeiros, os funcionários e as pessoas no geral se 

preocupam com a forma que os frangos são criados? Por quê? 

 

 

 

 

11)  Você já fez treinamento sobre BEA? 

a) (    ) Sim 

b) (    ) Não 

c) (    ) Apenas na contratação 

 

12)  O seu trabalho produz sofrimento aos animais? 

a) (    ) Sim 

b) (    ) Não 
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APÊNDICE 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REJ 

Programa de Pós- Graduação em Biociência Animal 

PROJETO: BEM-ESTAR ANIMAL NA PRODUÇÃO E ABATE DE AVES: 
CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, 

AMERICANA E DA UNIÃO EUROPEIA 
Discente: Thais Fernandes Lima 

 

BUSCA ATIVA – GRANJAS E TRANSPORTE 

 

Granja número:  

 

Questões*: 

Água e Alimentação 

1. Existe alimentação adequada à idade e ao estágio de produção? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

2. Todas as aves se alimentam sem competição indevida? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

3. As aves tem acesso fácil ao alimento? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

4. Os registro da alimentação estão disponíveis para inspeção? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

5. Existem produtos de origem animal na alimentação? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

6. Existem produtos como promotores de crescimento na ração? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 
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7. Existem produtos como antibióticos na ração? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

8. A alimentação é armazenada em locais apropriados (limpos, secos, bem 

conservados e a prova de contaminantes)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

9. Os frangos tem acesso contínuo a água? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

10. A quantidade mínima de bebedouros é respeitada (pendular: 1/100, nipple: 

1/20, taça: 1/28)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

11. O derramamento de água é prevenido? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

12. Existe suprimento emergencial de água (mínimo de 24h)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

Ambiente 

13. Existe na granja um registro com informações de instalação (área total para 

as aves, quantidade total de aves, programa de alimentação, regimes e níveis 

de iluminação, procedimentos de emergência e quantidade total de 

bebedouros e comedouros/ ou espaço total quando lineares)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

14. As instalações estão bem preservadas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

15. As aves podem ser facilmente observadas pelos tratadores? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

16. As instalações elétricas estão bem isoladas e protegidas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 
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17. A área externa está limpa e com plantas podadas (sem abrigo para pássaros 

e roedores)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

18. Piso adequado (completamente coberto com cama e sem rachaduras no 

chão)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

19. A cama é de boa qualidade (limpa e seca) e material adequado? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

20. A cama tem espessura suficiente para a diluição dos excrementos? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

21. Os pés das aves estão livres de contaminação fecal excessiva? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

22. É permitido que as aves tomem “banho de areia”? 

a. Sim 

b. Não 

 

23. Existe piso com arame ou ripas? 

a. Sim 

b. Não 

 

24. A cama nova é armazenada corretamente (área limpa e sem acesso de 

animais e insetos)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

25. A cama está contaminada (úmida, endurecida, acarídeos)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

26. Na opinião do funcionário responsável a qualidade da cama influencia o bem-

estar? 

a. Adequado/Adequado parcialmente: SIM 

b. Inadequado/Pouco adequado: Não 

 

27. Existe um período mínimo de 6 horas de escuridão a cada ciclo de 24hs? 

a. Adequado/Adequado parcialmente: SIM 

b. Inadequado/Pouco adequado: NÃO 
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28. Existem registros dos padrões de iluminação e eles estão disponíveis? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

29. A densidade do alojamento é adequada (as aves conseguem permanecer de 

pé normalmente, se virar e esticar as suas asas sem dificuldades)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

30. Existe registro disponível para o inspetor (área total do piso, número de 

aves)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

31. Existe registro disponível para o inspetor (mortalidade diária, número de aves 

descartadas, peso médio na idade do abate)? 

a. Sim 

b. Não 

 

32. Poluentes aéreos (nuvem de poeira) são desagradavelmente percebidos no 

alojamento? 

a. Sim 

b. Não 

 

33. Existem registros disponíveis, quinzenais, da proporção de amônia à altura 

das aves? 

a. Sim 

b. Não 

 

34. Existem sistemas de alarme nos equipamentos de ventilação? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

35. As instalações minimizam os riscos de superaquecimento? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

36. Existe um sistema de resfriamento tipo evaporativo (nebulização, aspersão)? 

a. Sim 

b. Não 

 

37. Existe enriquecimento ambiental? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 
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38. O ambiente para os pintos é adequado, e é ajustado a medida que estes 

crescem? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

39. Existe comunicação entre o setor da agropecuária do frigorífico e a granja, na 

ocorrência de queimaduras e calos de pé e peito nos frangos, no momento do 

abate? 

a. Sim 

b. Não 

 

Gestão e Saúde  

40. Existem registros dos dados de uso de medicamentos? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

41. Existe um plano de ação de emergência (incêndio, inundação, falta de 

energia)?  

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

42. Os lotes são inspecionados pelos menos duas vezes por dia? 

a. Sim 

b. Não 

 

43. Os frangos doentes, com ferimentos ou fraturas são isolados e tratados e/ou 

sacrificados de forma humanitária? 

a. Sim 

b. Não 

 

44. As aves são debicadas? 

a. Sim 

b. Não 

 

45. Os alojamentos são completamente limpos e desinfetados entre os lotes? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

46. A granja tem condições de abate humanitário com pessoal treinado? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

47. As carcaças são descartadas adequadamente? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 
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Transporte 

 

48. As aves visivelmente debilitadas na hora da apanha são transportadas para o 

frigorífico? 

 

49. Existe um membro da equipe de apanha responsável pela supervisão e 

monitoramento do bom andamento em relação aos cuidados com os animais? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

50. Há tempo suficiente para o cuidado compassivo durante a apanha, ou seja 

tempo suficiente para garantir que as aves sejam manejadas com cuidado? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

51. As aves tem acesso à água até o momento da apanha?  

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

52. O tempo que leva da apanha até o processamento excede 12 horas?  

a. Sim 

b. Não 

 

53. Todos os comedouros, bebedouros e outros obstáculos são suspensos ou 

removidos na hora da apanha? 

a. Sim 

b. Não 

 

54. A apanha é efetuada sob pouca iluminação? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

55. Os animais são apanhados individualmente e carregados pelas duas pernas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

56. São carregadas até no máximo três aves em cada mão? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

57. Medidas são adotadas para evitar o amontoamento das aves? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 
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58. O transporte com as caixas tem ventilação adequada e protegem as aves de 

condições climáticas inadequadas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

59. As caixas são limpas e bem conservadas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

60. Há protrusões cortantes nas caixas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

61. Os apanhadores suspendem as caixas (com as aves) acima da altura de suas 

cabeças quando carregando as caixas no veículo? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

62.  As aves são jogadas nas caixas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

63. Para a apanha, uma mão deve suspender a ave pelas pernas, e a outra mão 

deve apoiar o peito. 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

64. As aves são suspensas pela asa ou pelo pescoço? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

65. As aves são apanhadas uma por vez? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

66. A densidade é reduzida quando as aves são transportadas durante clima 

quente (acima de 25°C)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

67. A base das caixas fixas previne que as excretas caiam sobre as aves abaixo 

delas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

68. Qual o nível de mortalidade durante o transporte? 
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69. O tempo entre o início do carregamento e a conclusão do descarregamento 

das caixas é inferior a 10 horas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

70. O nível de ruídos (qualquer tipo) é minimizado durante o carregamento, 

transporte e descarregamento? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

71. Nos períodos de clima quente, os frangos são transportados à noite ou nas 

horas mais frescas do dia? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

72. O veículo de transporte esta equipado com cortinas apropriadas que possam 

ser abertas ou fechadas por um único operador? 

a. Adequado/Adequado parcialmente 

b. Inadequado/Pouco adequado 

 

73. Quando o clima é quente, um corredor central é deixado livre (no caminhão), 

para permitir maior ventilação? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

74.  Existe algum monitoramento de temperatura e umidade nos veículos de 

transporte? 

a. Adequado/Adequado parcialmente  

b. Inadequado/Pouco adequado 
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APÊNDICE 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REJ 

Programa de Pós- Graduação em Biociência Animal 

PROJETO: BEM-ESTAR ANIMAL NA PRODUÇÃO E ABATE DE AVES: 
CARACTERIZAÇÃO E ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, 

AMERICANA E DA UNIÃO EUROPEIA 
Discente: Thais Fernandes Lima 

 

BUSCA ATIVA – PROCESSAMENTO 

 

Frigorífico número:  

Questões*: 

1. Lesões por queimaduras nas articulações de joelhos e coxins plantares são 

observadas frequentemente nas carcaças (indicativo de cama úmida e 

excesso de amônia)? 

a. Sim 

b. Não 

 

2. As aves são observadas quanto a mortalidade, saúde de pés e pernas, 

pododermatites e pústulas no peito? 

c. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

d. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

3. Existe abate imediato (sofrimento por estresse e ferimentos)? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

4. Existe um encarregado pelo Bem-estar dos Animais durante o 

processamento? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

5. As aves estão inconscientes durante a operação de abate? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

6. Existe um programa de treinamento quanto ao BEA para os funcionários do 

abate? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 
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7. A área de espera é ambientalmente controlada? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

8. O abate ocorre até no máximo 4 horas após a chegada das aves? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

9. Existe um gerador disponível em casos de falha ou emergência? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

10. Existe um registro de aves mortas que é relatado ao encarregado pelo BEA e 

ao gerente da granja? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

11. Há pessoas suficientes presentes na linha de pendura? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

12. Os ganchos são de tipo e tamanho adequado? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

13. A velocidade da linha é adequada? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

14. As aves são penduradas no gancho pelas duas pernas, com cada perna em 

um gancho? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

15. Existe barra de peito? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

16. Há redução de ruídos? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

17. Há baixa intensidade de luz? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 
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18. Existem curvas entre a linha de pendura e a insensibilização? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

19. As aves soltas são imediatamente levadas à linha de pendura? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

20. As aves soltas feridas são abatidas fora da linha? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

21. Os frangos ficam suspensos por mais de 90 minutos antes da 

insensibilização? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

22. As aves ainda não insensibilizadas conseguem ver as aves mortas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

23. As cabeças de todas as aves tem contato efetivo com a cuba de água? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

24. As aves recebem choques antes da insensibilização? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

25. A cuba é provida de amperímetro? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

26. A cada quanto tempo os equipamentos de insensibilização e sangria são 

monitorados/testados? 

 

27. Se a linha de abate parar por mais de três minutos, as aves entre o ponto de 

pendura e do abate são removidas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

28. Se a linha de abate parar por mais de três minutos, as aves já 

insensibilizadas são humanitariamente abatidas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 
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29. Todas as aves que saem da insensibilização são examinadas para garantir 

que elas estão efetivamente inconscientes ou mortas? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

30. A equipe é treinada e reconhece os sinais de insensibilização eficaz? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

31. As aves estão mortas antes de entrarem no tanque de escaldagem? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Sim) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Não) 

 

32. Transcorre mais que 10 segundos entre a insensibilização e o corte no 

pescoço? 

a. Adequado/Adequado parcialmente (Não) 

b. Inadequado/Pouco adequado (Sim) 

 

33. Os frangos não devem ser mergulhados no tanque de escaldagem ou 

depenados até que tenha transcorrido pelo menos 90 minutos a partir do 

corte dos vasos sanguíneos do pescoço. 

a. Adequado/Adequado parcialmente  

b. Inadequado/Pouco adequado  

 

34. Durante o período observado, houve descumprimento do procedimento 

escrito de bem-estar animal? 

a. Não  

b. Sim          

    Recebimento das aves             

  Descarregamento                

  Pendura 

  Maus tratos   

  Insensibilização  

  Sangria 

  Escaldagem 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

ANEXO 1. Protocolo do CEP 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO 2. Normas da revista  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


