
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: CRIAÇÃO DE FRANGO PARA CORTE EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE BEM ESTAR
ANIMAL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: MEDICINA VETERINÁRIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): KAREN DE SOUZA ANDRADE, IGOR RAFAEL DE CARVALHOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): BRENDA BARCELOSORIENTADOR(ES): 



Criação de frango para corte em diferentes condições de bem estar animal  

 

Resumo 

A criação de frangos com alta densidade populacional tem se tornado uma prática 

mundial com o objetivo de redução dos custos de produção. Esse aumento é 

resultante da introdução de novas tecnologias de condicionamento térmico, manejo 

e nutrição. Este trabalho será desenvolvido para avaliar os efeitos da criação de 

frango em alta densidade sobre ambiência em um galpão associado a indicadores 

de estresse como temperatura e densidade, acompanhado de um controle de 

parâmetros zootécnicos. Os resultados preliminares representam conversão 

alimentar de 2,69 para o grupo controle e de 3,31 para o grupo teste. Estes valores, 

embora não estatístico, mostra uma piora no grupo teste caracterizando estresse 

nos animais. 

 

Introdução 

No Brasil, a avicultura foi uma das atividades agropecuárias de maior 

desenvolvimento nas últimas décadas. Este avanço, no número de frangos abatidos, 

possibilitou à indústria avícola um notável potencial para seus consumidores, uma 

fonte protéica saudável e a um custo mais baixo. Portanto, a criação de frangos de 

corte continua tendo desafios à medida que a atividade chega aos novos e mais 

altos patamares de produtividade. (FURLAN, 2006) 

Com a procura abrupta dos consumidores por produtos diferenciados e de 

qualidade superior vem influenciando alterações nos sistemas utilizados para 

produção de frangos de corte (GESSULLI, 1999; VERCOE et al., 2000) 

Segundo Verbeke & Viane (2000) e Borell & Van (1999), a população está 

interessada nos sistemas de produção que aumentem o bem-estar na criação de 

animais. 

Segundo Broom e Molento (1986) bem-estar de um indivíduo é seu estado em 

relação às suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente. Esta definição refere-se a 

uma característica do indivíduo em um dado momento. 

A zona de termoneutralidade está relacionada a um ambiente térmico ideal, no 

qual as aves encontram condições perfeitas para expressar suas melhores 

características produtivas (SOUZA, 2005).  



Portanto o ambiente do sistema de criação intensivo obtém influência direta na 

condição de conforto e bem-estar animal, promovendo dificuldade na manutenção 

do balanço térmico no interior das instalações e na expressão de seus 

comportamentos naturais, afetando o desempenho produtivo das aves (NAZARENO, 

2008). 

 

Objetivos 

 O objetivo deste trabalho será analisar os efeitos da criação de frango em alta 

densidade sobre ambiência em um galpão, associado a indicadores de estresse 

como temperatura e densidade, acompanhado de um controle de parâmetros 

zootécnico como, índice de eficiência produtiva, média de ganho de peso diário, 

mortalidade, consumo de ração e conversão alimentar desde o primeiro até o 

quadragésimo segundo dia de vida. 

 

Metodologia 

O experimento será realizado na Fazenda Escola do curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade Anhanguera de Leme. 

Antes do recebimento dos animais, o aviário passou por desinfecção, bem como 

os equipamentos. Foi realizada a montagem do círculo onde as aves foram alojadas 

do 1° ao 15° dia. A partir do 15° dia, as aves foram distribuídas em 2 lotes sendo, 

grupo controle com 36 aves distribuídas em 12 animais/m² e grupo teste com 60 

animais distribuídos em uma área de 22 animais/m². 

Os parâmetros verificados foram aferição diária de temperatura ambiente e 

corpórea, consumo e conversão alimentar, mortalidade, e análise comportamental 

referida ao estresse térmico. 

No 15°, 30° e 42° dia ocorreram as pesagens de cada lote. No dia 42° foi 

realizado o abate dos animais seguindo os quesitos de bem estar para tal prática. 

 

Desenvolvimento 

Antes da chegada dos animais realizou-se desinfecção no galpão, assim como 

lavagem dos comedouros e bebedouros. Após, a montagem de dois círculos com 

material de eucatex foi realizada e a campânula acesa, sendo o primeiro circulo 

chamado de Controle e o segundo círculo chamado de Teste. Lá permaneceram até 

completar 15 dias.  



 A partir do décimo quinto dia até o último dia de experimento, os animais 

passaram para a o alojamento com metragem de 12 animais/m² para o grupo 

controle e 22 animais/m² para o grupo teste.  

Foi observado o comportamento diário dois animais, bem como coleta dos dados. 

 
Resultados Preliminares 
 
Os valores médios obtidos para consumo diário do grupo controle e teste durante 

os 42 dias de vida foram 119,45g e 155,55g, respectivamente. Para peso médio aos 

42 dias de vida, os valores obtidos foram 1,917 kg e 2,028kg, respectivamente.  

Os valores apresentados representam conversão alimentar de 2,69 para o grupo 

controle e de 3,31 para o grupo teste. Este resultado, embora não estatístico, mostra 

uma piora no grupo teste caracterizando estresse nos animais. 
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