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Resumo: O objetivo desta pesquisa foi avaliar a frequência dos principais 

comportamentos indicativos de bem-estar expressos por poedeiras criadas em sistema 

cage free em diferentes períodos do dia. Foram utilizadas 4.500 poedeiras da linhagem 

Isa Brown no período compreendido entre a 15° e a 31° semanas de idade das aves. 

Foram analisados o microclima da instalação, e a frequência dos principais 

comportamentos indicativos de bem-estar (banho de areia, bater asa e investigação de 

penas). Estes foram avaliados uma vez por semana em três períodos distintos do dia: 

manhã, meio do dia e a tarde. Utilizou-se o delineamento casualizado em blocos. As 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de significância. A análise do 

microclima das instalações evidenciou, exceto no período da manhã, situação de 

estresse por calor. O comportamento “banho de areia” foi menos frequente no período 

da manhã e mais frequente no período da tarde. O ato de bater a asa não foi alterado 

estatisticamente em função do horário de observação. A frequência de investigação de 

penas foi menor no período da tarde se comparado aos demais horários. Constatou-se 

que os principais comportamentos indicativos de bem-estar foram expressos pelas aves 

criadas no sistema cage free. O horário de observação exerceu influência na expressão 

dos comportamentos banho de areia e investigação de penas. 
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Cage free system and the expression of the main welfare of laying behavio1 

 

Abstract: The objective of this research was to evaluate the frequency of the main 

welfare indicative behaviors expressed by layers created in cage free system at different 

times of the day. 4500 laying Isa Brown hens were used on the period between the 

beginning and the peak of the production at 15th and 31st weeks of age. They analyzed  
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the microclimate of the installation, and the frequency of the main welfare indicative 

behaviors (sand bathing, flapping wing and investigating feathers). These evaluations 

were conducted once weekly, by the scanning method, in three periods of the day: 

morning (08.00 to 09.00 h), noon (12.00 to 13.00 h) and afternoon (16.00 to 17.00 h). 

The experimental design adopted was a randomized block. Means were compared by 

Tukey's test at 0.05 significance level. The analysis of the microclimate of the premises 

revealed except in the morning, stress situation for heat. The behavior "sand bathing" 

was less frequent in the morning and more frequent in the afternoon. The act of flapping 

wing was not statistically changed due to the observation time. The frequency of 

"investigating feathers" was lower in the afternoon compared to other times. It was 

found that the main behaviors indicative of well-being were expressed by birds reared in 

cage free system. The observation time exerted influence on the expression of the sand 

bath and behavior investigating feathers. 
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Introdução 

No que diz respeito à avicultura, várias críticas estão voltadas para as práticas 

envolvidas na produção de ovos comerciais. As imagens das aves debicadas, criadas em 

gaiolas com pouquíssimo espaço, causaram e ainda causam verdadeiras comoções.  

Inegavelmente o aumento do poder aquisitivo, a crescente preocupação com a 

qualidade dos alimentos, e o maior esclarecimento da população em relação a 

senciência animal, elevou a demanda por parte dos consumidores por produtos oriundos 

de sistemas menos intensivos e respaldados nos conceitos de bem-estar animal. Neste 

contexto a adoção de “novas” práticas de manejo, tais como a utilização do sistema 

cage free, desponta como uma importante ferramenta na busca pelo bem-estar das aves. 

Tal sistema de produção tem como principal característica a criação das poedeiras em 

piso, ou seja, livres para expressarem os comportamentos naturais da espécie, requisito 

este, descrito pela Farm Animal Welfare Council (FAWC, 1993) como essencial para o 

bem-estar das aves.  

Assim, considerando que a avaliação do comportamento faz parte do diagnóstico 

de bem-estar, esta pesquisa teve como objetivo avaliar a frequência dos principais 

comportamentos indicativos de bem-estar animal expressos por poedeiras criadas em 

sistema cage free, em diferentes períodos do dia.  

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido em um galpão comercial de poedeiras da empresa 

Korin Agropecuária localizada em Ipeúna – SP. Foram alojadas 4.500 poedeiras da 

linhagem Isa Brown. A densidade das aves assim como a proporção de comedouros, 

bebedouros e área de poleiro foram estabelecidas de acordo com as regras estabelecidas 

pela HFAC (2014). O período experimental compreendeu a idade de 15 a 31 semanas 

das aves.  

As variáveis climáticas: temperatura (°C), temperatura de globo negro (°C) e 

umidade relativa do ar (UR%) foram registradas diariamente ao longo das 24 horas em 

intervalos regulares de uma hora. Para melhor caracterização do microclima das 

instalações foi calculado o índice de ITGU segundo Buffington et al. (1981). A 

avaliação do comportamento foi realizada pelo método de varredura. Para isso, foram  
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instaladas no centro do galpão duas câmeras. As gravações das imagens ocorreram 

semanalmente em três períodos: manhã (08:00 às 09:00 h), meio do dia (12:00 às 13:00 

h) e a tarde (16:00 às 17:00 h). Registrou-se a frequência dos principais 

comportamentos indicativos de bem-estar animal. Foram eles: banho de areia, bater asa 

e investigação de penas. 

Utilizou-se o delineamento casualizado em blocos. Os dados foram analisados 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância. As variáveis comportamentais 

foram submetidas à transformação: Yt = arcsen√(Y/100). 

 

Resultados e Discussão 

As variáveis climáticas foram significativamente alteradas em função do horário 

de observação (Tabela 1). A temperatura ambiente foi significativamente menor no 

período da manhã. Tal período também registrou o maior índice de umidade relativa do 

ar. Os valores de ITGU, exceto no horário de nove horas, evidenciaram situação de 

estresse térmico caracterizado por valores acima do limite definido como seguro, de até 

74, (BAÊTA; SOUZA, 1997).  

 

Tabela 1 - Valores médios de temperatura (°C), umidade relativa do ar (UR) (%) e 

ITGU registrados ao longo do período experimental 

Variáveis Temperatura (°C) UR (%) ITGU 

Período 8-9 h 12-13 h 16-17 h 8-9 h 12-13 h 16-17 h 8-9 h 12-13 h 16-17 h 

Índices 23,9B 30,0A 30,3A 78,8A 51,5B 50,7B 73,3B 78,3A 77,3A 

CV (%) 1,38 3,28 2,22 

Médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente ente si pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. CV: coeficiente de variação. 

 

A expressão do comportamento “banho de areia” foi influenciado pelo horário de 

observação sendo este menos frequente (p<0,05) no período da manhã (Figura 1). É 

coerente que este comportamento tenha sido mais frequente nos horários mais quentes 

do dia uma vez que este consiste em um mecanismo de trocar calor com o ambiente 

(SANTOS et al., 2010). Percebeu-se que quando lhes são dadas o direito a escolha, as 

aves preferem tomar o banho de areia em locais onde há incidência direta de raios 

solares. Imagina-se que três principais fatores influenciem esta preferência: 1°) nestes 

locais normalmente a cama se encontra mais seca e, portanto, mais “fofa” facilitando a 

dispersão do material sobre suas penas, 2°) a exposição aos raios solares favorece o 

controle de ectoparasitas e 3°) ao movimentarem o material da cama a incidência dos 

raios solares faz com que algumas partículas reflitam a luz o que pode aguçar a 

curiosidade das mesmas.  
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Figura 1 - Expressão dos principais comportamentos indicativo de bem-estar expresso 

por poedeiras criadas em sistema cage free.  

 
Letras distintas deferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

 

O ato de bater a asa não foi alterado estatisticamente em função do horário de 

observação. Isso se deve, provavelmente, ao fato de este ser um comportamento mais 

utilizado para exibição corporal (Leonard et al., 1998), do que para as tentativas de 

perda de calor. Segundo Barbosa Filho (2004) este comportamento serve para 

diferenciar sob qual condição ambiental estão submetidas às aves, uma vez que, sob 

estresse as aves não o manifestam. Desta forma, reforça-se a ideia de que o sistema cage 

free correlaciona-se positivamente com as questões de bem-estar das aves.  
Descrito também como um comportamento inerente da espécie e representativo de 

bom estado de bem-estar a investigação de penas teve sua frequência alterada em 

função do horário de observação, sendo menos frequente no período da tarde se 

comparado ao período da manhã. Considerando que a alocação de tempo e de recursos a 

diferentes atividades fisiológicas ou comportamentais é controlada por mecanismos 

motivacionais a hipótese e que esta redução, no período da tarde, esteja associada a 

maior frequência de outros comportamentos realizados neste horário, por exemplo, os 

comportamentos relacionados com a dissipação de calor, como é o caso do banho de 

areia. 

 

Conclusões 

Os principais comportamentos indicativos de bem-estar foram expressos pelas 

aves criadas no sistema cage free. O horário de observação exerceu influência na 

expressão dos comportamentos banho de areia e investigação de penas 
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