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Com mais tempo 

Terei tempo: 

No fim dos tempos serei 

Como quem se salva a tempo. 

E, entretanto, durei. 

Vitorino Nemésio, em “O Verbo e a Morte” 
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Resumo 

Em Portugal, houve um aumento da produção de perus e do consumo da sua carne, e as 

questões de bem-estar animal (BEA) essenciais para alcançar níveis de produção rentáveis, 

não têm sido alvo de muitos estudos. Assim, o principal objetivo deste trabalho foi ampliar os 

conhecimentos relativos à avaliação de BEA na produção de perus acompanhando os bandos 

desde as explorações até ao matadouro. Neste sentido, de outubro a dezembro de 2014, 

foram acompanhados 5 bandos de perus fêmeas e 5 bandos de perus machos, provenientes 

de 4 explorações. Neste período, utilizámos a aplicação Android I-Watch Turkey® para 

avaliação do BEA em 3 idades distintas durante o ciclo de produção, na qual foram utilizados 

15 indicadores para avaliar o BEA. 

Numa segunda etapa deste estudo, de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, avaliámos o 

BEA nas explorações através de dados obtidos no matadouro, com base no protocolo de 

referência europeia Welfare Quality®. Como indicadores utilizámos a presença de dermatites 

de contacto (lesões no peito, queimaduras no tarso e pododermatites).  

Quanto aos indicadores obtidos nas explorações verificámos que houve uma diminuição 

altamente significativa da qualidade das camas com o decorrer da idade. Este fato pode 

contribuir para um aumento de lesões cutâneas em fêmeas, uma vez que se verificou que a 

falta de penas aumentou significativamente a sua ocorrência com o decorrer da idade, 

sobretudo neste género. Também se verificou que os perus machos apresentaram uma 

dificuldade de locomoção significativamente superior à das fêmeas e, uma vez que não houve 

diferenças na qualidade da cama entre os géneros, podemos equacionar que o fator peso-

vivo (maior nos machos) também pode ser relevante para a ocorrência das dermatites de 

contacto.  

Estes dois resultados alertam para o cuidado acrescido sobre as camas no final do ciclo de 

produção, com o objetivo de mitigar a ocorrência das dermatites de contacto. A importância 

da qualidade das camas ainda foi destacada neste estudo pelo facto de se ter observado uma 

correlação muito significativa com a mortalidade dos bandos. 

Outro resultado a destacar foi o um aumento muito significativo da ocorrência da interação 

com o ser humano com o aumento da idade, o qual se revelou altamente significativo nos 

perus machos comparativamente com as fêmeas. Este resultado alerta para a possível 

dificuldade acrescida em aplicar este protocolo em perus machos a partir das 14 semanas.  

Quanto aos indicadores obtidos no matadouro salientamos as pododermatites, que ocorreram 

em cerca de 100% dos animais analisados. O grau mais elevado (4) foi significativamente 

superior nos machos, tendo-se verificado uma correlação muito significativa entre a ocorrência 

deste grau e a ocorrência lesões no peito, sublinhando a sua importância nas perdas 

económicas associadas às possíveis rejeições do músculo peitoral. Os resultados deste 
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trabalho contribuem para o melhor conhecimento da avaliação do BEA em produção de perus, 

no entanto consideramos que mais investigação deverá ser desenvolvida para melhorar o 

nível prático e de precisão nos protocolos de monitorização, que esperamos que num futuro 

próximo sejam incluídos num sistema legal de avaliação de BEA nesta espécie animal. 

Palavras-chave: Bem-estar animal, peru, protocolo de avaliação, I-Watch Turkey®, Welfare 

Quality® 
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Abstract 

In Portugal, the production and meat consumption of turkeys is on the increase and the welfare 

(BEA) issues, which are the core plan to profitable production levels, have not been a frequent 

target in research studies. Thus, the main aim of this study was to expand knowledge related 

with the assessment of the BEA in the production of turkeys following the flocks from farms to 

the slaughterhouse. Hence, since October to December 2014, 5 flocks of female turkeys and 

5 flocks of male turkeys were covered, from 4 different farms. During this period, we’ve used 

the I-Watch Turkey® Android application for studying the BEA in 3 different ages, during the 

production stage, in which 15 measuring indicators were used the assess the BEA. 

In a second round of this study, since December 2014 to February 2015, we’ve assessed the 

animal welfare in the farms though data collected in the slaughterhouse, with basis on the 

Welfare Quality® European Reference Protocol. As indicators, we’ve used the presence of 

contact dermatitis (chest lesions, burns in the tarsus bones and foot pad dermatitis). 

 As for indicators collected in the farms, we’ve verified a significantly high decrease in the 

quality of the beds, with age. This fact may contribute to an increase in skin lesions in females 

given that the absence of feathers has significantly increased its occurrence with age, 

predominantly in this gender. We’ve also observed that males show a significantly reduced 

mobility, which is higher than in females and, since there was no difference in the quality of 

beds in both genders, we could question whether the live weight (greater in males) can also 

be relevant for the occurrence of contact dermatitis.  

These two results advise us on the extending care with beds at the end of the production cycle, 

with the objective of minimizing the occurrence of contact dermatitis. The importance of the 

quality of bedding was yet emphasized in this study due to the very significant evidence of a 

correlation with mortality of the flocks. 

Another result to point out was the highly significant increase in the occurrence of the 

interaction with the human beings, as age goes by. This was highly significant in the males as 

compared to the female turkeys. This result warns us against the possible extended difficulty 

in applying this protocol in male turkeys, from the age of 14 weeks. 

In regard to the indicators we collected in the slaughterhouse, the foot pad dermatitis occurred 

in about 100% of the studied animals. The highest level (4), was significantly higher in males, 

where we verified a very significant correlation between the occurrence of this level and the 

occurrence of chest lesion, which highlights the importance of the economic losses associated 

with the possible rejection of the chest muscle. 
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This study’s results contribute to a better knowledge of the animal welfare assessment, related 

with turkey production. However, we consider that more research should be developed to 

improve the standard of the ground basis and precision levels of the monitoring protocols, 

which, we hope, in a near future, will be introduced in a legal system of animal welfare 

assessment in this animal species. 

Keywords: Animal welfare (BEA), Turkey, Assessment Protocol, I-Watch Turkey®, Welfare 

Quality® 
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1. Introdução 

Nos dias de hoje, a temática do bem-estar animal é alvo de grande interesse na nossa 

sociedade, existindo uma preocupação crescente no sentido de perceber e esclarecer 

determinada questões éticas acerca da qualidade de vida dos animais de produção 

(Tannenbaum, 1991; Fraser, 1995; Duncan et al., 1997; Fraser et al., 2004). Podemos afirmar 

que esta preocupação, em muitos setores do mercado, já se considera uma exigência e uma 

preferência bem manifestada pelos consumidores à qual se associam a já evidente vontade 

e exigência por alimentos de qualidade, tendo em conta, por exemplo os parâmetros 

microbiológicos e também nutricionais.  

O bem-estar animal das aves para a produção de carne é uma temática importante 

especialmente a nível Europeu. Têm aumentado a quantidade de requisitos mínimos impostos 

acerca desta temática, o que criou uma ameaça às empresas desta indústria, no que diz 

respeito à comercialização da carne, caso não assegurem condições mínimas de bem-estar 

aos seus animais (Van Horne, 2008). Falando mais especificamente nos perus existe uma 

falta de protocolos eficientes para a avaliação do seu bem-estar em condições comerciais, e 

por isso é difícil demonstrar aos consumidores que o seu bem-estar é assegurado em todas 

as fases da sua produção. Esta avaliação é de extrema importância para os produtores pois 

tem repercussões económicas relevantes. Posto isto, o desenvolvimento e validação de 

metodologias que possuam aplicação universal, que sejam quantitativas, confiáveis e de fácil 

aplicação para a avaliação do bem-estar animal dos perus, quer nas explorações quer 

extrapoladas através de indicadores obtidos no matadouro, é um passo crítico no sentido de 

monitorizar a ocorrência deste tipo de problemas, perceber a sua origem e tentar descobrir 

formas de os prevenir (Marchewka et al., 2015). 

Objetivos 

Os principais objetivos do presente trabalho incluíram: 

- Avaliação do bem-estar animal nas explorações de perus para a produção de carne nas 

explorações portuguesas, no âmbito do projeto AWIN com recurso à aplicação Android I-

Watch Turkey®.  

- Avaliação do bem-estar animal nas explorações através da extrapolação de dados obtidos 

nos matadouros, tendo por base os protocolos de referência europeia Welfare Quality®.  

- Avaliação da relação dos parâmetros obtidos nas duas etapas do estudo e estimativa de 

variáveis explicativas de diferenças entre bandos (género, exploração, idade). 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1 Importância da carne de peru: Produção e Consumo (análise global e nacional) 

No que diz respeito ao desenvolvimento da produção de carne a nível mundial entre 1962 e 

2012, verificou-se um aumento da produção de carne de aves de 1 047,5%, e dentro deste 

valor sabe-se que a carne de peru aumentou a sua produção em 594,3%, como podemos 

observar na tabela 1. 

Apesar da carne de aves possuir o maior crescimento em termos de produção neste período, 

é a carne de suíno que continua a ser a carne mais consumida a nível mundial, representando 

mais de 36% do consumo mundial de carne. Em seguida encontra-se a carne de aves que 

representa 35% deste consumo mundial (FAO, 2015). 

Tabela 1. Desenvolvimento mundial da produção de carne no período entre 1962 e 2012, 
expresso por 1000 toneladas. (Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e Agricultura, 2015). 

Produto 1962 2012 Aumento (%) 

Carne de bovino 29 203 63 289 116,8 

Carne de suíno 26 056 109 122 318,8 

Carne de aves 9 206 105 636 1 047,5 

Carne de frango 7 884 92 812 1 077,2 

Carne de peru 808 5 610 594,3 

 

A produção de carne de perus é considerada pequena em comparação com o frango. 

Segundo Windhorst (2015), este facto justifica-se devido à taxa de conversão alimentar no 

frango ser muito mais rentável do que no peru. Também a AVEC (2014), refere que a 

produção de peru possui um índice de conversão relativamente alto, e que as rações utilizadas 

são constituídas por elevadas quantidades de proteína, como tal os custos da produção de 

peru estão muito dependentes dos mercados que fornecem as matérias-primas das rações. 

Daí a produção de peru ser considerada mais sensível a mudanças nos seus custos de 

produção, do que as restantes indústrias do setor alimentar. 

O consumo de carne de perus também é considerada inferior à da carne de frango, 

justificando-se em parte pelo preço da carne de frango ser mais reduzida do que o da carne 

de peru (Windhorst, 2015). 

Reportando novamente à produção de perus, o maior produtor são os EUA (Estados Unidos 

da América), com 2 623 000 toneladas produzidas em 2013 prevendo-se que em 2014 se 

mantenha o mesmo nível de produção (perto de metade da produção mundial). Em segundo 
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lugar, encontra-se o Brasil que produziu em 2013, 520 000 toneladas, prevendo-se que atinja 

em 2014, 10% da produção mundial com um aumento de 15 000 toneladas (MEG, 2015). Na 

figura 1 abaixo apresentada, podemos visualizar a produção de carne de peru em termos 

mundiais, verificando que no ano de 2012, os EUA possuíam 48,3% da produção mundial e 

o Brasil possuía 9,1% da produção. Quanto ao desenvolvimento da produção da carne de 

peru, analisado por continentes no período entre 2000 e 2012, sabe-se que houve um 

desenvolvimento positivo na América Central e do Sul (+182,9%), em África (+120,8%) e na 

América do Norte (+11,3%); e um desenvolvimento negativo na Ásia (-30,3%), na Europa (-

10,1%) e na Oceânia (-7,7%). Porém em termos mundiais, o desenvolvimento da produção 

de carne de peru no período atrás referido, foi positivo (10,8%) (FAO, 2015). 

 

 

Figura 1. Produção de carne de peru em termos mundiais e por países, no ano de 2012. 
(Adaptado de Windhorst, 2015). 

No ranking da produção de peru na UE-28 (União Europeia, 28 estados membros), os países 

que se destacaram em 2013 foram a França, seguida da Alemanha e Itália. Falando em sub-

regiões Europeias no sul da Europa o país que domina a produção de carne de peru é a Itália, 

no norte da Europa é o Reino Unido, e na Europa Central é a Polónia (Windhorst, 2015). 

Houve um ligeiro aumento na produção europeia deste tipo de carne, entre 2012 e 2013 de 1 

984 000 toneladas para 1 987 000 toneladas (MEG, 2015).  

Relativamente ao consumo per capita da carne de peru, segundo a MEG (2015), na UE-27 

no ano de 2013, este foi de 3,8 kg, registando-se um ligeiro decréscimo comparativamente 
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com o ano anterior que foi de 3,9kg. No entanto, estimativas estatísticas apontam para um 

aumento no consumo em cerca de 100 000 toneladas entre 2013 e 2014.  

A UE representa 37% do consumo mundial de carne de peru mantendo este valor em 2014. 

Dos países da UE, em 2013, a Áustria revelou o maior consumo per capita (6,3 kg), seguida 

da Alemanha (5,7kg) e da França (5,2 kg). Porém, os EUA continuam a ser os maiores 

consumidores deste tipo de carne com 45% do consumo mundial, fato curioso pois também 

são os líderes mundiais em termos de produção. Previsões estatísticas apontam para que a 

China e a África do Sul vão demonstrar uma tendência para o aumento do consumo deste 

tipo de carne (MEG, 2015). Porém outra fonte sugere que o consumo deste tipo de carne não 

é expectável que cresça no continente Asiático dentro da próxima década, e como tal 

considera-se que o mercado Asiático para este tipo de produto esteja perdido (Windhorst, 

2015). 

Quanto a importações e exportações da carne de peru, segundo dados da MEG (2015) e 

expressos em toneladas “prontas a cozinhar”, em 2014, os números devem rondar as 403 

000 toneladas (+24 000 toneladas comparando com o ano de 2013) e 691 000 toneladas (+11 

000 toneladas que 2013) respetivamente. Os EUA reafirmam a sua posição como líderes da 

exportação com mais de 51% do total mundial de exportações, seguidos pelo Brasil com 26% 

e pela UE com 19%, mostrando um decréscimo nas exportações pelo terceiro ano 

consecutivo. Quanto às importações, o volume importado deverá permanecer o mesmo, com 

o México a liderar as importações com 40% do total mundial, seguido da UE com 22%, tendo 

sofrido também um decréscimo ao longo de três ano consecutivos. Só a China e a África do 

Sul vão aumentar as suas importações, comparativamente com o ano de 2013, com cerca de 

10 000 toneladas cada uma. Segundo a AVEC (2014), a maior parte das importações feitas 

pela UE, são provenientes do Brasil. 

2.1.1 Em Portugal 

Segundo dados gentilmente cedidos pela FEPASA sobre a produção e consumo de carne de 

peru entre 2001 e 2013, mostram que a produção bruta tem rondado as 40 000 toneladas, 

com um pico no ano de 2001, atingindo as 46.681 toneladas. O ano de 2004 teve o menor 

valor com 38.682 toneladas produzidas. Reportando-nos aos dados mais recentes de 2011 a 

2013, verifica-se que a produção bruta de carne de peru em 2013 decresceu relativamente a 

2012, pois em 2013 foram produzidas 39 560 toneladas, e em 2012, 41 236 toneladas. 

Segundo a MEG (2015), Portugal ocupa o oitavo lugar no ranking de produção deste tipo de 

carne dos países da UE-28 em 2013. 
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Quanto ao consumo de carne de peru no nosso país, no período de 2001 a 2013 tem-se 

mantido relativamente constante entre os 4 kg e os 5kg per capita, mas de referir de que no 

período de 2011 a 2013 este passou dos 4,9 kg per capita para 5,4 kg per capita, com 56 193 

toneladas de carne de peru consumidas, demonstrando assim um aumento gradual da 

procura deste tipo de carne no nosso país (ANCAVE e INE, 2015). Através do gráfico 1 abaixo 

apresentado, podemos ter uma noção dos valores de produção e consumo de carne de peru 

em Portugal, no período entre 2003 e 2013, onde os níveis de consumo são sempre 

superiores à sua capacidade de produção.  

Ainda segundo a MEG (2015), o consumo per capita da carne de peru no nosso país em 2013 

foi de 5 kg, ocupando o quarto lugar no ranking no consumo de carne de peru per capita na 

UE-27 em 2013. Segundo o INE, o consumo de carne de animais de capoeira foi o único a 

apresentar um acréscimo (+2,4%) no ano de 2013. 

Reportando-nos às exportações de carne de peru no nosso país, no período de 2001 a 2013 

tem-se observado um acréscimo no seu número, tendo atingido as 3 351 toneladas no ano 

de 2013. Os principais países de destino são a Angola, Benim, Congo, Costa do Marfim, 

Gabão, Guiné Bissau, Libéria, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe e o 

Togo (DGAV, 2015). Quanto às importações no período de 2001 a 2013, também se observa 

um acréscimo no seu valor, que por sua vez é bastante superior ao valor das exportações, 

tendo atingido o valor de 20 184 toneladas em 2013.  

No seguimento desta análise, em termos de percentagem de autossuficiência, Portugal tem 

diminuído esta sua capacidade. No período de 2001 a 2013 verificamos um decréscimo 

destes valores, sendo que no ano de 2001 a percentagem foi de 87,1% e em 2013 foi de 

70,4%. Mais uma vez reportando ao gráfico 1, abaixo apresentado, podemos confirmar que a 

percentagem de autossuficiência diminui ao longo do período entre 2003 e 2013. 

Porém segundo as estatística agrícolas mais recentes, elaboradas pelo INE, a carne de 

animais de capoeira é a que continua a apresentar o grau de autoaprovisionamento mais 

elevado, 87,8% em 2013, embora tenha registado o valor mais baixo dos últimos 33 anos. 
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Gráfico 1. Produção e consumo da carne de peru em Portugal, no período entre 2003 e 
2013. (Dados da Federação Portuguesa das Associações Avícolas, 2015). 

Segundo dados do INE (2014), em Portugal, em 2013, existiam 768 795 efetivos de perus, 

representando cerca de 3% do efetivo total de aves. A maioria concentra-se na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, onde existem 106 explorações de perus segundo dados fornecidos 

pela DGAV, com a última atualização feita a 31 de dezembro de 2014. 

 

2.2 Bem-estar animal: noção geral do conceito 

No que diz respeito ao setor da produção animal, uma das matérias que tem ganho cada vez 

mais relevância pela sua importância ética e económica, sobretudo nos países desenvolvidos 

mas também nos países em vias de desenvolvimento, é o bem-estar animal. Este conceito 

pode ser definido como “um estado de completa saúde física e mental, em que o animal está 

em harmonia com o ambiente que o rodeia” (Barry Hughes, 1976). Relacionado com este 

conceito, o Farm Animal Welfare Council (FAWC) do Reino Unido, definiu em 1965, o princípio 

das 5 liberdades dos animais: o animal deve estar livre de fome e sede, devendo para o 

efeito ter acesso a água fresca e uma dieta que lhe proporcione saúde e vigor; livre de 

desconforto, o animal deve ter acesso a um ambiente apropriado com acesso a um abrigo e 

uma área confortável para descansar; livre de dor, lesões ou doença devendo prevenir-se 

estes problemas ou proporcionar-lhes um tratamento rápido; livre para expressar os seus 

comportamentos normais com direito a espaço e instalações adequadas e livre de medo e 

stresse, devendo ter acesso a condições e estar sujeitos a um maneio que evite o seu 

sofrimento. O princípio das 5 liberdades está na base de grande parte da legislação 

comunitária que regula a matéria de bem-estar animal. 

Dentro da UE, existe um conjunto vasto de legislação na área do bem-estar animal, que pela 

sua exigência se destaca a nível mundial. Toda a legislação sobre bem-estar animal aprovada 
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a nível comunitário é aplicada nos 28 Estados Membros, podendo no entanto existir regras 

nacionais mais restritivas. A tabela seguinte (tabela 2) resume três exemplos de diplomas que 

legislam matérias de BEA, aplicáveis à produção, transporte e abate de perus. 

 

Tabela 2. Exemplos de diplomas que legislam matérias de BEA, aplicáveis à produção 
transporte e abate de perus. 

Diplomas legais Breve descrição 

Decreto-lei nº 64/2000, de 22 de Abril, 

alterado pelo Decreto-lei nº 155/2008, de 

7 de agosto 

Estabelece os requisitos mínimos relativos à proteção 

dos animais nos locais de criação (exemplo de 

requisitos: as obrigações dos detentores; a 

competência dos tratadores; as condições de 

alimentação, instalações e alojamento, 

equipamentos; liberdade de movimentos; o tipo de 

registo obrigatório; as condições ao ar livre e o tipo de 

mutilações autorizadas) 

Regulamento 1/2005, de 22/12/2004 e 

Decreto-lei nº 265/2007, de 24 de julho 

Estabelecem os requisitos relativos à proteção dos 

animais no transporte 

Regulamento 1099/2009, de 18 de 

setembro 

Estabelece os requisitos relativos à proteção dos 

animais na occisão 

 

Com a aplicação desta legislação pretende-se assegurar que os animais não sejam sujeitos 

a dor ou sofrimento, obrigando os operadores económicos da fileira da produção de carne de 

perus, a respeitar requisitos mínimos de BEA, desde o seu alojamento, alimentação e maneio 

(que devem ser apropriados às necessidades fisiológicas e etológicas dos animais) até ao 

transporte e occisão.  

Sabe-se hoje que grupos específicos de consumidores, em particular os consumidores da UE, 

estão dispostos a pagar mais por um produto de origem animal desde que este esteja 

identificado, de uma forma segura e clara, como tendo sido produzido respeitando e 

assegurando as condições de BEA (FAO, 2014).  

Para que os consumidores possam dispor ou consigam encontrar informações credíveis 

acerca do bem-estar dos animais quando compram os seus alimentos, para criar condições 

de concorrência equitativa e para a equidade das empresas e exportadores Europeus, a UE 

estabeleceu uma nova estratégia intitulada “Estratégia da UE relativa à proteção e bem-estar 

dos animais” que estabelece bases para a melhoria das normas em matéria de bem-estar dos 
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animais de 2012 a 2015, bem como para ter a certeza de que estas normas são aplicadas e 

cumpridas em todos os países da União Europeia. Com isto, pretende-se rever a 

regulamentação tornando-a mais simples e intuitiva, investindo mais na formação das 

pessoas que contactam com os animais e centrando a avaliação nos chamados indicadores 

de bem-estar animal prevendo penalizações junto do tribunal da justiça da UE para os países 

que não respeitem as normas. 

Contudo há que garantir que as regras alcancem a adequada proteção do bem-estar dos 

animais, não negligenciando a competitividade da agricultura e da indústria agrícola. Sabe-se 

que atualmente os agricultores e produtores de alimentos Europeus enfrentam a concorrência 

de muitos países, que muitas vezes possuem normas de BEA menos rigorosas do que as 

aplicadas na UE, colocando-os em desvantagem comercial, pois necessitam de investir mais 

dinheiro nas suas empresas para respeitar as normas mais rigorosas da UE. 

Torna-se assim necessário aprofundar os conhecimentos existentes relativamente aos 

indicadores de bem-estar das diferentes espécies pecuárias, no sentido de avaliar a sua 

relevância e estabelecer os seus limites, os quais deverão estar incluídos nos protocolos de 

avaliação objetiva do BEA nas explorações. 

 

2.3 Avaliação do bem-estar animal nas explorações de perus para produção de carne 

A avaliação do BEA nas explorações deve incluir determinadas etapas, onde estão incluídas 

a: 

- Avaliação do cumprimento dos requisitos legais em vigor; 

- Avaliação dos índices de produtividade; 

- Avaliação das instalações / meio ambiente / maneio; 

- Avaliação de indicadores de BEA baseados na observação direta dos animais. 

 

2.3.1 Avaliação do cumprimento dos requisitos legais em vigor, o que pressupõe 

entre outros a avaliação das condições de alojamento, de maneio, o controlo ambiental e os 

registos existentes. Tal como já foi referido, existem diplomas nacionais e europeus que 

legislam a matéria de bem-estar animal, aplicáveis à produção, transporte e abate de perus. 

Porém, ao contrário de outras aves de capoeira, como os frangos e as galinhas poedeiras, os 

perus ainda não possuem legislação específica em matéria de BEA e não se encontra 
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estabelecido um sistema oficial de avaliação de bem-estar, baseado em indicadores a nível 

do matadouro e das explorações. 

 

2.3.2 Avaliação dos índices de produtividade. Os dados da produção e 

performances podem ajudar a identificar problemas de produção e saúde dos bandos, sendo 

passíveis de ser utilizados como indicadores de BEA. Neste âmbito referem-se a título de 

exemplo as taxas de mortalidade, as taxas de crescimento e a ocorrência de doenças 

infeciosas. Estes dados devem ser registados e posteriormente comparados com valores 

standard, existindo limites máximos a partir dos quais será necessário intervir e atuar 

permitindo aos produtores a melhoria do maneio praticado (os valores standard estão 

relacionados com a época do ano, densidade, programas de maneio específicos aos quais o 

bando está sujeito e ainda com a estirpe dos perus) (Machado, 2014). Adicionalmente, uma 

vez que estas variáveis são objetivas e de forte concordância ente observadores, permitem 

inferir sobre o nível e classificar as explorações em termos de BEA. 

 

2.3.3 Avaliação das instalações / meio ambiente / maneio. Deve-se fornecer às 

aves um ambiente confortável, e para que isso se verifique é necessário garantir um adequado 

controlo dos parâmetros ambientais tais como a temperatura, a humidade, os níveis de gases 

e poeiras, para além de se ter em consideração aspetos como a iluminação, as densidades, 

o maneio da cama, a ventilação, a água, o alimento e as condições e manutenção dos 

pavilhões. Perus selecionados geneticamente para a produção de carne, possuem 

dificuldades de adaptação a meios ambientes não controlados (Franciosini et al., 2011). 

A iluminação é um componente muito importante do meio ambiente da exploração, pois tem 

grande influência na vida das aves nomeadamente no seu comportamento (Manser, 1996), 

verificando-se que um excesso de intensidade e frequência, pode levar a problemas como 

picacismo e canibalismo e a uma redução do sistema imunitário, tornando as aves mais 

suscetíveis a doenças (Marchewka et al., 2013; Machado, 2014). A temperatura nos 

pavilhões é também importante pois caso esta não seja confortável para as aves, estas entram 

em stresse (no caso da fase de engorda de perus este stresse é mais facilmente 

desencadeado pelo calor) e como resultado movimentam-se menos pelo pavilhão, ingerindo 

menos ração e água, levando à sua desidratação e em casos extremos à sua morte. Estas 

aves vão ter atrasos no seu desenvolvimento, estando mais suscetíveis a sucumbir a diversos 

microrganismos, mesmo aos menos virulentos (Marder and Arad, 1989; Machado, 2014). As 

densidades praticadas devem variar em função da estirpe, da capacidade de ventilação das 
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instalações, do equipamento disponível e do maneio praticado. Caso estas sejam muito 

elevadas, e as condições ambientais não forem favoráveis, pode ocorrer uma maior 

mortalidade do bando, menor índice de crescimento, maior índice de conversão, mais 

rejeições no abate, maior suscetibilidade a doenças podendo também influenciar o 

comportamento das aves desencadeando fenómenos de picacismo e canibalismo. A cama 

deve ser constituída por um material apropriado e requer um maneio adequado para evitar a 

ocorrência de problemas como as pododermatites, que para além de causarem dor e 

sofrimento aos animais, podem colocar em causa a sua locomoção e consequente 

produtividade (Da Costa et al., 2014). A ventilação deve ser adequada de forma a assegurar 

uma temperatura confortável, proporcionar oxigénio suficiente e eliminar o dióxido de carbono, 

amoníaco e outros gases prejudiciais, assim como assegurar níveis de humidade adequados 

(camas mais secas) e eliminar o pó. Deve-se no entanto evitar a existência de correntes de 

ar, pelo impacto negativo que estas têm nos animais. A água de bebida e o alimento devem 

ser fornecidos em quantidades adequadas e ser de boa qualidade, havendo diferentes 

necessidades alimentares consoante a estirpe, género, idade, temperatura ambiente e nível 

produtivo das aves (Machado, 2014). Os comedouros e bebedouros devem estar limpos, 

regulados em altura e inspecionados periodicamente.  

Caso qualquer um destes aspetos seja negligenciado numa exploração, vai por em causa a 

saúde e o bem-estar animal do bando (Machado, 2014). Posto isto, há que garantir aos 

animais condições de produção adequadas. 

Em termos de maneio na produção de perus, é permitido fazer o corte de bicos, e este 

normalmente realiza-se entre os sete e os dez dias de idade, com o intuito de minimizar o 

risco de picacismo e canibalismo (Cunningham et al.,1992; Gentle, 2011; Machado, 2014). 

Cunningham et al. (1992) também refere que perus machos com o bico cortado a partir das 6 

semanas de idade, possuem maior peso vivo do que os que não tinham sido sujeitos a um 

corte de bico. Em termos de BEA é ainda um assunto controverso pois um corte de bico mal 

efetuado origina fome e sofrimento desnecessários à ave podendo mesmo levar a anemia 

devido a hemorragias, porém tem-se desenvolvido trabalho no sentido gradualmente se 

ultrapassar esta prática através de uma melhoria do maneio, seleção genética e melhoria das 

próprias condições de produção (Cunningham et al.,1992).  

Há também referências quanto à origem de problemas de BEA em perus como não se 

devendo só às condições das instalações/ meio ambiente/ maneio, mas também devido às 

taxas de crescimento que são cada vez maiores e evolução das características da 

conformação destas aves, que podem conduzir à ocorrência de problemas na sua locomoção 
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e diminuição da sua resposta imunitária (Huff et al., 2007; AWIN, 2011; Marchewka et al., 

2013; Da Costa et al., 2014).  

2.3.4 Avaliação de indicadores de BEA baseados na observação direta dos 

animais. Segundo Marchewka et al. (2013), os principais problemas de bem-estar animal 

nesta espécie são identificados através da manifestação de comportamentos como o aumento 

da agressividade (devido ao pouco espaço que as aves dispõem para se distribuir pelo 

pavilhão quando são praticadas elevadas densidades), picacismo, canibalismo, deficiências 

a nível da sua locomoção (devido essencialmente à incidência de pododermatites) ou mesmo 

lesões nas aves, que se traduzem em perdas económicas para os produtores. Procura-se 

assim fazer avaliações destes e de outros parâmetros de bem-estar através da observação 

direta destas aves. 

Porém Marchewka et al. (2015), afirmam que existem grandes dificuldades para estabelecer 

programas de monitorização de BEA nas unidades produtivas desta espécie, nomeadamente 

devido à renovação dos bandos, ao seu comportamento esvoaçante e tamanho. Estas 

dificuldades estendem-se à obtenção de uma amostra representativa de bandos em 

condições comerciais e o tempo e custos necessários para a aplicação desses protocolos, os 

quais podem ser demasiado exigentes para o produtor. 

Atualmente não existe nenhum protocolo de avaliação do bem-estar dos perus nas 

explorações que seja eficiente e fundamentado em indicadores baseados na observação 

direta dos animais (Marchewka et al., 2015). Segundo a EFSA (2012), a escolha de 

indicadores de BEA apropriados, combinada com a seleção cuidadosa de medidas baseadas 

nos animais, pode ser utlizada para avaliar o bem-estar de uma população-alvo de uma forma 

válida e robusta. 

Já existem grupos de trabalho que através de projetos de investigação, têm desenvolvido 

protocolos baseados em indicadores de BEA obtidos através da observação direta dos 

animais. A avaliação destes parâmetros, tendo em conta que devem possuir limites máximos 

aceitáveis, vai permitir inferir acerca da interação entre os animais e o seu meio 

ambiente/maneio/instalações e perceber qual o nível de BEA das unidades de produção. Um 

desses projetos é o projecto AWIN (Animal Welfare Indicators Project) que desde de 2011, 

desenvolveu protocolos para a avaliação de BEA baseados em 4 princípios do bem-estar 

animal (bom alimento, boas instalações, comportamento apropriado e boas condições saúde) 

e 12 critérios relacionados com esses princípios (bom alimento: ausência prolongada de sede 

e de fome; boas instalações: temperatura confortável, área de repouso e que proporcione a 

movimentação das aves; comportamento apropriado: expressão natural dos seus 

comportamentos sociais e outros, boa relação ser humano-animal, estado emocional positivo 
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e relativamente ao princípio boas condições de saúde: ausência de lesões e doenças, 

ausência de dor e dor causada pelas práticas de maneio exercidas) desenvolvidos pelo 

Welfare Quality®, que foi o primeiro projeto que desenvolveu protocolos para a avaliação de 

BEA, fundamentado em medidas baseadas diretamente nos animais (adequados a porcos, 

aves de capoeira e gado) considerados necessários para abranger todos os aspetos 

relacionados com o BEA. Para realizar este tipo de avaliação em explorações intensivas é 

importante que esta seja prática, bem aceite pelos produtores, demore pouco tempo a ser 

realizada, mas que ao mesmo tempo seja objetiva e eficaz pois pretende-se que seja utilizada 

com alguma periodicidade. De forma resumida e por categorias, apresentamos uma descrição 

acerca dos indicadores utilizados na avaliação de BEA do presente estudo, nas explorações 

intensivas de produção de perus, através da avaliação do comportamento manifestado pelas 

aves. 

  

Figura 2. Recolha de informação de BEA numa exploração de perus. (Adaptado de 
Marchewka et al., 2015). 

2.3.4.1 Categoria: Locomoção 

 

- Ave imóvel - Imobilidade é uma das principais causas de perda económica grave no mercado 

mundial, principalmente no final do ciclo de produção, e é vista como um grande problema de 
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BEA. A capacidade que a ave tem para se deslocar pode ser afetada por muitos fatores como 

a genética e o meio ambiente. 

- Ave com dificuldades de locomoção - Problemas locomotores causam perdas económicas 

graves no sector, principalmente no final do ciclo de produção, e são vistos como um grande 

problema de BEA. Estas aves deslocam-se com dificuldade óbvia. Uma ou as duas pernas 

não assentam firmemente na cama. A capacidade que a ave tem para se deslocar pode ser 

afetada por muitos fatores como a genética (efeito pouco pronunciado segundo Swalander, 

2012), o meio ambiente (qualidade da cama, época do ano) ou mesmo doenças. Com mais 

detalhe Gentle (2011) refere que as causas para este problema podem ser infeciosas (infeção 

por bactérias como mycoplasma, ou vírus) ou não-infeciosas (alterações de crescimento, 

alterações degenerativas ou alterações metabólicas). Muitas vezes estas aves apenas 

conseguem-se deslocar com auxílio do movimento de propulsão das suas asas. 

 

2.3.4.2 Categoria: Saúde 

 

- Feridas na cabeça - O conceito feridas na cabeça, refere-se a tudo o que sejam feridas, 

recentes ou antigas, na zona da cabeça. Estas lesões, especialmente no apêndice carnoso, 

devem-se a comportamentos de agressividade entre perus. Um ou mais fatores de stresse 

como falta de espaço, luz muito intensa, deficiências dietéticas, falta de ração ou água de 

bebida ou aborrecimento pode causar canibalismo. 

- Feridas no dorso - O conceito feridas no dorso, refere-se a tudo o que sejam feridas, recentes 

ou antigas, na zona do dorso. Este tipo de lesões pode ser o resultado da manifestação de 

comportamentos de agressividade entre perus. Um ou mais fatores de stresse como falta de 

espaço, luz muito intensa, deficiências dietéticas (ex.: sal), falta de ração ou água de bebida 

ou aborrecimento pode causar canibalismo. 

- Feridas peri-uropigiais - O conceito feridas peri-uropigiais, refere-se a tudo o que sejam 

feridas, recentes ou antigas, na zona uropigial. Mais uma vez, este tipo de lesões pode ser o 

resultado da manifestação de comportamentos de agressividade entre perus. Um ou mais 

fatores de stresse como falta de espaço, luz muito intensa, deficiências dietéticas (ex.: sal), 

falta de ração ou água de bebida ou aborrecimento pode causar canibalismo. 

- Ave doente - Perus doentes normalmente encontram-se numa posição de descanso, com o 

papo pendular na zona cranial ao peito e mostram-se debilitados. Existe relação estreita entre 
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o sistema imunitário da ave e o BEA, já que este reflete a capacidade de resposta a 

adversidades externas (Broom, 2006). 

- Estado terminal - Perus num estado terminal normalmente já não podem ser recuperados 

(não existe tratamento) e geralmente acabam por falecer. 

2.3.4.3 Categoria: Comportamento 

- Agressão entre perus - Este comportamento é utilizado nesta espécie para estabelecer uma 

estrutura hierárquica do bando já que esta espécie possui um sistema social muito competitivo 

(Marchewka et al., 2013). Estas agressões surgem na fase de cria e vão surgindo noutras 

fases de acordo com o tamanho do bando e a sua complexidade. Uma vez estabelecida a 

estrutura hierárquica do bando este vive num estado de harmonia não havendo relações de 

dominância ou subordinação, a não ser que a estrutura do bando seja alterada. O produtor 

deve ter em consideração múltiplos aspetos da organização social do bando, de forma a 

minimizar distúrbios na estrutura do bando. De entre as muitas causas que podem estar na 

origem deste comportamento destacamos: elevadas densidades, falta de espaço junto aos 

comedouros/bebedouros e dimensão do bando. 

- Interação com o ser humano - Este comportamento é considerado normal, por uma questão 

de curiosidade das aves.Com o desenvolvimento hormonal dos perus, há uma maior 

manifestação deste comportamento devido mais uma vez à tentativa de estruturação 

hierárquica do bando. Este comportamento é mais notório nos machos. 

- Tentativa de monta - Muitas vezes, por erro na sexagem nos centros de incubação, machos 

e fêmeas são criados no mesmo bando e alguns machos podem manifestar comportamentos 

sexuais. Este comportamento considerado normal pode levar a que surjam fêmeas com 

feridas no dorso devido ao dimorfismo sexual. 

2.3.4.4 Categoria: Outros 

 

- Sujidade - A sujidade das penas pode estar correlacionado com a ocorrência de dermatites 

de contato e com as aves que apresentam dificuldades de locomoção de uma forma individual, 

ou pode estar associado com o meio ambiente ou com o próprio sistema de produção. 

- Falta de penas - O peru possui uma ou várias áreas com falta de penas no seu corpo, que 

vão aumentar as perdas de calor na superfície corporal da ave o que leva a um maior consumo 

de ração para poderem manter a sua termorregulação, traduzindo-se numa menor eficiência 

produtiva (Appleby et al., 2004). Um número elevado de perus com falta de penas pode ser o 

reflexo de más condições das instalações e/ou problemas de comportamento como 
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canibalismo ou picacismo que são considerados comportamentos com um enorme impacto 

económico na indústria da produção de carne de aves (Duggan et al., 2014). Segundo Payne 

(1946) entre o dia 0 e as 30 semanas de idade os perus conseguem fazer uma muda completa 

das penas das asas (exceto a número 10 primária) e da cauda, e já começam a fazer uma 

segunda muda parcial dessas mesmas penas. Muitas vezes, em perus, a falta de penas está 

associada à ocorrência de feridas no dorso. 

- Ave pequena - A ave é visivelmente mais pequena que as restantes aves que compõe o 

bando. Existem vários fatores que podem estar na origem deste problema na produção 

intensiva de perus, dos quais destacamos o tipo de alimento não ser a mais apropriado, 

consumo de água inadequado ou ainda a presença de parasitas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ave com ferida no dorso. 
(Adaptado de AWIN, 2014). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ave suja. (Adaptado de AWIN, 2014). 

 

2.4 Avaliação do bem-estar animal de perus para produção de carne em matadouro 

 Para além dos dados que podem ser recolhidos a nível das explorações de perus, o operador 

económico recorre, com muita frequência, à recolha e análise de informações quando os 

animais vão para abate, no matadouro. Esta informação inclui dados que podem ser 

recolhidos no decurso do exame ante e post mortem, como por exemplo o número de aves 

mortas no transporte, rejeições totais e parciais das carcaças; que permitem inferir sobre a 
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condição dos bandos de perus comerciais, nomeadamente as condições de BEA a que foram 

sujeitos durante a sua produção (St-Hilaire et al., 2003). 

Presentemente, em Portugal, apenas os frangos são sujeitos a um sistema de avaliação de 

indicadores de BEA no matadouro. Esta obrigatoriedade encontra-se plasmada no Decreto-

lei nº. 79/2010 de 25 de junho. Com a finalidade de tornar mais claro o modo de funcionamento 

deste sistema de avaliação, foi elaborado pela tutela um guia interpretativo para a “Avaliação 

dos parâmetros de bem-estar dos frangos no matadouro”. Este guia define e carateriza os 

indicadores de BEA que nos permitem extrapolar sobre as condições a que os animais foram 

sujeitos nas explorações. Adicionalmente define os limites aceitáveis para cada parâmetro os 

quais, sendo ultrapassados, obrigam à tomada de medidas por parte dos detentores dos 

animais no sentido de garantirem a salvaguarda dos parâmetros de bem-estar a nível da 

exploração, influenciando assim os resultados dos bandos seguintes. 

Este sistema oficial de avaliação de BEA em matadouro ainda não está implementado para 

perus, uma vez que ainda não se encontra definido, em termos legais a nível comunitário. 

A recolha deste tipo de informação no matadouro apresenta diversas vantagens quando 

comparada com a praticada a nível da exploração. A vantagem que mais se destaca é a 

facilidade e o menor esforço (não há perturbação das aves durante a fase de produção) na 

obtenção da informação, já que a recolha dos dados é realizada após o abate e é feita através 

da observação de lesões dos animais a nível da linha de abate, sem necessidade de 

manipulação das aves em vida. 

Para a avaliação de BEA através da dados obtidos no matadouro utilizámos como referência 

um projeto específico de referência Europeia, o Welfare Quality®, que tem por objetivo 

delinear protocolos de monitorização de BEA aplicados a várias espécies, quer ao nível do 

setor de produção quer ao nível do setor de abate. Dos vários grupos de trabalho que se 

formaram, vai ser objeto de estudo deste trabalho, aquele que criou o protocolo de bem-estar 

animal ao nível do matadouro aplicado às aves de capoeira. Este protocolo foi elaborado com 

o objetivo de ser aplicado apenas em frangos e galinhas poedeiras, mas vamos demonstrar 

que existe a possibilidade de o aplicar em perus, já que existem semelhanças anatómicas 

entre estas diferentes espécies, não obstante os perus terem dimensões superiores e 

segundo Animal Welfare Institute, os problemas de bem-estar animal são semelhantes entre 

perus e frangos de carne (AWI, 2015). 

Pretendemos dar ênfase a indicadores baseados em características detetáveis no matadouro, 

que nos permitem perceber o estado de saúde e qualidade do maneio a que estes animais 

foram sujeitos nas explorações, podendo desta forma pressupor qual o nível e classificar as 

explorações em termos de BEA (utilizando os indicadores referidos neste protocolo para 

frangos). Nesse sentido, não pretendemos neste trabalho, abordar indicadores de BEA, 
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referentes ao processo de abate deste tipo de animais (ex.: indicadores de insensibilização e 

sangria). 

 

Os principais indicadores para monitorização do BEA no matadouro, baseiam-se na 

observação de dermatites de contato a nível da carcaça e das patas. Estas dermatites de 

contato, são descritas como um estado inflamatório a necrótico da pele da região afetada 

(Krautwald-Junghanns et al., 2013), podendo os casos mais graves causar dor e desconforto 

às aves e por essa razão, são consideradas como um problema que afeta o BEA (Buda et al., 

2002; Mayne et al., 2006; Youssef et al., 2010). Estas lesões são indicadoras da existência 

de camas de má qualidade na exploração de origem, que por sua vez estão associadas a um 

excesso de amoníaco produzido durante a fase produtiva. Os principais fatores de risco 

inerentes ao aparecimento de camas de má qualidade e à possibilidade de surgimento destas 

dermatites são: o tipo de material da cama que deve ser friável e seco, a altura da cama, o 

tipo de pavimento do pavilhão, a densidade animal praticada que não deve ser exagerada, o 

tipo de bebedouros que devem evitar ao máximo possíveis desperdícios, composição 

nutricional da ração que evite desarranjos intestinais, programa de luz praticado, sanidade 

animal, controlo ambiental e o maneio praticado (DGV, 2010). 

 

2.4.1 As dermatites de contacto utilizadas para monitorização do BEA podem ser 

observadas a nível: 

- Do peito;  

- Do tarso;  

- Das almofadas plantares (pododermatites). 

 

2.4.1.1 Lesões no peito  

 

Como se identifica: Estas lesões no peito podem ocorrer sob a forma de botões de peito que 

são identificados como uma dermatite ulcerativa focal, lesões circulares na pele bem 

delimitadas, com os limites convexos e o centro da lesão apresenta-se retraído (Gonder and 

Barnes, 1987). Pensa-se que existem vários fatores predisponentes para o aparecimento 

deste tipo de lesões, como sejam o tipo de cama utilizada, a concentração de amoníaco na 

cama que pode levar ao aparecimento de queimaduras, perda de penas na pele dessa região, 

traumas, peso-vivo elevado e a própria conformação do peito da ave. Os botões de peito, 

estão frequentemente associados às ampolas no peito (St-Hilaire et al., 2003).  

As lesões no peito podem ainda ocorrer na forma de ampolas no peito definidas como áreas 

encapsuladas, que se devem a um aumento de tamanho da bursa esternal devido a um 
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trauma ou infeção (Miner et al., 1974), que no seu conteúdo pode conter fluido seroso ou pús, 

podendo os tecidos circundantes apresentar sinais de inflamação e nessas situações podem 

estar envolvidos agentes como Staphylococcus, microrganismos coliformes e também 

Mycoplasma synoviae. Caso haja infeção e se esta permanecer por um período prolongado, 

podemos encontrar no lúmen da bursa placas de fibrina (Bergmann, 2001).  

2.4.1.2 Lesões do tarso  

 

Como se identifica: as lesões do tarso estão localizadas na zona caudal da articulação do 

tarso da ave, e o seu aparecimento está muitas vezes relacionado com lesões de 

pododermatite. Também numa primeira fase surge com descoloração e inflamação dos 

tecidos nessa zona, e se ocorrer evolução da lesão verifica-se a existência de lesões de 

hiperqueratose e necrose associados resultando em úlceras dando à pele uma coloração 

castanha escura (Kjaer et al., 2006). 

2.4.1.3 Lesões nas almofadas plantares (pododermatites) 

 

Como se identifica: as pododermatites caraterizam-se por lesões localizadas nas almofadas 

plantares e dedos das aves. No início da sua evolução existem sinais de inflamação que 

abrangem uma área pequena da pele (ligeira descoloração e hiperqueratose da pele dessa 

zona), podendo evoluir para estados mais graves com necrose e hiperplasia desses tecidos, 

dando o aspeto visual de úlceras. Estas lesões evoluem em profundidade consoante o seu 

grau de severidade, podendo dar origem a abcessos e espessamento dos tecidos 

circundantes (Greene et al., 1985; Hafez et al., 2005). 

 

Ainda no matadouro podemos avaliar um parâmetro que se encontra diretamente relacionado 

com problemas de BEA, que é a ocorrência de traumatismos, como por exemplo as asas 

fraturadas. No entanto, este indicador pode representar uma lesão que poderá ter origem na 

exploração, durante a fase produtiva, ou devido a uma má apanha, colocação indevida dos 

animais nas caixas de transporte, o próprio manuseamento dessas caixas, transporte em 

condições inadequadas e descarga violenta das aves no matadouro (DGV, 2010).Ou seja, 

não é um parâmetro exclusivo para a avaliação do BEA na exploração. Quando se pretende 

utilizar este parâmetro, devemos avaliar o seu padrão cromático (tabela 3) para tentarmos 

avaliar há quanto tempo a lesão ocorreu. 

 

2.4.2 Asas fraturadas 
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Como se identifica: as asas fraturadas podem ser reconhecidas na zona da pendura, ao 

identificarmos aves com as asas caídas devido à gravidade (asa claramente pendurada sem 

qualquer tensão); mas também e de forma mais minuciosa, numa zona da linha de abate que 

esteja localizada após o escaldão e depena, onde reconhecemos a fratura da asa (que pode 

ser exposta ou não) e avaliamos o padrão cromático da zona da fratura para assim 

deduzirmos qual o grau de antiguidade da lesão. 

Estimar também o padrão cromático (tabela 3) para conseguirmos avaliar há quanto tempo a 

lesão ocorreu: se na exploração, apanha, transporte, descarga ou pendura. 

 

Tabela 3. Alterações in vivo das alterações de cor das equimoses traumáticas em aves. 
(Adaptado de Bremner and Johnston, 1996). 

Tempo aproximado do traumatismo Cor do traumatismo 

2 minutos Vermelho 

12 horas  Vermelho-Púrpura escuro 

24 horas Verde-Púrpura ligeiro 

36 horas Amarelo-Verde-Púrpura 

48 horas Amarelo-Verde 

72 horas Amarelo-Laranja 

96 horas Amarelo ligeiro 
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3. Material e Métodos 

3.1 Caracterização das explorações  

O presente estudo foi realizado em explorações pertencentes (sistema integrado) a uma única 

empresa com produção intensiva de perus, durante a fase de engorda do seu ciclo de 

produção. O maneio das explorações era baseado em protocolos estandardizados elaborados 

pela empresa. De uma forma resumida, passamos a descrever o sistema de produção 

praticado nas explorações utilizado na empresa em estudo. Neste sistema, existem 2 períodos 

distintos no seu ciclo de produção: a fase de cria (figura 5) que corresponde ao período desde 

o primeiro dia de idade até ao desenvolvimento completo da sua plumagem e da capacidade 

de manter a sua temperatura corporal (termorregulação) que se atinge, dependendo do 

estado atmosférico e do clima do pavilhão, após as 6 a 8 semanas de idade; e a fase de 

recria/engorda (figura 6) desde as 7 semanas de idade ao abate, que é feita após separação 

de géneros (machos e fêmeas são colocados separadamente dentro do pavilhão ou por 

pavilhões) (Machado, 2014). Conforme referimos, entre estes duas fases existe uma 

transferência dos perus para os respetivos pavilhões, porém há produtores que não possuem 

capacidade para fazer as duas fases do ciclo na sua unidade de produção e nestes casos os 

perus têm que ser sujeitos a uma transferência para outra unidade de produção que possua 

condições para realizar a fase de recria/engorda. Nestes casos os perus são colocados em 

jaulas e transportados num veículo próprio para o efeito. De referir que a transferência dos 

perus para os pavilhões de recria/engorda, depende do estado de desenvolvimento das aves, 

das condições ambientais em que se encontra o pavilhão de cria e das condições climatéricas.  

 

 

 

Figura 5. Exploração de perus: fase de 
cria. Fotografia de Carolina Figueiredo. 
 

 Figura 6. Exploração de perus: fase de 
engorda. Fotografia de Carolina 
Figueiredo. 
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A maioria dos perus com um dia de idade são adquiridos em França, (para a fase de cria), 

existindo ainda a possibilidade de comprar ovos férteis por incubar destinados a centros de 

incubação, ou de a própria empresa possuir reprodutores (esta última possibilidade 

apresenta pouca expressão no nosso país).  

Os machos estão aptos para ir para o abate, por volta das 18 a 21 semanas de idade, e as 

fêmeas, por volta das 14 a 16 semanas de idade, de referir que estas idades dependem da 

estirpe genética das aves e das necessidades do mercado (Machado, 2014).  

O estudo foi realizado em 4 explorações de perus, localizadas na região centro de Portugal 

Continental. As explorações foram selecionadas em virtude da idade e do género das aves 

dos bandos que alojavam no momento em que o estudo foi feito. Neste estudo considerou-se 

um bando o conjunto dos animais alojados num pavilhão, sendo que cada exploração tinha 

vários pavilhões. No total das 4 explorações, foram analisados 5 bandos de fêmeas e 5 

bandos de machos observando-se um total de 41 938 aves (tabela 4).  

Adotou-se um código (A, B, C, D), para cada uma das explorações da empresa que foram 

alvo de avaliação no presente estudo, de modo a garantir o anonimato das mesmas. 

Tabela 4. Caracterização das explorações/pavilhões de amostragem. 

*Nº de aves - No início da fase de engorda; M – machos; F – fêmeas 

 

Exploração 

Pavilhão Aves 

Identificação Área (m²) Nº de aves * Género (M; F) Estirpe 

A 
A1 

1 540 
6 700 F Converter – Hybrid 

Turkeys® A2 6 510 F 

B 
B1 

1 120 
4 970 F Grade Maker - Hybrid 

Turkeys® B2 5 592 F 

C C1 1 680 3 000 M 
Grade Maker - Hybrid 

Turkeys® 

D 

D1 

920 

3 650 M 

Grade Maker - Hybrid 

Turkeys® 

D2 4 002 F 

D3 2 814 M 

D4 2 200 M 

D5 2 500 M 

Total 10 - 41 938 5 M: 5 F - 
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A exploração A situada no concelho de Torres Vedras era composta por 2 pavilhões similares 

entre si, de alvenaria e com 110 m de comprimento e 14 m de largura, totalizando uma área 

de 1 540 m² cada. Respeitando a densidade de 3,5 aves por m², cada pavilhão tinha 

capacidade para 5 390 aves. Nesta exploração recolheu-se dados nos 2 pavilhões que 

alojavam apenas fêmeas da estirpe Converter – Hybrid Turkeys®. 

A exploração B situada no concelho da Lourinhã era composta por 2 pavilhões de alvenaria. 

O pavilhão 1 tinha um 1º andar com 80 m de comprimento e 14 m de largura e uma cave com 

25 m de comprimento e 14 m de largura. O pavilhão 2 tinha um 1º andar com 80 m de 

comprimento por 14 m de largura e uma cave com 42 m de comprimento e 14 m de largura. 

Cada 1º andar de ambos os pavilhões totalizava uma área de 1 120 m², tendo a cave uma 

área de 350 m² e 588 m², respetivamente no pavilhão 1 e pavilhão 2. Respeitando a densidade 

de 3,5 aves por m², o 1º andar de ambos os pavilhões possui capacidade para 3 920 aves, e 

a cave do pavilhão 1 possui capacidade para 1 225 aves e a cave do pavilhão 2 capacidade 

para 2 058 aves. Nesta exploração recolheram-se dados nos 2 pavilhões, somente dos 1os 

andares, que alojavam apenas fêmeas da estirpe Grade Maker – Hybrid Turkeys®. 

A exploração C situada no concelho do Cartaxo era composta por 2 pavilhões similares entre 

si, de alvenaria e com 120 m de comprimento e 14 m de largura, totalizando uma área de 1 

680 m² cada. Respeitando a densidade de 3,5 aves por m², cada pavilhão tinha capacidade 

para 5 880 aves. Nesta exploração recolheram-se dados, unicamente num pavilhão, que 

alojava apenas machos, da estirpe Grade Maker – Hybrid Turkeys®. 

A exploração D situada no concelho da Azambuja era composta por 5 pavilhões similares 

entre si, de alvenaria e com 92 m de comprimento e 10 m de largura, totalizando uma área de 

920 m² cada. Respeitando a densidade de 3,5 aves por m², cada pavilhão tinha capacidade 

para 3 220 aves. Nesta exploração recolheu-se dados nos 5 pavilhões onde 4 pavilhões 

alojavam machos e 1 pavilhão alojava fêmeas, ambos da estirpe Grade Maker – Hybrid 

Turkeys®. 

Todas as explorações eram dotadas de ambiente controlado com janelas de abertura/fecho 

automático nas paredes laterais dos pavilhões, controladas automaticamente por sondas de 

temperatura. O sistema de ventilação podia ser controlado manualmente ou automaticamente. 

A luz era natural, proveniente das janelas dos pavilhões, havendo suplementação com luz 

artificial do tipo incandescente, quando necessário, perfazendo um total de 18h de luz por dia. 

Os pavilhões das explorações A e C tinham duas linhas de comedouros automáticos, já os 

pavilhões das explorações B e D apenas tinham uma linha de comedores automáticos. Os 
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bebedouros eram automáticos, em todos os pavilhões. O pavilhão 2 da exploração A 

apresentava 2 linhas de bebedouros do tipo pipeta, os restantes apresentavam 2 linhas de 

bebedouros do tipo pendular. O tipo de cama utilizado nos pavilhões das explorações em 

estudo era uma mistura de casca de arroz e aparas de madeira, sendo as camadas reviradas 

semanalmente (mais do que uma vez dependendo do seu estado) e adicionada nova cama 

sempre que necessário.  

3.2 Recolha de dados nas explorações 

 

A recolha de dados nas explorações foi realizada entre outubro e dezembro de 2014 nos 10 

pavilhões pertencentes às 4 explorações avícolas acima descritas. Utilizou-se como 

instrumentos de recolha de dados um tablet com a aplicação Android I-Watch Turkey® 

instalada, uma caneta para manusear o tablet, folhas que continham as tabelas de recolha 

dos indicadores de bem-estar animal para posteriormente apontar manualmente os dados se 

necessário (presente no anexo A) e uma máquina fotográfica.  

Esta aplicação foi desenvolvida por um grupo de investigadoras pertencentes aos institutos 

Ikerbasque e Neiker-Tecnalia localizados no País Basco (Espanha) e também da 

Universidade de Milão (Itália), como resultado da colaboração no projeto AWIN FP7 EU 

(European Animal Welfare Indicators Project). Este projeto, financiado pela UE, pretende 

desenvolver protocolos científicos para o estudo da saúde e BEA em espécies cujo 

conhecimento nestas áreas é diminuto e muitas vezes esquecido, como é o caso dos perus. 

Dá particular importância à avaliação e reconhecimento da dor, já que esta tem sido muitas 

vezes desvalorizada em protocolos de avaliação de BEA e é um fator-chave quando os 

problemas deste género surgem. Através do uso desta aplicação podemos quantificar 

facilmente e sem perturbar as aves, a ocorrência de indicadores referentes à saúde e bem-

estar animal em bandos de perus de uma forma estandardizada e simples, assente em bases 

científicas, não sendo necessárias alterações nas atividades de rotina da exploração, já que 

esta avaliação pode ser realizada em simultâneo com a inspeção de rotina da saúde do bando. 

Para além dos indicadores de saúde e BEA presentes nesta aplicação, como a ocorrência de 

aves com dificuldades de locomoção, aves imóveis, aves com feridas, manifestação de 

comportamentos anómalos, ou outros problemas de saúde mais sérios; é possível também a 

recolha de parâmetros adicionais com interesse para o produtor e ainda possibilita a avaliação 

de perus com múltiplos problemas. Os documentos criados por esta aplicação podem ser 

importados para um ficheiro do tipo Excel, imediatamente após a avaliação e utilizados para 

a análise dos dados obtidos referentes à saúde e BEA nos bandos das explorações, de forma 

clara e simples. Permite aos operadores destacar as condições de saúde e BEA do bando, 
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tanto no passado como no presente relacionando esses dados com condições de maneio e 

do meio ambiente das explorações, permitindo a comparação com uma população de 

referência e assim melhorar as condições de maneio e saúde desses bandos de perus (AWIN, 

2015). 

Em cada visita utilizou-se sempre equipamento de proteção adequado, respeitando as normas 

de biossegurança exigidas pela empresa (fato-macaco descartável, luvas descartáveis, sacos 

para o evitar o contacto do calçado com as camas, cabelo apanhado). Cada um dos 10 bandos 

foi avaliado periodicamente às 9, 11 e 14 semanas de idade. Os bandos de machos foram 

sujeitos ainda a uma avaliação suplementar às 17 semanas de idade correspondente à idade 

para o abate, porém esta não foi tida em conta na análise estatística dos dados recolhidos na 

exploração. 

No decurso de cada visita era recolhida informação relativa a indicadores de bem-estar 

animal, baseados na observação direta dos animais, a qual se encontra resumidamente 

apresentada na tabela seguinte. 

Tabela 5. Descrição do comportamento e aparência das aves em cada uma das categorias 
de indicadores de bem-estar nas explorações (as aves que apresentem correspondência com 
alguma das categorias foram contabilizadas como pertencentes a essa categoria; cada peru 
pode ser classificado como pertencente a mais do que uma categoria). (Adaptado de 
Marchewka et al., 2015) (continua). 

Categoria Indicadores Como se observa 

Locomoção 

Ave imóvel A ave não se mexe quando o observador se aproxima, ou 

depois de gentilmente tocada. 

A ave só se consegue mover quando se apoia sobre as suas 

asas. A ave imóvel pode repousar numa posição não natural 

com as patas estendidas para a frente ou para os lados. 

Ave com 

dificuldades de 

locomoção 

A ave desloca-se com dificuldade óbvia. 

Uma ou as duas pernas não assentam firmemente na cama. 

A ave afasta-se do observador quando este se aproxima, 

mas para a cada 2 ou 3 passos para descansar. 

Saúde 

 

Feridas na cabeça A ave apresenta feridas recentes ou antigas, incluindo 

vestígios de sangue, na cabeça e/ou apêndice carnoso e/ou 

bico e/ou pescoço. 

Feridas no dorso A ave apresenta feridas recentes ou antigas, incluindo 

vestígios de sangue, no dorso e/ou asas. 
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Tabela 5 (continuação). Descrição do comportamento e aparência das aves em cada uma das 
categorias de indicadores de bem-estar nas explorações (as aves que apresentem 
correspondência com alguma das categorias foram contabilizadas como pertencentes a essa 
categoria; cada peru pode ser classificado como pertencente a mais do que uma categoria). 
(Adaptado de Marchewka et al., 2015). 

 Feridas peri-

uropigiais 

A ave apresenta feridas no redor da cauda, ou nas laterais 

desta, incluindo feridas recentes, antigas e vestígios de 

sangue.  

Ave doente Aves que demostram sinais evidentes de debilidade 

incluindo crista pálida e pequena, olhos avermelhados e 

penas eriçadas. Estas aves normalmente encontram-se 

numa posição de descanso. Também se incluem aves com 

o papo pendente junto ao peito ou com um tom de pele 

amarelo/pálido.  

Estado 

terminal 

Ave com feridas de grande extensão ou sobre a cama com 

cabeça repousada no chão ou para trás, usualmente com 

os olhos semifechados. Ainda se consegue identificar a 

respiração da ave. 

Comportamento Agressão para 

com elemento 

da espécie 

A ave persegue, atingindo com o bico, ou batendo, saltando 

ou voando para cima de outra ave. 

Interação com 

o ser humano 

A ave bate intencionalmente com as asas, corre, salta ou 

voa em direção ao ser humano. 

Tentativa de 

monta 

A ave tenta montar outra ave. 

Outros 

 

Sujidade Manchas óbvias ou muito escuras no dorso, asas, ou nas 

penas da cauda da ave, não incluindo descoloração ligeira 

das penas devido ao comportamento natural de revirar a 

cama; cobrindo pelo menos 50% das aves. 

Falta de penas Falta de penas na maior parte da superfície do dorso da 

ave, podendo incluir as asas. 

Ave pequena Aves que apresentam dimensões equivalentes a cerca de 

metade do tamanho normal do restante bando (ex: fêmeas 

facilmente distinguíveis num bando de machos). 
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Após a chegada à exploração para realizar a visita, realizava-se um breve questionário ao 

produtor onde se colocaram questões acerca das condições gerais de maneio do bando, 

apontando a mortalidade acumulada de cada bando, e recolhendo os outros dados através 

do uso da aplicação. Só depois era aplicado o método das caminhadas por transetos (figura 

7) nos pavilhões dessa exploração, que consistem em caminhadas estandardizadas que 

dividem toda a área do pavilhão em caminhos aleatórios. Houve a oportunidade de estudar 

previamente o método utilizado e treiná-lo antes da recolha de dados, tendo tido acesso a 

vídeos demonstrativos de exemplos de aves com cada uma das categorias de indicadores de 

bem-estar animal avaliadas através da aplicação. 

Para aplicar este método, os pavilhões das explorações em estudo foram divididos 

longitudinalmente em 3 ou 4 transetos, dependendo da largura dos pavilhões (pavilhões com 

10 metros de largura foram divididos em 3 transetos e pavilhões com 12/14m de largura foram 

divididos em 4 transetos). Desta forma, os transetos apresentavam aproximadamente 3 

metros de largura entre si, sendo estes limitados pelas linhas dos comedouros e bebedouros 

automáticos, ou pela parede e linha de comedouros/bebedouros automáticos adjacente. A 

presença destas barreiras físicas dificultava o movimento das aves entre transetos 

adjacentes, quando estas se afastavam devido à aproximação do ser humano (movimento do 

observador ao longo do transeto). Percorreu-se o comprimento dos transetos pré-definidos, 

nos pavilhões das explorações em estudo, recolhendo através do uso da aplicação, todos os 

indícios nas aves que demonstravam ser representativas de alguma das categorias pré-

definidas dos indicadores de saúde e bem-estar animal cuja ocorrência é calculada 

automaticamente e de forma estandardizada pelo número de perus do bando no momento da 

avaliação e pelo número de transetos realizados. 
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Figura 7. Ilustração esquemática da recolha de dados nas explorações: Projeto dos transetos 
longitudinais que distam 2,5 m entre eles, num pavilhão de 13 m de largura. (Adaptado de 
Marchewka et al., 2013). As linhas a vermelho mostram as vias ao longo das quais os 
transetos foram realizados. As setas mostram o transeto feito a pé pelo observador entre as 
linhas de comedouros e bebedouros, como se procedeu à recolha de dados durante transetos 
(note a curta distância entre as aves e o observador).  

 

Por cada transeto, foram recolhidas duas amostras de cama, para a avaliação da sua 

qualidade (num máximo de 8 amostras por pavilhão), seguindo o protocolo do “Welfare 

Quality® - Assessment protocol for poultry” descrito na tabela 6. A ordem pela qual se 

caminhou nos transetos pré-definidos foi aleatória, com exceção do cuidado de evitar que 

houvesse observações sequenciais em transetos contíguos, minimizando assim a dupla 

contagem de aves. Houve o cuidado do observador se mover lentamente ao longo dos 

transetos, de forma a reduzir a perturbação do bando aquando da recolha de dados.  
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Tabela 6. Protocolo para a avaliação da qualidade da cama. (Adaptado de Welfare Quality® - 
Assessment protocol for poultry, 2009). 

Descrição do método 

Escolher locais alvo de avaliação, (dar preferência à recolha de amostras de cama debaixo 

de comedouros e bebedouros, ao longo dos limites e perto das portas dos pavilhões) para 

assim verificar se existe uma grande variação na consistência da cama ao longo do 

pavilhão. 

Classificação 

0 – Completamente seca e friável (ex.: move-se facilmente ao manipulá-la com o pé). 

1 – Seca, mas não se move facilmente ao manipulá-la com o pé.  

2 – Fica marca quando passamos por cima com o pé e forma uma bola quando é 

compactada, mas essa bola desintegra-se facilmente. 

3 – Agarra-se ao calçado e aglomera-se facilmente quando compactada em forma de bola. 

4 4 – Agarra-se ao calçado formando uma capa ou forma uma crosta compacta quando é 

quebrada. 

 

3.3 Recolha de dados no matadouro 

A recolha de dados no matadouro foi realizada de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, 

onde houve o cuidado de acompanhar os bandos avaliados nas explorações, observando-se 

aproximadamente, 10 657 aves. Os 2 bandos da exploração B foram abatidos num matadouro 

não pertencente à empresa, mas todos os restantes bandos em estudo, foram abatidos no 

matadouro da empresa onde foi realizado o estágio. Os dados recolhidos no matadouro, foram 

única e exclusivamente, provenientes dos bandos em estudo onde já tinham sido recolhidos 

os indicadores de bem-estar animal nas explorações.  

3.3.1 Esquema funcional de um matadouro de aves 

O processo de abate nos matadouros visitados incluíam as seguintes etapas: 

- Descarga das jaulas no cais de receção 

- Esvaziamento das jaulas 

- Suspensão das aves  

- Insensibilização/atordoamento num tanque de imersão  

- Sangria 

- Escaldão  

- Depena 

- Evisceração  
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- Lavagem final 

- Refrigeração e posterior expedição. 

Nesta fase utilizaram-se os protocolos, métodos de recolha e classificação dos indicadores 

de bem-estar animal descritos no “ Welfare Quality® - Assessment protocol for poultry”. 

Os indicadores de bem-estar animal recolhidos no matadouro, baseados na observação direta 

dos animais, foram:  

Dermatites de contacto 

- Lesões no peito (botões de peito, queimaduras no peito…); 

- Queimaduras do tarso; 

- Lesões nas almofadas plantares (pododermatites) e respetivos graus.  

Asas fraturadas. 

3.3.2 Dermatites de contacto: 

3.3.2.1 Lesões no peito. Método de recolha: observa-se as aves na linha 

durante um período 10 min. e contabilizava-se as que apresentam lesões no peito. Para 

classificar devemos calcular a % (percentagem) de aves com lesões no peito, utilizando para 

o efeito a seguinte fórmula: 

(nº aves com lesões no peito)/[( velocidade da linha em min.)*(nº de min. de observação na 

linha)]*100.  

 

3.3.2.2 Queimaduras do tarso. Método de recolha: durante três períodos 

separados de 5 minutos, avaliava-se o número de aves com estas lesões, numa zona da linha 

localizada após o escaldão. Utilizava-se uma escala de 0-4 para avaliar o grau de severidade 

da lesão. Para classificar, devemos calcular a % de aves com queimaduras do tarso utilizando 

para o efeito a seguinte fórmula: (nº aves com queimaduras do tarso classificadas de 1 a 4)/[( 

velocidade da linha em min.)*(nº de min. de observação na linha)]*100.  

Classificação das queimaduras do tarso.  

grau 0 – aves sem evidência de queimaduras do tarso;  

grau 1 e 2 – aves com evidência mínima de queimaduras do tarso; 

grau 3 e 4 – aves com evidência de queimaduras do tarso. 

 

3.3.2.3 Lesões nas almofadas plantares (pododermatites). Método de recolha: 

durante três períodos separados entre si, de 5 minutos cada, avaliava-se o número de aves 

com estas lesões, numa zona da linha localizada após o escaldão (onde as patas se 

encontram mais limpas). Utilizou-se uma escala de 0-4, presente no protocolo do Welfare 

Quality®, para avaliar o grau de severidade da lesão. Para classificar, calcular a % de aves 
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com pododermatites, utilizando para o efeito a seguinte fórmula: (nº aves com pododermatites 

classificadas de 1 a 4)/[( velocidade da linha em min.)*(nº de min. de observação na 

linha)]*100.  

 

 

Classificação das pododermatites:  

grau 0 – sem evidência de pododermatite; não existem alterações na superfície da almofada 

plantar; 

grau 1 – evidência mínima de pododermatite, existindo uma lesão muito pequena, 

acompanhada de uma ligeira hipertrofia e sinais de hiperqueratose, na superfície da almofada 

plantar; 

grau 2 - evidência mínima de pododermatite, descrição em tudo semelhante ao grau 1 porém 

a lesão é de maiores dimensões podendo ocupar metade da superfície da almofada plantar; 

grau 3 – evidência de pododermatite, observa-se necrose epitelial extensa na superfície da 

almofada plantar, esta lesão abrange toda a superfície da almofada plantar; 

grau 4 – evidência de pododermatite; lesões profundas na pele da almofada plantar onde 

ocorre ablação da epiderme com a formação de uma cratera, existindo lesões na epiderme 

dos dedos acompanhadas de hipertrofia e hiperqueratose. 

 

3.3.3 Asas fraturadas. Método de recolha: contabilizava-se num período mínimo 

de 10 minutos o número de aves com asas fraturadas na linha. Para classificar calcular a % 

de aves com asas fraturadas, utilizava-se para o efeito a seguinte fórmula: (nº aves com asas 

fraturadas)/[(velocidade da linha em min.)*(nº de min. de observação na linha)]*100.  

Não foi avaliado padrão cromático da lesão logo não se pôde presumir a origem deste tipo de 

lesões. 

 

Utilizaram-se como instrumentos de recolha de dados, folhas com tabelas onde constavam 

os indicadores de bem-estar animal a ser recolhidos (no anexo B), lápis para apontar os dados 

e um relógio de pulso para contabilizar o tempo. Em cada visita cumpriram-se todos os 

requisitos relativamente ao equipamento e respeitaram-se todas as normas de higiene e 

segurança no matadouro exigidas pela empresa (vestuário de proteção do ramo agroalimentar 

fornecido pela empresa, luvas descartáveis, touca descartável, auscultadores para proteção 

auricular, galochas brancas). 
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3.4 Tratamento estatístico 

A ocorrência dos indicadores de BEA foi calculada para cada bando, assumindo que cada 

pavilhão é uma unidade experimental (10 pavilhões no total). Antes de ser realizada a análise 

estatística, a frequência com que se recolheu determinado indicador de BEA para cada 

unidade experimental, foi transformada em proporções por transeto, baseado no 

conhecimento do nº de aves de cada bando dentro do respetivo pavilhão, no momento em 

que foi feita a avaliação. Foi assumido que os perus se distribuíam aleatoriamente pelo 

pavilhão. Da mesma forma na recolha de dados no matadouro, foi calculada a frequência com 

que se recolheu determinado indicador de BEA baseado no conhecimento do nº de aves que 

entraram no matadouro do respetivo pavilhão, no momento em que foi feita a avaliação. A 

análise estatística dos dados obtidos foi realizada utilizando o programa SPSS (versão 22, 

SPSS Inc., Chicago, IL). Resultados em que o valor de p era inferior a 0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. Para todos os níveis de ocorrências 

encontradas, foi calculado um intervalo de confiança a 95%. Foram utilizados um modelo 

linear fixo, ANOVA e testes-t, para cada um dos indicadores de BEA utilizando o módulo para 

modelos mistos lineares, para validar questões individuais. Para verificar a existência de 

eventuais associações entre indicadores de BEA medidos em escala ordinal, foram calculados 

coeficientes de correlação de Spearman. 
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4. Resultados  

4.1 Avaliação do BEA nas explorações, através da análise de indicadores observados 

nas explorações 

Ao nível das explorações foram observados vários indicadores de BEA.  

A análise de variância permitiu inferir sobre o efeito dos fatores género, exploração e semanas 

de idade dos bandos em que foram realizadas as visitas, sobre os indicadores de BEA 

avaliados nas explorações (tabela 7 e tabela 8). 

Tabela 7. Análise de variância do género, da exploração e da idade dos bandos para cada um 
dos indicadores de BEA analisados nas explorações. 
Indicadores  Género Exploração Semanas de idade 

Mortalidade F 40,25 20,09 61,45 

Valor de P 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

Sujidade F 3,46 8,91 1,02 

Valor de P 0,07 0,000*** 0,36 

Interação com o ser 

humano 

F 31,91 10,55 6,94 

Valor de P 0,000*** 0,000*** 0,002** 

Ave doente (figura 8) F 2,43 3,57 0,26 

Valor de P 0,12 0,02* 0,77 

Feridas na cabeça F 1,42 8,03 24,98 

Valor de P 0,24 0,000*** 0,000*** 

Feridas no dorso F 1,99 3,90 1,15 

Valor de P 0,16 0,01** 0,32 

Feridas peri-uropigiais F 0,17 0,61 4,21 

Valor de P 0,68 0,61 0,02* 

Ave pequena F 0,06 0,84 10,94 

Valor de P 0,81 0,48 0,000*** 

Falta de penas F 14,96 2,36 4,11 

Valor de P 0,000*** 0,08 0,02* 

Ave com dificuldades 

de locomoção 

F 8,11 3,29 2,44 

Valor de P 0,005** 0,02* 0,09 

Ave imóvel F 0,31 0,67 1,35 

Valor de P 0,58 0,57 0,26 

Agressão entre perus F 0,46 2,62 4,93 

Valor de P 0,50 0,06 0,009** 

Tentativa de monta F 0,00 2,10 1,03 

Valor de P 1,00 0,10 0,36 

Estado terminal F 0,28 0,73 3,10 

Valor de P 0,60 0,53 0,05* 

*Valor de P≤0,05 – Estatisticamente significativo; **Valor de P≤0,01 – Estatisticamente muito 

significativo; ***- Valor de P≤0,001 – Estatisticamente altamente significativo. 
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Tabela 8. Análise de variância do género, da exploração e da idade dos bandos para a 
qualidade da cama analisada nas explorações. 

Indicadores  Género Exploração Semanas de 

idade 

Outros: Qualidade da cama F 0,004 5,90 57,89 

Valor de P 0,95 0,001*** 0,000*** 

*Valor de P≤0,05 – Estatisticamente significativo; **Valor de P≤0,01 – Estatisticamente muito 

significativo; ***- Valor de P≤0,001 – Estatisticamente altamente significativo. 

 

Figura 8. Exemplo de ave doente. (Adaptado de AWIN, 2015). 
 

Podemos verificar que existem diferenças altamente significativas entre géneros para os 

indicadores mortalidade, interação com o ser humano, falta de penas e diferenças muito 

significativas, em relação ao mesmo fator, para o indicador ave com dificuldades de 

locomoção. Quanto ao fator exploração, esta análise demonstrou haver diferenças altamente 

significativas para o indicador mortalidade, sujidade, interação com o ser humano, feridas na 

cabeça e qualidade da cama; diferenças muito significativas para o indicador feridas no dorso; 

e diferenças significativas para o indicador Ave doente e ave com dificuldades de locomoção. 

Por último, quanto ao fator semanas de idade dos bandos, esta análise demonstrou existirem 

diferenças altamente significativas para o indicador mortalidade, feridas na cabeça, ave 

pequena e qualidade da cama; diferenças muito significativas para o indicador interação com 

o ser humano e agressão entre perus; e diferenças significativas para o indicador feridas peri-

uropigiais, falta de penas e estado terminal. 

Nas tabelas 9, 10 e 11, encontram-se resumidos valores médios de ocorrência (%) e 

respetivos desvios-padrões dos indicadores, tendo em consideração o efeito dos 3 fatores 

fixos analisados, nomeadamente, o género, as explorações e as semanas de idade dos 
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bandos nas quais foram realizadas as visitas. Nestas tabelas também se apresenta o 

resultado da análise estatística relativa à diferença entre médias. 

 

Tabela 9. Valores médios de ocorrência (%, exceto valor da qualidade da cama) dos 
indicadores de BEA por género e respetivos resultados da análise estatística relativa à 
diferença entre médias. 

Indicadores Género 

Machos  Fêmeas 

Mortalidade 1,47±0,75 a 1,43±1,54 b 

Sujidade 0,27±0,20a 0,33±0,20 a 

Interação com o ser humano 0,38±0,24 a 0,02±0,04 b 

Ave doente 0,07±0,10 a 0,08±0,08 a 

Feridas na cabeça 0,23±0,28 a 0,13±0,19 a 

Feridas no dorso 0,05±0,08 a 0,06±0,09 a 

Feridas peri-uropigiais 0,04±0,06 a 0,05±0,06 a 

Ave pequena 0,04±0,06 a 0,06±0,07 a 

Falta de penas 0,02±0,04 a 0,07±0,09 b 

Ave com dificuldades de 

locomoção 

0,13±0,14 a 0,07±0,08 b 

Ave imóvel 0,01±0,05 a 0,005±0,02 a 

Agressão entre perus 0,07±0,17 a 0,07±0,11 a 

Tentativa de monta 0,003±0,02 a SO a 

Estado terminal 0,01±0,06 a 0,003±0,01 a 

Outros: Qualidade da cama (nível) 1,76±0,90 a 1,82±0,83 a 

a-b – Valores médios, que na mesma linha da tabela, não possuam um índice comum diferem 

significativamente entre si (P≤0,05). SO – sem ocorrências. 

 

Pela análise da tabela 9 é possível observar diferenças significativas entre géneros no que 

diz respeito aos indicadores mortalidade, interação com o ser humano, dificuldades de 

locomoção, sendo os valores encontrados para os machos superiores aos das fêmeas. 
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Relativamente ao indicador falta de penas verificou-se que as fêmeas apresentavam um valor 

maior do que os machos e esta diferença era significativa. 

Tabela 10. Valores médios de ocorrência (%, exceto valor da qualidade da cama) dos 
indicadores de BEA por exploração e respetivos resultados da análise estatística relativa à 
diferença entre médias. 

Indicadores Explorações 

A B C D 

 Mortalidade 1,53±0,60 a 0,34±0,14 b 1,36±0,54 c 1,82±1,53 c,d 

Sujidade  0,30±0,19 a 0,46±0,19 b 0,12±0,13 c 0,30±0,19 a,d 

Interação com o ser 

humano 

0,03±0,05 a 0,01±0,03 a 0,59±0,23 c 0,26±0,22 a 

Ave doente 0,09±0,08 a 0,04±0,05 a,b 0,12±0,16 a,c 0,06±0,09 a 

Feridas na cabeça 0,12±0,12 a 0 a 0,09±0,13 a 0,29±0,30 b 

Feridas no dorso 0,10±0,12 a,b 0,02±0,03 a 0,01±0,04 a,c 0,05±0,08 a 

Feridas peri-uropigiais 0,04±0,05 a 0,08±0,07 a 0,04±0,07 a 0,04±0,06 a 

Ave pequena 0,05±0,06 a 0,09±0,08 a 0,04±0,07 a 0,04±0,06 a 

Falta de penas 0,06±0,09 a 0,07±0,05 a 0 a 0,04±0,08 a 

Ave com dificuldades de 

locomoção 

0,10±0,09 a 0,04±0,06 a,b 0,06±0,09 b 0,13±0,14 a 

Ave imóvel 0,01±0,03 a SO a SO a 0,01±0,05 a 

Agressão entre perus 0,07±0,10 a 0,05±0,08 a SO a 0,10±0,19 a 

Tentativa de monta SO a SO a 0,01±0,04 a SO a 

Estado terminal SO a 0,004±0,02 a SO a 0,02±0,07 a 

Outros: Qualidade da 

cama (nível) 

1,75±0,83 a,b 1,84±0,99 a 1,25±0,66 b 1,93±0,84 a 

a-d – Valores médios, que na mesma linha da tabela, não possuam um índice comum diferem 

significativamente entre si (P≤0,05). SO – sem ocorrências. 

Pela análise da tabela 10 é possível observar diferenças significativas entre explorações no 

que diz respeito a alguns indicadores: 
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- Mortalidade – Todas as explorações si diferem entre exceto a C com a D. 

- Sujidade - Todas as explorações diferem entre si exceto a A com a D. 

- Interação com o ser humano – Apenas a exploração D difere das demais. 

- Ave doente – A exploração B difere da C. 

- Feridas na cabeça - Apenas a exploração D difere das demais. 

- Feridas no dorso – A exploração A difere da C. 

- Ave com dificuldades de locomoção - A exploração C difere da A e da D. 

- Outros: Qualidade da cama - A exploração C difere da B e da D. 

Tabela 11. Valores médios de ocorrência (%, exceto valor da qualidade da cama) dos 
indicadores de BEA por idade dos bandos e respetivos resultados da análise estatística 
relativa à diferença entre médias. 

Indicadores Semanas de idade 

9 11 14 

Mortalidade 0,70±0,39 a 1,16±0,50 b 2,80±1,46 c 

Sujidade 0,30±0,16 a 0,31±0,23 a 0,31±0,22 a 

Interação com o ser humano 0,13±0,15 a 0,20±0,26 a,b 0,31±0,30 b 

Ave doente 0,08±0,1a 0,06±0,09 a 0,07±0,09 a 

Feridas na cabeça 0,07±0,12 a 0,11±0,20 a 0,41±0,27 b 

Feridas no dorso 0,04±0,08 a 0,04±0,06 a 0,08±0,12 a 

Feridas peri-uropigiais 0,07±0,07 a 0,04±0,05 a,b 0,03±0,05 b 

Ave pequena  0,09±0,08 a 0,04±0,05 b 0,01±0,03 b 

Falta de penas 0,04±0,06 a 0,03±0,07 a 0,07±0,10 b 

Ave com dificuldades de 

locomoção 

0,08±0,11 a 0,08±0,08 a 0,15±0,16 a 

Ave imóvel 0,002±0,01 a 0,008±0,03 a 0,02 ±0,06 a 

Agressão entre perus 0,12±0,19 a 0,07±0,12 a,b 0,02±0,05 b 

Tentativa de monta 0,004±0,02 a SO a SO a 

Estado terminal SO a 0,002±0,01 a 0,03±0,09 a 

Outros: Qualidade da cama (nível) 1,00±0,64 a 2,09±0,67 b 2,43±0,49 c 

a-c – Valores médios, que na mesma linha da tabela, não possuam um índice comum diferem 

significativamente entre si (P≤0,05). SO – sem ocorrências. 
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Pela análise da tabela 11 é possível observar diferenças significativas entre idades no que diz 

respeito a alguns indicadores: 

- Mortalidade – Todas as semanas de idade diferem entre si. 

- Interação com o ser humano – A semana 14 difere da semana 9. 

- Feridas da cabeça - A semana 14 difere da semana 9 e da semana 11. 

- Feridas peri-uropigiais – A semana 14 difere da semana 9. 

- Ave pequena – A semana 9 difere da semana 11 e da semana 14. 

- Falta de penas – A semana 14 difere da semana 9 e da semana 11. 

- Agressão entre perus – A semana 14 difere da semana 9. 

- Outros: Qualidade da cama – Todas as semanas de idade diferem entre si. 
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4.1.1 Coeficientes de correlação entre os indicadores de BEA observados nas explorações 

Os resultados dos coeficientes de correlação de Spearman entre os indicadores de BEA animal recolhidos nas explorações encontram-se 

apresentados na tabela 12. 

Tabela 12. Correlação de Spearman, entre os diversos indicadores de BEA analisados nas explorações (continua). 

Indicadores Mortalidade Sujida
de 

Interação com o 
ser humano 

Ave doente Feridas na 
cabeça 

Feridas 
no dorso 

Feridas peri-
uropigiais 

Ave 
pequena 

Mortalidade 1,00 -0,14 0,36** 0,09 0,66** 0,12 -0,34** -0,49** 

Sujidade -0,14 1,00 -0,28** -0,25* -0,16 0,13 -0,10 0,001 

Interação com o ser humano 0,36** -0,28** 1,00 -0,08 0,18 -0,11 -0,22* -0,22* 

Ave doente 0,09 -0,25* -0,08 1,00 0,09 0,01 -0,08 -0,13 

Feridas na cabeça 0,66** -0,16 0,18 0,09 1,00 0,18 -0,18 -0,35** 

Feridas no dorso 0,12 0,13 -0,11 0,01 0,18 1,00 -0,19 -0,15 

Feridas peri-uropigiais -0,34** -0,10 -0,22* -0,08 -0,18 -0,19 1,00 0,76** 

Ave pequena -0,49** 0,001 -0,22* -0,13 -0,35** -0,15 0,76** 1,00 

Falta de penas -0,005 0,19 -0,36** -0,09 0,01 0,08 0,06 0,02 

Ave com dificuldades de 
locomoção 

0,27** 0,08 0,27** 0,02 0,18 0,12 -0,36** -0,18 

Ave imóvel 0,17 0,07 -0,06 -0,09 0,31** -0,08 -0,14 -0,13 

Agressão entre perus -0,18 0,09 -0,25* 0,11 -0,09 -0,01 0,19 0,15 

Tentativa de monta -0,05 0,07 0,11 -0,10 -0,11 -0,08 0,14 0,14 

Estado terminal 0,23** 0,06 0,06 0,05 0,24* 0,06 0,10 -0,13 

Outros: Qualidade da cama 0,39** 0,18 -0,01 -0,02 0,39** 0,10 -0,13 -0,28** 

; * - correlação é significativa ao nível de 0,05, ** - correlação é significativa ao nível de 0,01. 
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Tabela 12 (continuação). Correlação de Spearman, entre os diversos indicadores de BEA analisados nas explorações. 

Indicadores Falta de 

penas 

Ave com 

dificuldades 

de locomoção 

Ave 

imóvel 

Agressão 

entre perus 

Tentativa de 

monta 

Estado 

terminal 

Outros: 

Qualidade da 

cama 

Mortalidade -0,005 0,27** 0,17 -0,18 -0,05 0,23* 0,39** 

Sujidade 0,19 0,08 0,07 0,09 0,07 0,06 0,18 

Interação com o ser humano -0,36** 0,27** -0,06 -0,25* 0,11 0,06 -0,01 

Ave doente -0,09 0,02 -0,09 0,11 -0,10 0,05 -0,02 

Feridas na cabeça 0,01 0,18 0,31** -0,09 -0,11 0,24* 0,39** 

Feridas no dorso 0,08 0,12 -0,08 -0,01 -0,08 0,06 0,10 

Feridas peri-uropigiais 0,06 -0,36** -0,14 0,19 0,14 0,10 -0,13 

Ave pequena 0,02 -0,18 -0,13 0,15 0,14 -0,13 -0,28** 

Falta de penas 1,00 -0,08 0,06 -0,13 -0,07 0,11 0,08 

Ave com dificuldades de 

locomoção 

-0,08 1,00 0,05 -0,08 -0,12 0,01 0,17 

Ave imóvel 0,06 0,05 1,00 -0,13 -0,03 0,12 0,09 

Agressão entre perus -0,13 -0,08 -0,13 1,00 -0,07 -0,06 -0,04 

Tentativa de monta -0,07 -0,11 -0,03 -0,07 1,00 -0,02 -0,15 

Estado terminal 0,12 0,01 0,12 -0,06 -0,02 1,00 0,18 

Outros: Qualidade da cama 0,08 0,17 0,09 -0,04 -0,15 0,18 1,00 

* - correlação é significativa ao nível de 0,05, ** - correlação é significativa ao nível de 0,01. 
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Ao analisarmos a tabela 12 percebemos que existe um coeficiente de correlação significativo entre os indicadores: mortalidade e feridas na 

cabeça (coeficiente de correlação Spearman r=0,66; P≤0,01), mortalidade e ave com dificuldades de locomoção (coeficiente de correlação 

Spearman r=0,27; P≤0,01), mortalidade e estado terminal (coeficiente de correlação Spearman r=0,23; P≤0,01), mortalidade e qualidade da 

cama (coeficiente de correlação Spearman r=0,39; P≤0,01), feridas na cabeça e estado terminal (coeficiente de correlação Spearman r=0,24; 

P≤0,05) e feridas na cabeça e ave imóvel (coeficiente de correlação Spearman r=0,31; P≤0,01). 
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4.2 Avaliação do bem-estar animal nas explorações, através da análise de indicadores 

observados no matadouro 

Ao nível do matadouro foram observados vários indicadores de BEA. 

A análise de variância permitiu perceber o efeito, utilizando métodos estatísticos, dos fatores 

género dos bandos avaliados e exploração, sobre os indicadores de BEA avaliados no 

matadouro, e está apresentada na tabela 13.  

 

Tabela 13. Efeito do gênero e da exploração para cada indicador de BEA analisado no 
matadouro. 

Indicadores 

Análise dos fatores de 

variância 

Gênero Exploração 

Asas fraturadas F 1,39 0,69 

Valor de P 0,25 0,57 

 

Dermatites 

de 

contacto 

Lesões no Peito F 4,28 0,70 

Valor de P 0,05* 0,56 

Queimaduras do tarso F 1,01 0,12 

Valor de P 0,33 0,95 

Pododermatites 

1 F 0,002 0,93 

Valor de P 0,97 0,44 

2 F 6,90 11,80 

Valor de P 0,02* 0,000*** 

3 F 4,72 2,82 

Valor de P 0,04* 0,07 

4 F 9,44 1,29 

Valor de P 0,006** 0,308 

Total F 11,96 6,50 

Valor de P 0,003** 0,003** 

*Valor de P≤0,05 – Estatisticamente significativo; **Valor de P≤0,01 – Estatisticamente muito 

significativo; ***- Valor de P≤0,001 – Estatisticamente altamente significativo. 

Quanto ao fator género existem diferenças muito significativas para o indicador 

pododermatites de grau 4 e no total de pododermatites, e diferenças significativas para o 

indicador lesões no peito, pododermatites de grau 2 e pododermatites de grau 3. O fator 
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exploração demonstrou apresentar diferenças altamente significativas para o indicador 

pododermatites de grau 2 e diferenças muito significativas para o indicador total de 

pododermatites. 

Nas tabelas 14 e 15, encontram-se resumidos valores médios de ocorrência (%) e respetivos 

desvios-padrões dos indicadores, tendo em consideração o efeito dos 2 fatores fixos 

analisados, nomeadamente, o género e as explorações de origem dos bandos que foram alvo 

das visitas. Nestas tabelas também se apresenta o resultado da análise estatística relativa à 

diferença entre médias. O estudo da interação entre estes fatores não foi estimável, de um 

ponto de vista estatístico, devido ao reduzido número de amostras. 

Tabela 14. Valores médios de ocorrência (%) e respetivos desvios-padrões, dos indicadores 
de BEA analisados no matadouro, por género. 

Indicadores 
Género 

Machos Fêmeas 

Asas fraturadas 2,58±2,14 a 0,57±0,59 a 

 

Dermatites 

de 

contacto 

Lesões no peito 13,95±6,42 a 0,57±0,65 b 

Queimaduras do tarso 2,39±2,78 a SO a 

Pododermatites 

1 0,41±0,50 a 3,16±3,41 a 

2 7,12±4,75 a 30,38±18,41 b 

3 41,29±11,42 a 50,30±10,93 b 

4 51,14±13,48 a 15,71±13,02 b 

Total 99,96±0,15 a 99,55±0,53 b 

a-b – Valores médios, que na mesma linha da tabela, não possuam  um índice comum diferem 

significativamente entre si (P≤0,05). SO – sem ocorrências. 

 

Pela análise da tabela 14 é possível observar diferenças entre géneros no que diz respeito 

aos indicadores lesões no peito, pododermatites de grau 4 e no total de pododermatites, sendo 

os valores encontrados para os machos superiores aos das fêmeas. Relativamente aos 

indicadores pododermatites de grau 2 e pododermatites de grau 3 verificou-se que as fêmeas 

apresentavam um valor maior do que os machos e esta diferença era significativa. 
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Tabela 15. Valores médios de ocorrência (%) e respetivos desvios-padrões, dos indicadores 
de BEA analisados no matadouro, por exploração. 

Indicadores 
Exploração 

A B C D 

Asas fraturadas 0,19±0,38 a 1,30±0,18 a 1,68±1,64 a 2,78±2,27 a 

 

Dermatites 

de 

contacto 

Lesões no peito 0,66±0,86 a 0,36±0,50 a 17,00±3,24a 11,75±7,55 a 

Queimaduras do tarso SO a SO a 1,82±1,79 a 2,43±3,09 a 

Pododermatites 

1 3,42±3,38 a 4,00±5,11 a 0,59±0,39 a 0,34±0,51 a 

2 20,36±12,79a 53,51±5,80b 9,74±3,44 a,b 7,42±6,88 a 

3 52,50±3,89 a 37,71±8,22a 35,22±7,27a 45,57±13,22a 

4 23,59±11,75a 3,85±3,43 a 54,33±8,99 a 46,59±18,56a 

Total 99,87±0,25 a 99,09±0,73b 99,88±0,27a,b 99,94±0,23a,b 

a-b – Valores médios, que na mesma linha da tabela, não possuam  um índice comum diferem 

significativamente entre si (P≤0,05). SO – sem ocorrências. 

 

Pela análise da tabela 15 é possível observar diferenças significativas entre explorações no 

que diz respeito a alguns indicadores: 

- Pododermatites de grau 2 – A exploração B difere da exploração A e da exploração D. 

- Total de pododermatites – A exploração A difere da exploração B. 

 

 

4.2.1 Coeficientes de correlação entre os indicadores de BEA observados no 

matadouro 

Os resultados dos coeficientes de correlação de Spearman entre os indicadores de BEA 

animal recolhidos no matadouro estão apresentados na tabela 16.  
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Tabela 16. Coeficientes de correlação de Spearman, entre os diversos indicadores de BEA 
analisados no matadouro. 

Indicadores AF LP QT PDA1 PDA2 PDA3 PDA4 PDATotal 

AF 1,00 0,38 0,47* 0,06 -0,38 -0,40 0,51** 0,13 

LP 0,38 1,00 0,75** -0,27 -0,38 -0,55** 0,77** 0,44* 

QT 0,47* 0,75** 1,00 -0,16 -0,51* -0,68** 0,82** 0,37 

PDA1 0,06 -0,27 -0,16 1,00 0,44* -0,17 -0,21 -0,31 

PDA2 -0,38 -0,38 -0,51* 0,44* 1,00 0,09 -0,63** -0,63** 

PDA3 -0,40 -0,55** -0,68** -0,17 0,09 1,00 -0,70** -0,10 

PDA4 0,51** 0,77** 0,82** -0,21 -0,63** -0,69** 1,00 0,60** 

PDATotal 0,13 0,44* 0,37 -0,31 -0,63** -0,10 0,60** 1,00 

AF - Asas fraturadas, LP – Lesões do peito, QT – Queimaduras do tarso, PDA1 – 

Pododermatites grau 1, PDA2 – Pododermatites grau 2, PDA3 – Pododermatites grau 2, PDA4 

– Pododermatites grau 4 e PDATotal – Pododermatites no total; * - correlação é significativa 

ao nível de 0,05, ** - correlação é significativa ao nível de 0,01. 

 

Ao analisarmos a tabela 16 percebemos que existe um coeficiente de correlação muito 

significativo entre os indicadores: lesões no peito (coeficiente de correlação segundo 

Spearman r=0,76; P≤0,01), queimaduras do tarso (coeficiente de correlação segundo 

Spearman r=0,82; P≤0,01) e pododermatites de grau 4 (grau que traduz o limite superior de 

severidade deste tipo de lesão).   
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5. Discussão 

5.1 Avaliação do bem-estar animal nas explorações, através da análise de indicadores 

observados nas explorações 

 

5.1.1 Mortalidade 

A taxa de mortalidade que avaliámos corresponde a uma taxa de mortalidade acumulada, isto 

é, foi calculada tendo em conta o número de perus que morreram no pavilhão, até cada uma 

das semanas de idade em que foram realizadas as visitas, incluindo as aves que tinham sido 

eliminadas por doença ou por outros motivos, e esse valor de aves mortas foi dividido pelo 

número de perus presentes no pavilhão no momento da entrada, e multiplicado por 100. Esta 

taxa de mortalidade pré-matadouro é considerada um problema com implicações graves na 

indústria da produção de carne de peru, não só em termos produtivos mas também quanto ao 

BEA praticado nas explorações, sendo que a origem mais comum desta mortalidade é a 

manifestação de comportamentos como o picacismo e/ou canibalismo e respetivas 

consequências dessa manifestação (Duggan et al., 2014). No nosso estudo, o valor médio 

desta taxa demonstrou ser mais elevado nas aves do género masculino (1,47%) do que nas 

aves do género feminino (1,43%), havendo diferenças altamente significativas entre géneros 

(P=0,000). Estes dados são concordantes com os dados obtidos por Krautwald-Junghanns et 

al. (2013), os quais verificaram que os perus machos apresentaram uma taxa de mortalidade 

de 10% e os perus fêmeas de 4%, e referem que em condições comerciais, taxas de 

mortalidade entre 4% a 6% para as fêmeas e entre 8% a 10% para os machos, não são 

consideradas particularmente elevadas. Os valores médios desta taxa entre explorações foi 

de 1,53% para a exploração A, 0,34% para a exploração B, 1,36% para a exploração C e 

1,82% para a exploração D; sendo esta diferença altamente significativa entre explorações 

(P=0,000). Um dos motivos que pode justificar esta diferença foi o facto de as aves da 

exploração B terem sido aves selecionadas para o abate especial de natal, e como tal, tiveram 

que sair mais cedo da exploração para o matadouro, apresentando um menor valor desta taxa 

de mortalidade comparativamente com os valores das outras explorações. A exploração D 

que apresentou uma maior taxa de mortalidade, é aquela que também apresentou um maior 

número de casos de aves com feridas na cabeça e aves com dificuldade de locomoção, 

indicadores que demonstraram estar correlacionados com a taxa de mortalidade no presente 

estudo. Duggan et al. (2014) constataram que aves instaladas em explorações mais modernas 

(com condições ambientais controladas, com luz artificial e ventilação de túnel) possuem 

menores taxas de mortalidade e de refugo do que aves instaladas em explorações idênticas 

às do nosso estudo (condições ambientais controladas apenas de forma parcial, com acesso 

a luz natural e sem ventilação de túnel). Por último, os valores médios da taxa de mortalidade 
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entre idades dos bandos foi de 0,70% às 9 semanas de idade, 1,16% às 11 semanas de idade 

e 2,80% às 14 semanas de idade sendo esta diferença altamente significativa (P=0,000). 

Percebemos que o valor desta taxa foi crescente tendo em consideração o aumento da idade 

dos bandos. Os estudos efectuados por Marchewka et al. (2015) em perus com 19/20 

semanas de idade apresentaram valores médios de 15,03%.  

 

5.1.2 Sujidade 

No presente estudo, a ocorrência deste indicador foi maior nas fêmeas (0,33%) do que nos 

machos (0,27%) o que pode estar relacionado com o facto de as fêmeas produzirem maior 

quantidade de excrementos do que os machos (Krautwald-Junghanns et al., 2013), que 

consequentemente se traduz em piores condições das camas (no nosso estudo as fêmeas 

apresentam um pior nível da qualidade das camas 1,82, do que os machos 1,76). Porém esta 

diferença demonstrou não ser significativa em termos estatísticos (P=0,06). Houve um maior 

número de aves sujas na exploração B (0,46%), seguida da exploração A e D com o mesmo 

valor médio de ocorrência (0,30%) e a exploração que apresentou um menor valor (0,12%) foi 

a exploração C. Estas diferenças entre explorações demonstraram ser altamente significativas 

(P=0,000), sendo a diferença mais notória entre a exploração B e C. Pensamos que esta 

diferença se pode justificar porque o nível da qualidade da cama na exploração B (1,84) 

demonstrou ser pior do que na exploração C (1,25),e aves com uma pior cama estão mais 

predispostas a apresentarem as suas penas mais sujas. Em termos de idades, as aves 

apresentaram-se ligeiramente mais sujas e com valores médios semelhantes, às 14 e às 11 

semanas de idade (0,31%), tendo um valor médio de 0,30% às 9 semanas. A diferença não 

foi significativa entre idades (P=0,36). Segundo o estudo de Marchewka et al. (2015), perus 

machos com 19/20 semanas de idade apresentaram valores médios para este indicador de 

0,07% utilizando o mesmo método de recolha, sendo um valor bastante inferior ao do nosso 

estudo e penso que se pode justificar pelo facto de existirem duas mudas de penas nesta 

espécie (tendo em conta o número de semanas que os perus comerciais permanecem nas 

explorações): uma muda pós-natal dos primeiros dias até aos 32 dias de idade, e uma muda 

pós-juvenil que começa aos 25 dias e se prolonga até às 20 semanas de idade (Payne, 1946). 

Como apenas recolhemos dados até às 14 semanas de idade, sabemos que os perus ainda 

estão a realizar a segunda muda de penas, podendo vir a melhorar a sua condição em termos 

de sujidade até à idade em que saem para o abate (unicamente no caso dos machos que 

podem sair entre as 18 e as 21 semanas de idade, já que as fêmeas saem entre as 14 e as 

15 semanas de idades reportando a realidade desta indústria no nosso país). 
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5.1.3 Interação com o ser humano 

Houve uma maior demonstração deste comportamento nos machos (0,39%) do que nas 

fêmeas (0,02%), sendo essa diferença altamente significativa (P=0,000). Segundo 

Marchewka et al. (2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas de idade apresentaram 

um valor semelhante ao do nosso estudo (0,31%). Podemos relacionar os nossos dados com 

os do estudo realizado por Cunningham et al. (1992) que referem que a partir das 12 semanas 

de idade os perus machos apresentam maiores manifestações de comportamentos de 

agressividade do que as fêmeas, o que vai de encontro com os nossos dados. Também o 

estudo realizado por Busayi et al. (2006), revelaram que os machos demonstram ser mais 

agressivos do que as fêmeas (contabilizaram comportamentos de picacismo). Quanto à 

demonstração deste comportamento entre explorações, aquela que apresentou um maior 

número de casos foi a exploração C (0,59%), seguida da exploração D (0,26%), A (0,03%) e 

B (0,01%). Estas diferenças entre explorações demonstraram ser altamente significativas 

(P=0,000), o que se pode justificar pelo facto de a exploração A e B apenas possuírem aves 

do género feminino, e estas aparentam ter menor tendência a manifestar comportamentos de 

agressividade do que os machos. Existem estudos acerca das interações comportamentais 

entre perus, porém estes foram feitos em função das densidades praticadas nas explorações, 

que no caso do nosso estudo não foi alvo de avaliação. Em termos de idades, às 14 semanas 

de idade foi quando observámos um maior número de casos de manifestações deste 

comportamento (0,31%), seguido das 11 semanas de idade (0,20%) e das 9 semanas de 

idade (0,13%), sendo esta diferença muito significativa (P=0,002), especialmente entre as 9 e 

as 14 semanas. A nossa justificação para que haja um aumento deste tipo de comportamento 

com a idade tem a ver com a própria maturidade sexual da ave que é acompanhada por 

manifestação de comportamentos territoriais, até porque o peru é uma espécie que apresenta 

um sistema social altamente competitivo (Buchholz, 1997). Segundo Marchewka et al. (2013), 

com o aumento da idade destas aves, há um aumento do número de manifestações de 

comportamentos como o picacismo e canibalismo, e através dos nossos resultados 

percebemos que o aumento de casos de interações com o ser humano, acompanha essa 

tendência. Bubier et al. (1998) referem que às 18 semanas de idade, estas aves despendem 

30% da sua atividade diária, em manifestação de comportamentos sexuais como as tentativas 

de monta, que pode ser considerado um comportamento ameaçador mas também um 

comportamento de corte para com o ser humano, até porque também já foi identificado 

noutras aves. 
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5.1.4 Ave doente 

Houve um maior número de casos de fêmeas doentes (0,08%) do que machos doentes 

(0,07%), mas essa diferença é muito pequena e não significativa (P=0,12). Estes valores não 

demostraram ser muito diferentes do valor obtido por Marchewka et al. (2015) os quais 

revelam valores de 0,05% de perus machos doentes com 19/20 semanas de idade, sendo a 

recolha desses dados feita através da mesma metodologia que a utilizada no nosso estudo. 

Segundo Huff et al. (1999), o efeito imunossupressor do stresse é aparentemente maior nos 

machos do que nas fêmeas, e por isso supostamente estes apresentam maior suscetibilidade 

de contrair doenças infeciosas do que as fêmeas, o que não se confirmou no nosso estudo. 

Quanto à presença de aves doentes nas explorações aquela que apresentou um maior 

número de casos foi a exploração C (0,12%), seguida da exploração A (0,09%), D (0,06%) e 

por último da exploração B (0,04%). A diferença entre explorações foi significativa (P=0,02), 

e em termos estatísticos essa diferença é maior entre a exploração B e a exploração C. Ao 

longo das idades a presença deste indicador não demonstrou ter um comportamento 

constante, onde o maior número de casos foi registado às 9 semanas de idade (0,08%), 

sofrendo uma ligeira diminuição às 11 semanas de idade (0,06%) e um ligeiro aumento até às 

14 semanas de idade (0,07%). Estas diferenças entre idades não demonstraram ser 

significativas (P=0,77), porém podemos, mais uma vez, comparar estes valores com os que 

foram obtidos por Marchewka et al. (2015) que já foram referidos anteriormente para perus 

machos com 19/20 semanas de idade (0,05%), e esse valor foi inferior aos valores que 

obtivemos às 9,11 e 14 semanas de idade, o que vai de encontro com que foi dito por 

Franciosini et al., (2011), que afirmam que o sistema imunitário destas aves vai sofrendo um 

progressivo desenvolvimento com a idade, diminuindo o risco destas ficarem doentes. 

 

5.1.5 Feridas na cabeça 

Este tipo de lesão mostrou ser mais frequente nos perus machos (0,23%) do que nas fêmeas 

(0,13%), no entanto as diferenças entre géneros para este indicador não foram significativas 

(P= 0,24). Segundo Cunningham et al. (1992), bandos de perus machos com 12 semanas de 

idade apresentam maior tendência para manifestar comportamentos de agressividade do que 

os bandos de fêmeas com a mesma idade, logo deduzimos que exista uma maior ocorrência 

de feridas como consequência da manifestação desse tipo de comportamentos, nos bandos 

de machos o que vai de encontro com os dados que obtivemos. Quanto à ocorrência deste 

indicador por explorações, aquela que obteve um maior número de casos foi a exploração D 

(0,29%), seguida da exploração A (0,12%) e da exploração C (0,09%). Na exploração B não 

se registaram casos de feridas na cabeça. As diferenças entre explorações são altamente 
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significativas (P=0,000). Segundo Duggan et al. (2014), perus alojados em pavilhões com 

condições semelhantes às do nosso estudo, nomeadamente janelas com cortinas, 

apresentam um maior número de lesões resultantes de agressões entre as aves o que conduz 

a uma maior taxa de mortalidade e refugo. Quanto maior a intensidade da luz ultravioleta no 

pavilhão, maior é a estimulação visual das aves, aumentando assim a ocorrência deste tipo 

de lesões. Os pavilhões da exploração D são os mais estreitos do estudo e podem ter 

proporcionado uma maior intensidade de luz por unidade de área do pavilhão, aumentando 

por isso a ocorrência deste tipo de lesão nesta exploração. Citando mais uma vez Duggan et 

al. (2014), a maior parte dos casos de mortalidade no seu estudo deveu-se a lesões por 

agressão severa (58,78% dos casos). Analisando por idades a ocorrência deste tipo de lesão, 

houve um maior número de casos às 14 semanas de idade (0,41%), seguido das 11 semanas 

de idade (0,11%) e por último das 9 semanas de idade (0,07%), revelando que existe uma 

tendência para um aumento do número de casos com o aumento da idade das aves. Esta 

diferença entre idades demonstrou ser altamente significativa (P=0,000), o que vai de 

encontro com o que foi reportado por Erasmus (2009) que refere que com a própria 

maturidade dos perus, a maior parte da mortalidade nas explorações se deve a casos de 

agressões entre as aves nomeadamente devido feridas na cabeça. Duggan et al. (2014), 

referem também que este tipo de lesões podem ser detetadas logo a partir das 6 semanas de 

idade em perus do género masculino, coincidindo com os dados de Scherwin et al. (1999) e 

Moinard et al. (2001) que já tinham concluído que este tipo de lesões são passíveis de serem 

observadas logo entre as 2 e as 4 semanas de idade das aves. Segundo Marchewka et al. 

(2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas de idade apresentaram um valor bastante 

superior aos do nosso estudo (1,16%), sugerindo que com o aumento da idade da aves, maior 

o número de ocorrências deste tipo de lesões. 

 

5.1.6 Feridas no dorso 

A ocorrência desta lesão foi ligeiramente maior nos perus fêmeas (0,06%) do que nos perus 

machos (0,05%), sendo essa diferença não significativa (P=0,161). Esta lesão demonstrou 

ser mais frequente na exploração A (0,10%), seguida da exploração da exploração D (0,05%), 

exploração B (0,02%) e por último a exploração C (0,01%), sendo esta diferença entre 

explorações muito significativa (P=0,01). As explorações A e B apenas possuem aves do 

género feminino o que pode ir de encontro com as diferenças observadas entre géneros ainda 

que estas não tenham sido significativas. Analisando a ocorrência deste indicador por 

semanas de idade, houve um maior número de casos às 14 semanas (0,08%), tendo as 9 

semanas e as 11 semanas ocorrências semelhantes (0,04%), esta diferença demonstrou não 
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ser significativa entre semanas de idade (P=0,32). Segundo Marchewka et al. (2015), perus 

machos com cerca de 19/20 semanas de idade apresentaram um valor superior ao do nosso 

estudo (0,22%), o que sugere que com o avançar da idade existe um maior número de casos 

deste tipo de lesão. 

 

5.1.7 Feridas peri-uropigiais 

A ocorrência deste tipo de feridas foi ligeiramente maior nas fêmeas (0,05%) do que nos 

machos (0,04%) desta espécie, e esta diferença demonstrou não ser significativa (P=0,68). 

Segundo Marchewka et al. (2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas de idade 

apresentaram um valor bastante similar aos do nosso estudo (0,05%). Analisando as 

diferenças na ocorrência desta lesão entre explorações, aquela que apresentou um maior 

número de casos foi a exploração B (0,08%), e as restantes explorações apresentaram a 

mesma percentagem de casos (0,04%); não sendo significativa esta diferença entre 

explorações (P=0,61). Duggan et al. (2014) referem que aves instaladas em explorações mais 

modernas (com condições ambientais controladas, com luz artificial e ventilação de túnel) 

possuem melhor condição das penas da cauda do que aves instaladas em explorações 

idênticas às do nosso estudo (condições ambientais controladas apenas de forma parcial, 

com acesso a luz natural e sem ventilação de túnel). Em relação à ocorrência desta lesão 

entre semanas de idade houve um maior número de casos às 9 semanas de idade (0,07%), 

seguido das 11 semanas de idade (0,04%) e das 14 semanas de idade (0,03%), seguindo 

uma tendência para diminuir o número de casos com a idade sendo esta diferença entre 

idades significativa (P=0,02). Voltando a referir os dados obtidos por Marchewka et al. (2015) 

num estudo semelhante ao nosso, 0,05% foi a ocorrência deste tipo de lesão em perus 

machos com cerca de 19/20 semanas de idade, valor inferior ao observado no nosso estudo 

às 9 semanas, que está de acordo com o que concluímos acima. Isto pode dever-se ao 

aumento da dimensão corporal das aves com o decorrer da idade, tornando a deteção deste 

tipo de lesões cada vez mais difícil para o observador e também pode estar relacionado com 

a primeira muda de pena, já que com o desenrolar da idade as penas desta região vão-se 

desenvolvendo cobrindo toda a região uropigial de forma uniforme, tornado difícil a perceção 

de feridas nesse local (Payne, 1946). Segundo Moinard et al. (2001), aves alojadas em 

pavilhões cujo tipo de iluminação é incandescente, como em todos os pavilhões do nosso 

estudo, estão mais suscetíveis a sofrerem de feridas na cauda e asas. 
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5.1.8 Ave pequena 

Quanto à presença de aves pequenas nos bandos, houve um maior número de casos nos 

bandos de perus fêmeas (0,06%) do que nos bandos de machos (0,04%), porém esta 

diferença não demonstrou ser significativa entre géneros (P=0,81). Segundo Marchewka et 

al., (2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas de idade apresentaram um valor para 

ocorrência de aves pequenas bastante superior aos do nosso estudo (0,59%). A ocorrência 

de casos de aves pequenas entre explorações, foi maior na exploração B (0,09%), seguida 

da exploração da exploração A (0,05%), e a exploração C e D apresentaram resultados 

semelhantes (0,04%), sendo esta diferença entre explorações para a presença de aves 

pequenas no bando não significativa (P=0,48). Com o desenvolvimento das aves percebemos 

que existe uma tendência para que número de aves pequenas no bando seja cada vez menor 

já que às 9 semanas de idade houve um maior número de casos (0,09%), do que às 11 

semanas de idade (0,04%) e do que às 14 semanas de idade (0,01%), sendo esta diferença 

entre idades altamente significativa (P=0,000). Esta diminuição do número de aves pequenas 

no bando com o aumento da idade, pode estar relacionada com a capacidade de 

sobrevivência destas aves que presume-se ser menor que as restantes aves com um 

crescimento normal, já que possivelmente o seu consumo de água/ração não é apropriado ou 

possuem um sistema imunitário mais debilitado. Também se pode dever aos fenómenos de 

escolha efetuados pelo produtor, que elimina as aves mais pequenas do bando, já que não 

trazem benefício algum em termos produtivos. Segundo Johnson e Asmundson (1957), o 

aumento natural das gónadas sexuais que ocorre com o desenrolar da idade está 

correlacionado de forma positiva com o tamanho das aves até às 16 semanas de idade para 

ambos os sexos, o que vai de encontro com os dados obtidos no nosso estudo. 

 

5.1.9 Falta de penas 

Há um maior número de aves com falta de penas nos bandos de perus fêmeas (0,07%) do 

que nos bandos de machos (0,02%), sendo esta diferença altamente significativa em termos 

estatísticos. Segundo Marchewka et al. (2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas 

de idade apresentaram um valor ligeiramente superior aos do nosso estudo (0,04%). Busayi 

et al. (2006) num estudo experimental em estirpes comerciais de perus, descobriram que os 

machos apresentavam maior tendência para manifestar o comportamento de arrancar penas 

do que as fêmeas (32% e 15%, respetivamente), que entra em desacordo com os dados 

obtidos no nosso estudo. Analisando a diferença do número de aves com este tipo de 

problema entre explorações houve um maior número de casos na exploração B (0,07%), 

seguida da exploração A (0,06%) e exploração D (0,04%), respetivamente, e não houveram 
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casos registados na exploração C. Estas diferenças entre explorações não foram significativas 

(P=0,08). Segundo Duggan et al. (2014), que realizaram um estudo para avaliar o 

desenvolvimento de comportamentos de picacismo em explorações de perus comerciais, 

obtiveram dados e compararam as condições das penas das aves instaladas em explorações 

idênticas às do nosso estudo (com acesso a luz natural e sem ventilação de túnel, logo com 

condições ambientais controladas apenas de forma parcial) e aves instaladas em explorações 

mais modernas (com ventilação em túnel e luz artificial, com condições ambientais 

controladas), e descobriram que aves instaladas nas explorações idênticas às do nosso 

estudo possuíam as suas penas em pior condição e apresentavam com maior frequência 

comportamentos de agressividade (picacismo) entre as aves, do que as aves instaladas em 

explorações mais modernas. Quanto à diferença entre idades, para a ocorrência de aves com 

este tipo de problema, houve um maior número de casos às 14 semanas de idade (0,07%), 

seguido das 9 semanas de idade (0,04%) e das 11 semanas de idade (0,03%), sendo esta 

diferença entre idades significativa (P=0,02). Reportando mais uma vez o estudo experimental 

em bandos de perus comerciais de Busayi et al. (2006), estes referem que o comportamento 

de arrancar penas é mais comum com o avançar da idade destas aves, o que em parte vai de 

acordo com os dados obtidos no nosso estudo. Também Duggan et al. (2014), referem nos 

seus resultados que em explorações idênticas às do nosso estudo, as condições das penas 

das aves às 15 semanas de idade são piores do que às 6, 9 e 12 semanas de idade, o que 

mais uma vez vai de encontro com os nossos resultados, e que o comportamento de 

picacismo pode ser detetado logo a partir das 6 semanas de idade em perus do género 

masculino, como já tinha referido nas feridas na cabeça. Denbow et al. (1984) e Cunningham 

et al. (1992), referem que aves sujeitas ao corte de bico manifestam uma menor ocorrência 

de comportamentos como o picacismo, sendo que todas a aves do nosso estudo apresentam 

o bico cortado. 

 

5.1.10 Ave com dificuldades de locomoção 

A ocorrência de problemas de locomoção nas aves foi mais comum nos perus machos 

(0,13%) do que nas fêmeas (0,07%), sendo esta diferença entre géneros muito significativa 

(P=0,005). Segundo Marchewka et al. (2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas de 

idade apresentaram um valor bastante superior aos do nosso estudo (2,36%) assim como Da 

Costa et al. (2014), que descobriram no seu estudo, que apenas 2,22% da população de perus 

avaliada possuía capacidade de deslocar-se sem qualquer tipo de dificuldade e sem sinais de 

defeitos anatómicos nas patas. Quinton et al. (2011) referem que a capacidade de locomoção 

destas aves está dependente de forma moderada da heritabilidade e está correlacionada com 
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o peso-vivo da própria ave. Posto isto, podemos presumir que devido ao fato de os perus 

machos serem, por norma, mais pesados que os perus fêmeas, estão mais predispostos a 

sofrerem de problemas de locomoção. Entre explorações houve um maior número de aves 

com dificuldades de locomoção na exploração D (0,13%), seguida da exploração A (0,10%), 

exploração C (0,06%) e por último a exploração B (0,04%). Esta diferença entre explorações 

demonstrou ser significativa (P=0,02). Mayne et al. (2006), concluíram que perus na fase de 

recria, com lesões de pododermatites extremamente inflamadas, mostraram-se relutância 

para se mover, o que vai de encontro com os dados obtidos no nosso estudo, já que a 

exploração D é a que apresenta um maior número de casos de aves com dificuldades de 

locomoção e foi aquela que também apresentou um maior número de casos aves com 

pododermatites (99,94%).Segundo Da Costa et al. (2014), quanto maior o peso-vivo das aves, 

maior o número de casos de aves com dificuldades de locomoção, e as explorações D e B 

obtiveram resultados concordantes com esse estudo já que a exploração D é composta 

maioritariamente por perus machos que possuem maior peso-vivo e como tal apresentaram 

maiores dificuldades de locomoção, e a exploração B alberga apenas perus fêmeas que 

saíram mais cedo para o abate e por isso com um peso-vivo muito reduzido, logo possuem o 

menor número de casos de aves com dificuldades de locomoção do nosso estudo. Para as 

diferenças encontradas entre a exploração A e C a única explicação que encontrámos para 

justificar que a exploração A possuísse um maior número de casos de aves com dificuldades 

de locomoção que a exploração C, apesar de a exploração A só possuir bandos de perus do 

género feminino (com menor peso-vivo) e a exploração D só possuir bandos de perus do 

género masculino (com maior peso-vivo), é que a exploração A possuía camas com pior 

qualidade (1,75) do que a exploração D (1,25). Camas de pior qualidade aumentam o risco 

de ocorrência de problemas nas almofadas plantares das aves, apresentando estas maiores 

dificuldades de locomoção (Martland et al.,1984; Allain et al., 2009; Youssef et al., 2011; Da 

Costa et al., 2014). Da análise das diferenças na ocorrência deste tipo de problema entre 

idades, existe uma tendência para o aumento do número de casos com a idade já que às 14 

semanas de idade existem mais aves com dificuldades na locomoção (0,15%), do que às 11 

e às 9 semanas de idades (0,08%), contudo esta diferença não foi significativa em termos 

estatísticos (P=0,09). Da Costa et al. (2014) concluíram que com o aumento da idade das 

aves e respetivo peso-vivo, há também um aumento do número de aves com dificuldades de 

locomoção, dados que estão de acordo com os obtidos no nosso estudo. 
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5.1.11 Ave imóvel 

Houve um maior número de casos de aves imóveis nos bandos de perus machos (0,01%) do 

que nos bandos de fêmeas (0,005%), porém esta diferença não demonstrou ser significativa 

(P=0,58). Segundo Marchewka et al. (2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas de 

idade apresentaram um valor ligeiramente superior ao do nosso estudo (0,03%). Em termos 

de diferenças entre explorações só se registaram casos na exploração A e D, apresentando 

ambas o mesmo valor de ocorrência (0,01%), foram também estas explorações que 

apresentaram um maior número de casos de aves com dificuldades de locomoção. Não houve 

diferenças significativas entre explorações (P=0,57). Houve um maior número de casos com 

o desenvolvimento corporal das aves e consequente aumento do peso-vivo, já que a 

ocorrência deste tipo de problema demonstrou ser maior às 14 semanas de idade (0,02%), 

seguida das 11 semanas de idade (0,01%) e das 9 semanas de idade (0,002%), todavia esta 

diferença entre idades não demonstrou ser significativa (P=0,26). Reportando mais uma vez 

o estudo de Da Costa et al. (2014), com o decorrer da idade e aumento do peso-vivo das 

aves, os autores afirmam que existe um maior número de casos de aves com dificuldades de 

locomoção, onde podemos incluir as aves imóveis já que estas representam casos extremos 

de dificuldades de locomoção, o que vai de acordo com os dados obtidos no nosso estudo. 

 

5.1.12 Agressão entre perus 

Este tipo de comportamento apresentou valores de ocorrência semelhantes entre perus 

machos e perus fêmeas (0,07%), como tal a diferença entre géneros não foi significativa 

(P=0,50). Cunningham et al. (1992), mencionam que no seu estudo, perus machos às 12 

semanas de idade, apresentam com maior frequência comportamentos de agressividade do 

que perus do género feminino, e que às 18 semanas de idade já não há diferenças na 

frequência desse tipo de comportamento entre sexos, algo que não testamos no nosso 

estudo. Segundo Marchewka et al. (2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas de 

idade apresentaram um valor bastante inferior ao do nosso estudo (0,002%). Analisando as 

diferenças na ocorrência deste comportamento entre explorações, percebemos que a 

exploração D foi a que apresentou um maior número de casos (0,10%), seguida da exploração 

A (0,07%) e da exploração B (0,05%), não tendo sido registados casos na exploração C. Esta 

diferença entre explorações demonstrou não ser significativa (P=0,06). Quanto às diferenças 

para a ocorrência deste tipo de comportamento entre idades, foi mais notória a sua presença 

às 9 semanas de idade (0,12%), e menos comum às 11 semanas de idades (0,07%) e às 14 

semanas de idade (0,02%), respetivamente, demonstrando haver uma tendência para 

diminuir o número de casos com a idade. Esta diferença entre idades demonstrou ser muito 
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significativa (P=0,009). Na sua revisão bibliográfica Marchewka et al. (2013), referem que 

nesta espécie existe um aumento da ocorrência de comportamentos de canibalismo com o 

decorrer da idade o que vai contra os dados obtidos no nosso estudo. Cunningham et al. 

(1992) referem que aves sujeitas a um corte de bico, manifestam menor ocorrência de 

comportamentos como o canibalismo, e todas a aves do nosso estudo foram sujeitas ao corte 

do seu bico; e que este tipo de comportamento teve o seu pico de ocorrência entre as 3 e as 

6 semanas de idade mas que a partir das 6 semanas, a manifestação deste comportamento 

foi muito baixa o que vai de com os dados obtidos no nosso estudo. 

 

5.1.13 Tentativa de monta 

Apenas houve registo de casos deste tipo de comportamento em bandos de machos 

(0,003%), daí não haver diferenças significativas entre géneros (P=1,00). Hale e Schein 

(1962) confirmam que este comportamento é típico dos perus machos, assim sendo os dados 

do nosso estudo estão de acordo com esta informação, porém também há referência que os 

perus machos apenas manifestam este comportamento caso sejam estimulados por perus 

fêmeas. Segundo Marchewka et al. (2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas de 

idade apresentaram um valor bastante superior ao do nosso estudo (0,02%) o que se pode 

justificar devido ao facto de que apenas realizámos avaliações até às 14 semanas de idade. 

Quanto à ocorrência deste tipo de comportamento entre explorações, só foram registados 

casos na exploração C (0,01%) e, posto isto, não há diferenças significativas entre 

explorações (P=0,10). De notar que a exploração C apenas possui aves do género masculino. 

Só houve registo da demonstração deste comportamento às 9 semanas de idade (0,004%), 

assim sendo não houve diferenças significativas entre semanas de idade (P=0,36). Adams 

(1957) afirma que com a evolução genética que esta espécie sofreu, com o intuito de melhorar 

o seu peso-vivo, taxas de crescimento e conformação corporal, houve uma diminuição da 

fertilidade devido à alteração do tamanho e conformação corporal (aumento da superfície do 

musculo peitoral) destas aves, que levaram a que a tentativa de monta se tornasse um 

comportamento raro, pois deixou de haver condições fisiológicas (contacto entre cloacas 

praticamente impossível) que proporcionassem este comportamento de forma natural, o que 

justifica a reduzida frequência deste comportamento observada no nosso estudo. Contudo 

não encontrámos justificação para apenas terem sido registados casos às 9 semanas de 

idade. 
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5.1.14 Estado Terminal 

Houve registo de um maior número de perus machos em estado terminal (0,01%), do que 

fêmeas (0,003%), sendo esta diferença não significativa (P=0,60). Segundo Marchewka et al. 

(2015), perus machos com cerca de 19/20 semanas de idade apresentaram um valor 

ligeiramente superior aos do nosso estudo (0,03%). Somente foram registados casos nas 

explorações B e D, tendo a exploração D registado um maior número de casos (0,02%) que 

a exploração B (0,004%), não havendo diferenças significativas entre explorações (P=0,53). 

Só se registaram casos de estados terminais nas aves, às 11 semanas e às 14 semanas de 

idade, sendo mais comum às 14 semanas de idade (0,03%) comparativamente às 11 

semanas de idade (0,002%), sendo esta diferença significativa (P=0,05). Podemos relacionar 

este aumento de casos de estados terminais com a idade, com o aumento da mortalidade que 

também foi observado no nosso estudo. 

 

5.1.16 Outros - Qualidade da cama 

Vários autores referem que camas mais húmidas estão diretamente correlacionadas com 

lesões mais graves nas almofadas plantares das aves e aparecimento de outras dermatites 

de contacto como queimaduras do tarso e lesões no peito (Martland et al.,1984; Allain et al., 

2009; Youssef et al., 2011). Shepherd e Fairchild (2010) referem o aumento do peso-vivo 

destas aves, faz com haja uma maior pressão sobre a superfície corporal que contacta com 

a cama (como o peito e patas), aumentando a área que contacta com a cama, existindo um 

aumento da ocorrência de casos de aves com dermatites de contacto. A qualidade da cama 

nos pavilhões com bandos de fêmeas demonstrou ser pior (1,82%) do que nos bandos de 

machos (1,76%), porém essa diferença não foi significativa (P=0,95). Krautwald-Junghanns 

et al. (2013), referem que no seu estudo, perus fêmeas produziram uma maior quantidade de 

excrementos por unidade de área do pavilhão do que os perus machos, aumentando assim a 

probabilidade das camas ficarem mais húmidas, piorando as condições da cama, que vai de 

encontro com os dados obtidos no nosso estudo. Quanto à diferença entre explorações, a 

exploração D foi a que demonstrou possuir uma cama de pior qualidade (1,93%), seguida da 

exploração B (1,84%), da exploração A (1,75%) e a que revelou ter melhores camas nos seus 

pavilhões foi a exploração C (1,25%). Esta diferença entre explorações demonstrou ser 

altamente significativa entre explorações (P=0,001). No nosso estudo a exploração D foi 

aquela que também demonstrou ter um maior número de casos de pododermatites (99,94%) 

e queimaduras do tarso (2,43%), o que está de acordo com as conclusões de Mayne et al. 

(2006), Allain et al. (2009), Youssef et al. (2011) e Da Costa et al. (2014) que afirmam que 

quanto pior a qualidade das camas, maior o número de casos de aves com dermatites de 
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contacto, reforçando a ideia de que uma cama de pior qualidade é um dos fatores 

predisponentes com maior impacto para que se desenvolvam dermatites de contacto. Entre 

idades, analisando os dados obtidos, percebemos que a qualidade da cama vai piorando com 

o aumento da idade das aves, já que às 14 semanas de idade obtivemos o valor de camas 

com pior qualidade (2,43%), relativamente às 11 semanas de idade (2,09%) e às 9 semanas 

de idades (1,00%). Esta diferença foi também altamente significativa entre idades (P=0,000). 

Estes dados estão de acordo com o estudo de Da Costa et al., (2014), onde a qualidade da 

cama piorou com o avançar da idade das aves. 

 

5.1.17 Correlações entre os indicadores de BEA observados nas explorações  

Expondo o significado dos resultados da tabela 12, percebemos que quanto maior o número 

de aves com feridas na cabeça, dificuldades de locomoção e aves em estado terminal, maior 

vai ser a mortalidade desse bando. Especulamos que se deva ao fato de essas aves se 

encontrarem mais debilitadas e devido a isso estão mais predispostas ao aparecimento de 

infeções secundárias que podem resultar na sua morte. Presumimos que a explicação para 

que quanto maior número de casos de aves com feridas na cabeça maior o número de aves 

imóveis e aves em estado terminal, deve-se ao facto de estas serem um alvo fácil para as 

aves saudáveis, que possuem um comportamento bastante territorial nesta espécie, e atacam 

assim os elementos mais fracos do bando (Marchewka et al., 2013). Por último o aumento da 

mortalidade do bando está relacionado com camas de pior qualidade, correlação apoiada 

pelos resultados obtidos por Martland et al. (1984), Allain et al. (2009) Youssef et al. (2011) e 

de Da Costa et al (2014), que concluíram que camas de pior qualidade estão correlacionadas 

com um maior número de aves desse bando com problemas severos de locomoção, estando 

essas aves mais debilitadas e mais predispostas a desenvolver infeções secundárias que 

podem levar à sua morte. No nosso estudo não se confirmou a correlação entre a sujidade 

das penas e aves com dificuldades de locomoção ou mesmo com a presença de dermatites 

de contacto; nem a correlação entre aves com falta de penas e feridas no dorso ambas 

previstas no protocolo de avaliação de BEA em perus do AWIN (2015), que serviu de base ao 

nosso estudo. 
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5.2 Avaliação do bem-estar animal nas explorações, através da análise de indicadores 

observados no matadouro 

 

5.2.1 Asas fraturadas 

A ocorrência deste tipo de lesão foi mais evidente nos perus machos (2,58%) do que nas 

fêmeas (0,57%), porém esta diferença não demonstrou ser significativa (P=0,25). Não houve 

diferenças estatisticamente significativas entre explorações (P=0,57%) mas a exploração que 

apresentou maior número de casos desta lesão foi a exploração D (2,78%), seguida da 

exploração C (1,68%), exploração B (1,30%) e por último, a exploração A (0,19%). Pelo facto 

do local da recolha destes dados ter sido na zona da pendura, onde as aves ainda se 

encontram com penas, e também pela elevada velocidade da linha de abate, admitimos que 

não foi fácil contabilizar as aves com este tipo de lesão, podendo esse facto comprometer 

estes resultados. A recolha deste indicador neste local da linha de abate também não nos 

permite perceber se esta lesão ocorreu na exploração, durante o ciclo produtivo da ave, ou se 

no decorrer do processo da apanha, transporte ou pendura; só podendo ser esclareceria a 

origem desta lesão caso fosse utilizada uma escala de avaliação cromática da severidade da 

lesão (como a que é utilizada para avaliar traumatismos nos frangos, nos matadouros do 

nosso país), tendo de ser para isso esta avaliação realizada numa zona da linha localizada 

depois da depenadora.  

 

5.2.2 Lesões no peito 

Estas lesões apresentaram maior ocorrência nos perus machos (13,95%) do que nas fêmeas 

(0,57%), sendo essa diferença estatisticamente significativa (P=0,05). Wójcik et al. (2004) 

reportaram dados concordantes com essa diferença, já que no seu estudo 3,3% dos perus 

fêmeas e 7,1% dos perus machos, alojados em camas semelhantes às das explorações do 

nosso estudo, possuíam lesões no peito. Mitterer-Istyagin et al. (2011) e Krautwald-Junghanns 

et al. (2013) também afirmam que os perus machos possuem um maior número de casos de 

lesões no peito do que os perus fêmeas. Wójcik et al. (2004) e Mitterer-Istyagin et al. (2011) 

justificam esta diferença pelo fato de as fêmeas ficarem menos tempo nas explorações (idade 

ao abate é inferior à dos machos) e por possuírem um peso-vivo inferior aos dos machos, 

assim como é inferior o seu ganho médio de peso em relação aos machos. Não existem 

diferenças significativas na ocorrência desta lesão entre explorações. No entanto as 

explorações C e D foram as que apresentaram os valores mais elevados (17% e 11,75% 

respetivamente). Tal facto pode justificar-se por estas explorações serem constituídas, na sua 

maior parte por aves do género masculino. De referir que o músculo peitoral nesta espécie é 
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considerado uma das partes mais nobres da carcaça, já que a comercialização de carcaças 

inteiras não é muito relevante em termos comerciais a nível Europeu, apresentando o peito 

por si só um elevado valor económico (Case, 2010; Krautwald-Junghanns et al., 2013). Lesões 

no peito podem levar à rejeição parcial ou mesmo total da carcaça, dependendo da extensão 

da lesão, trazendo prejuízos para o operador económico. 

 

5.2.3 Queimaduras do tarso 

A ocorrência desta lesão demonstrou ser muito pequena em termos percentuais nos bandos 

do nosso estudo, onde só foram registados casos em aves do género masculino (2,39%), não 

havendo diferenças significativas entre explorações (P=0,95). Não fomos capazes de 

encontrar publicações com dados estatísticos acerca da ocorrência de queimaduras do tarso 

em perus, mas Kjaer et al. (2006) referem que no caso do frango industrial, quanto maior o 

peso-vivo destas aves, maior é a ocorrência de queimaduras do tarso. Pelo facto das aves 

serem mais pesadas pode haver uma maior tendência para estas repousarem sob a zona do 

tarso mais vezes, relativamente a aves mais leves que tem uma maior tendência para 

permanecerem de pé. Assim sendo, já que os perus machos possuem peso-vivo maior do 

que os perus fêmeas, pode estar fundamentada a maior ocorrência deste tipo de lesão nas 

aves do género masculino. 

 

5.2.4 Pododermatites 

Estas lesões representam um tipo de dermatite de contato, onde existe inflamação e lesão 

necrótica da pele da superfície das almofadas plantares e dedos, afetando de igual modo as 

2 patas, progredindo em profundidade nesses tecidos, onde a qualidade e o tipo de cama 

utilizada nas explorações, é reconhecida como um dos principais fatores predisponentes 

(Shepherd, 2010; Krautwald-Junghanns et al., 2013). Como a avaliação deste indicador foi 

efetuada tendo em conta uma escala de 0 a 4, em função da severidade da lesão, o grau mais 

frequentemente observado foi o grau 4 nos perus machos (51,14%), seguido do grau 3 

(41,29%), e no caso das fêmeas o grau 3 (50,30%), seguido do grau 2 (30,38%). A ocorrência, 

tamanho e grau de severidade deste tipo de lesões aumenta consoante o período de tempo 

que as aves têm que permanecer nas explorações e o seu peso-vivo (a idade de abate dos 

machos é superior à das fêmeas e quanto mais tempo ficam na exploração, pior o estado de 

saúde das suas almofadas plantares; como consequência os machos, também saem das 

explorações com um maior peso-vivo do que as fêmeas, e quanto maior o peso vivo maior a 

pressão exercida sob as almofadas plantares que pode piorar o seu estado de saúde), mas 
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também devido ao aumento das densidades praticadas nas explorações, devido ao uso de 

determinados tipos de alimento (deficiências em vitaminas ou rações com mais de 40% de 

grãos de soja na sua constituição) e há registo de um maior número de casos no inverno 

(Martland, 1984; Krautwald-Junghanns et al., 2013; Bergmann et al., 2013; Da Costa et al., 

2014). Segundo a análise de variância há diferenças significativas entre géneros, para o grau 

2 (P=0,02) e o grau 3 (P=0,04) ocorrendo estes dois graus mais nos perus fêmeas, daí 

deduzirmos que estas possuem lesões com menor grau de severidade que os machos, até 

porque há diferenças muito significativas para o grau 4 (P=0,006), onde em termos de valores 

médios os machos possuem valores bastante mais elevados que as fêmeas. Para o número 

total de casos desta lesão, existe uma diferença muito significativa entre géneros (P=0,003) 

onde os machos possuem maior ocorrência de casos (99,96%) do que as fêmeas (99,55%), 

o que vai de acordo com o que foi dito por Clark et al. (2002), que referem que as fêmeas 

desta espécie possuem uma melhor condição de saúde das almofadas plantares que os 

machos, devido ao fato de estes últimos possuírem maiores ganhos médios de peso, e é 

contrariado por Bergmann et al. (2013) e Krautwald-Junghanns et al. (2013), que defendem 

que as fêmeas possuem um maior risco de vir a desenvolver este tipo de lesões (associado 

a diferenças no conteúdo de gordura e colagénio da epiderme da almofada plantar entre 

géneros, predispondo as fêmeas a pododermatites). Outros estudos ainda referem que não 

há diferenças relevantes em termos de ocorrência desta lesão entre géneros (Martland, 1984). 

Porém, é de notar o número elevado de casos de aves que possuem este tipo de lesão, tanto 

no nosso estudo como no que foi descrito por Krautwald-Junghanns et al. (2013), que referem 

que cerca de 100% das aves avaliadas apresentaram este tipo de lesão (97,9% em machos, 

e 99,4% em fêmeas) em bandos de perus comerciais na Alemanha. É necessário ter em conta 

estes valores, e saber a opinião de outros autores, que mencionam que a elevada ocorrência 

destas lesões na produção de perus, exige que se tomem medidas para a sua prevenção e 

atenuação até porque é uma preocupação quanto ao bem-estar destas aves (Kamphues et 

al., 2011; Bergman et al., 2013; Krautwald-Junghanns et al., 2013; Da Costa et al., 2014). 

Ainda acerca dos resultados da análise de variância para este tipo de lesão, existem 

diferenças muito significativas entre explorações para a totalidade de casos observados sendo 

essa diferença muito significativa (P=0,006) entre a exploração A e B, que apenas 

conseguimos justificar estatisticamente devido a fenómenos de dispersão. Existem também, 

diferenças altamente significativas entre explorações para o grau 2 desta lesão (P=0,000), 

onde há uma diferença altamente significativa (P=0,000) entre a exploração A e B, que mais 

uma vez apenas conseguimos justificar estatisticamente devido a fenómenos de dispersão; e 

uma diferença muito significativa (P=0,01) entre a exploração B e D, que provavelmente se 

justifica pelo facto da exploração B apenas possuir aves do género feminino, e estas também 
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saíram mais cedo para o matadouro, possuindo uma elevada ocorrência de lesões de grau 2 

(53,51%) perante a exploração D que possui poucos casos de aves com esse mesmo grau 

(7,42%). 

 

5.2.5 Correlações entre os indicadores de BEA observados no matadouro 

Expondo o significado dos resultados da tabela 16, todos os indicadores que apresentaram 

um coeficiente de Spearman muito significativo pertencem a um grupo de lesões classificadas 

como dermatites de contato que são identificadas como lesões que afetam a superfície da 

pele de determinadas zonas nomeadamente nas almofadas plantares, superfície caudal da 

região do tarso e em casos mais graves, na área do peito; surgindo quando as aves mantêm 

um contacto prolongado com a cama, estando normalmente associada a camas húmidas 

(McMullin, 2004). Segundo o mesmo autor, este tipo de lesões permitem inferir acerca do 

estado de BEA destas aves, já que a severidade, o tamanho e estado de resolução das lesões 

é provável que afete a ave, de forma proporcional, em termos de desconforto e dor. Segundo 

Krautwald-Junghanns et al. (2013) e Bergmann et al. (2013), as dermatites de contacto são 

um achado comum em bandos de perus comerciais. As correlações encontradas neste estudo 

resultam do facto das aves com lesões de pododermatites de grau 4, passarem mais tempo 

deitadas e, desta forma, contraírem mais facilmente lesões no peito (queimaduras e botões 

no peito) e queimaduras do tarso devido ao maior contacto com uma má cama cujas 

caraterísticas favorecem o aparecimento destas lesões. Já é assumido por outros autores, 

que há uma relação entre a ocorrência de queimaduras do tarso e lesões no peito 

(queimaduras), com a ocorrência de pododermatites (Greene et al., 1985; Martland,1985; 

Bruce et al., 1990; Berg, 2004). Krautwald-Junghanns et al. (2013) concluiram que um maneio 

inadequado e pobre dos bandos, é encarado como uma das principais causas para a 

ocorrência deste tipo de lesões da pele com implicações no BEA destes mesmos animais, na 

produção intensiva de perus. 
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Figura 9. Exemplos de asas fraturadas. 

 

 

 

Figura 10. Exemplo de queimadura do tarso.  Figura 11. Ausência de queimadura do tarso. 

 

 

 
Figura 12. Exemplo de lesão no peito.  Figura 13. Ausência de lesão no peito. 
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Figura 14. Exemplo de pata sem pododermatite.  
 

  
Figura 15. Exemplo de pododermatite grau 1.  

 

 

 
Figura 16. Exemplo de pododermatite grau 2.  
 

 Figura 17. Exemplo de pododermatite de grau 3. 
 
 

 

Figura 18. Exemplo de pododermatite grau 4. 
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6. Conclusões 

Presentemente as indústrias do setor reconhecem a importância do aumento da procura da 

carne de peru no nosso país e desenvolvem estratégias para reforçar e fortalecer esta área 

da produção. Também é de sublinhar o elevado interesse dos operadores económicos 

envolvidos no presente estudo quanto à temática do bem-estar animal. 

Com o presente trabalho pretendemos demonstrar a importância de se monitorizar e 

quantificar objetivamente determinados parâmetros de BEA, que nos permitem aferir com 

mais rigor as condições a que os animais estiveram sujeitos nas explorações. Focámos este 

estudo em parâmetros obtidos diretamente nas explorações (1) e em parâmetros obtidos no 

matadouro (2) dos quais passamos a apresentar as principais conclusões. 

1. Parâmetros obtidos nas explorações: 

Analisámos a ocorrência de 15 indicadores de BEA nas explorações onde incluímos a 

avaliação da qualidade da cama.  

Quanto aos indicadores obtidos nas explorações verificámos que houve uma diminuição 

altamente significativa da qualidade das camas com o decorrer da idade. Este fato pode 

contribuir para um aumento de lesões cutâneas em fêmeas uma vez que se verificou que a 

falta de penas aumentou significativamente a sua ocorrência com o decorrer da idade, 

sobretudo neste género (0,07% vs. 0,02%). Também se verificou que os perus machos 

apresentaram uma dificuldade de locomoção significativamente superior à das fêmeas (0,13% 

vs. 0,07%) e, uma vez que não houve diferenças na qualidade da cama entre os géneros, 

podemos equacionar que o fator peso-vivo (maior nos machos) também pode ser relevante 

para a ocorrência das dermatites de contacto. Estes dois resultados alertam para o cuidado 

acrescido sobre as camas no final do ciclo de produção com o objetivo de mitigar a ocorrência 

das dermatites de contacto. A importância da qualidade das camas ainda foi destacada neste 

estudo pelo facto de se ter observado uma correlação muito significativa com a mortalidade. 

Outras correlações encontradas no nosso estudo também nos permitem depreender que 

quanto maior for o número de aves com feridas na cabeça e com dificuldades de locomoção, 

maior será a taxa de mortalidade desse bando. Relativamente a este resultado, especulamos 

que o fundamento destas correlações esteja no fato de estas aves se encontrarem mais 

debilitadas, e com maior dificuldade em aceder ao alimento, podendo apresentar uma maior 

predisposição para o aparecimento de infeções secundárias que podem culminar na sua 

morte. Outro resultado a destacar foi o um aumento muito significativo da ocorrência da 

interação com o ser humano com o aumento da idade, o qual se revelou altamente significativo 

nos perus machos comparativamente com as fêmeas (0,38% vs. 0,02%). Este resultado alerta 
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para a possível dificuldade acrescida em aplicar este protocolo em perus machos a partir das 

14 semanas. 

A possibilidade da recolha destes dados nas explorações recorrendo a um protocolo 

relativamente simples, pode facilitar o uso deste tipo de procedimentos pela indústria com o 

intuito de minimizar a incidência de problemas e pode auxiliar na introdução de medidas 

corretivas para maximizar as condições de BEA desta espécie (AWIN, 2015). 

2. Parâmetros obtidos no matadouro: 

Analisámos a ocorrência de 4 indicadores de BEA a nível do matadouro. A maioria dos 

indicadores apresentou maiores níveis de ocorrência nos machos do que nas fêmeas, sendo 

essas diferenças significativas para os indicadores lesões no peito (13,95% vs. 0,57%) 

pododermatites de grau 4 (51,14% vs. 15,71%) e no total de pododermatites (99,96% vs. 

99,55%). As fêmeas apresentaram maiores níveis de ocorrência de pododermatites de menor 

grau, quando comparadas com os machos sendo essas diferenças significativas para 

pododermatites de grau 2 (30,38% vs. 7,12%) e para pododermatites de grau 3 (50,30% vs. 

41,29%). Em termos de diferenças significativas entre explorações apenas houveram 

diferenças para os indicadores pododermatites de grau 2 e para o total de pododermatites. 

De sublinhar que no presente estudo os níveis de ocorrência do total de pododermatites 

rondou os 100%, constituindo um valor que se reveste de alguma preocupação. Foi ainda 

encontrada uma correlação significativa entre a ocorrência de pododermatites de grau 4 e 

lesões no peito, o que alerta para a influência relevante deste grau de pododermatites nas 

perdas económicas associadas à possível rejeição do músculo peitoral. Estes resultados 

salientam a importância da implementação de medidas que permitam a sua prevenção e 

atenuação. Para avaliar o indicador asas fraturadas baseamo-nos no protocolo do Welfare 

Quality® sugerindo que a este protocolo seja associada a avaliação da antiguidade da lesão 

para que possamos perceber há quanto tempo a lesão ocorreu, e acrescentar dados 

importantes sobre a possível identificação do local onde ocorreu esta ausência de BEA. 

Do nosso ponto de vista e não obstante ainda não ter sido definido legalmente um sistema de 

avaliação de bem-estar dos perus a nível do matadouro, parece-nos importante que se 

incentive a sua implementação, uma vez que este sistema constitui uma ferramenta útil para 

a produção, permitindo a obtenção de dados de uma forma sistematizada e a melhoria das 

condições de bem-estar das explorações e dos resultados produtivos dos bandos. Caso no 

futuro sejam definidos limites aceitáveis para cada parâmetro, podem ser tomadas medidas 

que visem a melhoria dos níveis de BEA das explorações. 
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Com este trabalho pretendemos fornecer um pequeno contributo para o estudo do BEA numa 

espécie pouco abordada nesta temática, tanto nas explorações como no matadouro. O intuito 

é incrementar o interesse na obtenção de metodologias práticas e precisas, para monitorizar 

o nível de BEA praticado nas explorações. 
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Anexo A 

Ficha de registos nas explorações 
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Qualidade da cama (0-4)

SaúdeImóveis Interação Feridas Outras

Ficha de registos nas explorações 

 Perus 

o Exploração de origem: _______________________________________ 

o Estirpe genética:____________________________________________ 

o Peso (kg):_________________________________________________ 

o Idade (em semanas):________________________________________ 

o Nº de aves no bando à entrada e no momento da avaliação:_________ 

 Instalações 

o Dimensões (comprimento e largura em m):__________________ 

o Tipo de cama:_________________________________________ 

o Temperatura dentro do pavilhão (°C):_______________________ 

o Fotoperíodo praticado:__________________________________ 

o Tipo de ventilação e nº de ventiladores:_____________________ 

 Alimento 

o Tipo:________________________________________________ 

o Regime:_____________________________________________ 

o Formulação:__________________________________________ 

 Mortalidade: 

o Incidência e motivos:____________________________________ 

 Data da visita, Hora de início da avaliação e do final da mesma, ordem pela qual foram 

efetuados os trajetos. 

 Tabela com as categorias de indicadores de BEA, trajetos realizados, qualidade da cama por 

trajeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Anexo B 

Ficha de registos no matadouro 

  



  

 

Ficha de registos no matadouro 

 

 Data:______________________________________________________ 

 Hora de início e fim de abate do lote:____________________________ 

 Lote proveniente da exploração:________________________________ 

 Lote proveniente do pavilhão nº:________________________________ 

 Nº aves/lote:________________________________________________ 

 Tipo de choque (V e mA):______________________________________ 

 Estirpe genética do lote:_______________________________________ 

 Peso médio do lote (kg):______________________________________ 

 Velocidade da linha (aves/min.):_________________________________ 

 Nº da guia de transporte:______________________________________ 

 Matrícula do carro:___________________________________________ 

 Lote nº:____________________________________________________ 

 Tabela com os tempos de observação e indicadores de indicadores de BEA recolhidos no 

matadouro: 

 Escala Quantidade Tempo de 

observação 

Fraturas de Asas 

na pendura 

-  10 min. 

Pododermatites 0  15 min. (3 

intervalos de 5 

min.) 

1  

2  

3  

4  

4+  

Queimaduras do 

tarso 

1  15 min. (3 

intervalos de 5 

min.) 

Lesões da bursa -  10 min. 

Fraturas de asas 

na evisceração 

-  10 min. 

 


