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Resumo: A densidade de lotação nos sistemas intensivos é uma questão intensamente debatida. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da redução da densidade sobre o bem-estar de frangos. Foram 
utilizadas 800 fêmeas Cobb-500® e distribuídas em baias de 4 m2, sendo oito com 10 aves (DL10) e oito 
com 15 aves (DL15). As condições ambientais foram avaliadas pelo índice de temperatura e umidade 
(ITU) e umidade da cama.  Hemograma e testes bioquímicos séricos foram realizados aos 32 dias de 
idade das aves. Dados zootécnicos foram obtidos aos 33 dias, sendo realizada necropsia em 16 aves para 
obtenção do peso relativo de fígado e baço. Problemas locomotores foram mensurados por teste de 
habilidade locomotora e frangos com pododermatite. Em 43,6% do tempo, o ITU ficou acima do 
recomendado. Não houve diferença significativa na umidade de cama, comportamento e problemas 
locomotores. O índice heterófilo:linfócito (H:L) foi de 1,3 ± 0,4 para DL10 e 1,9 ± 1,0 para DL15. 
Diferenças significativas foram observadas, respectivamente, em basófilos (6,3 ± 2,3 e 4,5 ± 1,8%), 
triglicerídeos (158,9 ± 32,9 e 186,3 ± 43,9 ng/dL), globulinas (1,8 ± 0,5 e 1,5 ± 0,4%) e peso final (1,69 
± 0,22 e 1,65 ± 0,10). A consideração conjunta de menor peso final, maiores taxas de triglicerídeos e 
menores valores de globulinas sugerem menor grau de bem-estar em DL15. A ausência de diferenças 
significativas em ITU acima do recomendado e o valor do índice H:L sugerem baixo grau de bem-estar 
em ambas as densidades. 
 
Palavras–chave: conforto térmico, desempenho zootécnico, etograma, hemograma, índice 
heterófilo/linfócito 
 

Broiler welfare in relation to stocking density 
 
Abstract: The stocking density in intensive systems is a highly debated question. The purpose of this 
work was to assess the effect of reducing density on the welfare of broiler chickens. Females 800 Cobb-
500® were distributed in boxes of 4 m2, being eight boxes with ten chickens (DL10) and eight with 15 
chickens (DL15). Environmental conditions were assessed by the temperature and humidity index (ITU) 
and bedding humidity. Blood count and serum biochemical tests were made at 32 days. Performance data 
were obtained at 33 days, and 16 chickens were necropsied to obtain the relative liver and spleen weight. 
Locomotor problems were measured by a locomotion ability test and number of chickens with 
pododermatitis. During 43.6% of the time, ITU was above the recommended. There were no significant 
differences in bedding humidity, behaviour and locomotion problems. Heterophil:lymphocyte (H:L) 
index was 1.3 ± 0.4 and 1.9 ± 1.0. Significant differences were observed in basophils (6.3 ± 2.3 and 4.5 ± 
1.8%), triglycerides (158.9 ± 32.9 and 186.3 ± 43.9 ng / dL), globulin (1,8 ± 0.5 and 1.5 ± 0.4%) and 
final body weight (1,69 ± 0,22 e 1,65 ± 0,10). The joint consideration of lower final weight, higher blood 
triglycerides and lower globulins suggest lower levels of welfare in DL15. The absence of significant 
differences in other indicators, ITU above the recommended value and overall H:L index suggest low 
welfare in both densities. 
 
Keywords: blood count, ethogram, heterophil/lymphocyte, performance, thermal comfort 
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Introdução 
A densidade de lotação de aves em sistemas intensivos de produção é uma questão intensamente 

debatida. O objetivo deste trabalho foi avaliar os impactos da redução de densidades de lotação sobre o 
bem-estar de fêmeas leves, tendo como indicadores variáveis fisiológicas, clínicas, comportamentais e 
índices zootécnicos. 
 

Material e Métodos 
Dezoito mil pintinhos de um dia, linhagem Cobb 500®, foram alojados em um aviário com 

nebulizador e ventiladores. Aos 12 d de idade, foram selecionadas 800 fêmeas com pesos semelhantes 
(320 ± 0,03 g) e alojadas aleatoriamente em 16 baias de 4 m2. O delineamento experimental foi de dois 
tratamentos e oito repetições. Considerando um peso final de 1,7 kg/ave, foram alojadas aves em 
densidade de 10 aves/m2 (DL10) e 15 aves/m2 (DL15). A temperatura e a umidade foram aferidas a cada 
hora, para o cálculo dos valores do índice de temperatura e umidade (ITU). Após a retirada do lote, a 
umidade da cama foi mensurada pela diferença de peso das amostras coletadas em três pontos pré-
determinados de cada baia, mediante secagem a 80°C por 24 horas. Aos 31 d, uma baia de cada 
tratamento foi escolhida para 24 horas de filmagem para construção do etograma. Aos 32 d, foram 
colhidos 2 mL de sangue com heparina de 16 aves por tratamento para realização de hemograma. Para a 
diferenciação dos leucócitos, foram realizados esfregaços sanguíneos e 100 células foram analisadas, 
sendo calculada a relação entre heterófilo e linfócito (H/L). De outras 24 aves por tratamento, foram 
colhidos 2 mL de sangue sem anticoagulante para realização dos testes bioquímicos de triglicerídeos, 
glicose, proteína e albumina total e cálculo de globulina por subtração. As aves foram pesadas aos 12 e 
33 d, para avaliação do desempenho zootécnico. Aos 33 d, dez aves por baia, num total de 160 aves, 
foram selecionadas aleatoriamente para avaliação da habilidade locomotora, sendo utilizado o método de 
escore de andadura e a incidência de pododermatite. Para o escore de andadura, as aves caminharam por 
no mínimo 10 passos e classificadas de acordo com a dificuldade de locomoção. Em relação à 
pododermatite, convencionou-se ausente para aves sem lesão ou com lesões iniciais e presente para aves 
com lesões maiores que 5 mm. Para a pesagem de baço e fígado, seguida de cálculo de peso relativo, 16 
aves foram abatidas aos 33 d por deslocamento cervical. Para análise estatística, utilizou-se o teste t para 
umidade da cama, parâmetros zootécnicos e sanguíneos e o teste Mann-Whitney para os indicadores 
comportamentais, com auxílio do pacote estatístico SAS. 
 

Resultados e Discussão 
Os resultados estão apresentados sempre na ordem DL10 seguido de DL15. O índice ITU 

apresentou variação acima do recomendado. Observou-se que por 43,6% do tempo os índices 
permaneceram acima do limite de conforto. Dawkins et al. (2004) citam uma alta correlação entre o 
aparecimento de problemas de bem-estar e a porcentagem de tempo em que a temperatura e a umidade 
ficam fora da zona de conforto. A umidade de cama foi de 23,9 ± 1,3% e 29,2 ± 3%, não apresentando 
diferença significativa entre os tratamentos, porém com tendência de aumento (p>0,07) na densidade 
mais alta. 

Não foram observadas alterações significativas em nenhum dos comportamentos. As medianas 
dos principais comportamentos observados durante o dia foram 67,4% e 62,5% para acocorado e 12,1% e 
11,1% para comendo. No período noturno observou-se 92,5% e 96,6% para acocorado. Mench e Kelling 
(2001) citam que frangos produzidos em modelos intensivos parecem não sofrer influência 
comportamental em relação ao tamanho do grupo e a densidade de alojamento, pela provável letargia em 
função do alto ganho de peso.  

Com relação a escore de andadura e pododermatite, não foram observadas diferenças estatísticas. 
As medianas para o escore de andadura foram 90% e 100% para grau zero e 10% e 0% para grau um, 
mostrando tendência oposta a hipótese inicial do trabalho. Com relação à pododermatite, as medianas 
foram 85% e 80% para ausente e 15% e 20% para presente. Tais dados são semelhantes aos encontrados 
por Sorensen et al. (2000). 
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Foram encontradas diferenças significativas no número de basófilos (6,3 ± 2,3 e 4,5 ± 1,8%) 
(Tabela 1). Segundo Maxwell (1993), o aumento de basófilos está ligado a estresse extremo. Entretanto, 
talvez a grande incidência de valores zero para os basófilos prejudique uma análise estatística 
paramétrica, sendo necessários maiores estudos para se verificar a realidade biológica de tal constatação. 
Os níveis de H/L (Tabela 1), apesar de não apresentarem diferenças entre os tratamentos, se mostraram 
superiores a níveis aceitáveis de 0,7 (Gross e Siegel, 1993). Os níveis de triglicerídeos apresentaram 
diferença significativa (158,9 ± 32,9 e 186,3 ± 43,9 ng/dL), sendo que podem ser considerados um 
indicador de estresse. Observou-se diferença estatística para a globulina, sendo 1,8 ± 0,5 e 1,5 ± 0,4 
(p<0,05), sugerindo necessidade de estudos sobre imunidade. 
 

Tabela 1 –  Variações nas contagens de eritrócitos (RBC), leucócitos totais (WBC), heterófilos, basófilos 
e  linfócitos e relação heterófilo/linfócito (H/L) de frangos de corte com 33 dias de idade, 
submetidos a diferentes densidades de lotação, município de Videira/SC, fevereiro de 2009. 

PARÂMETROS 
TRATAMENTOS 

10 aves/m2 (16,9 kg/m2) 15 aves/m2 (25,5 kg/m2) 
RBC (103/µL) 2,02 ± 0,2 1,9 ± 0,3 

WBC (/µL) 8875 ± 4031 8125 ± 3774 
Heterófilos (%) 50,5 ± 7,2 56,8 ± 13,5 
Basófilos (%) 6,3 ± 2,3a 4,5 ± 1,8b 
Linfócitos (%) 40,7 ± 8,8 36,3 ± 12,7 

H / L 1,3 ± 0,4 1,9 ± 1,0 

a, b – letras diferentes indicam diferenças entre os tratamentos (p< 0,05). 
 

Houve diferença significativa no peso médio final (1,69± 0,22 e 1,65 ± 0,10). Tais resultados 
contrastam com Estevez et al. (2007), que relatam evidência de efeitos da densidade sobre o peso final 
somente em densidades acima de 16 aves/m2. 

  
Conclusões 

A consideração conjunta de menor peso final, maiores taxas de triglicerídeos e menores valores de 
globulinas sugerem menor grau de bem-estar em DL15. A ausência de diferenças significativas em 
outros indicadores como ITU acima do recomendado e o valor do índice H:L, sugerem baixo grau de 
bem-estar em ambas as densidades. 
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