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RESUMO

O conceito de bem estar animal vem sendo amplamente estudado e
discutido nos últimos anos. Este trata-se de uma ciência, que busca uma
melhora na qualidade de vida dos animais, garantindo que estes tenham
o direito as suas 5 liberdades básicas respeitadas. As práticas de bem-
estar animal buscam que os animais expressem seu comportamento
natural, mesmo quando estes estão em cativeiro, assegurando sua saúde
física e psicológica. Tais técnicas, auxiliam na adaptação do animal ao
ambiente, principalmente em animais cativos e em criações. Há uma
relação direta entre a implementação das práticas de bem estar animal e
a capacidade de esses adaptar-se e ter uma boa qualidade de vida no
meio em que foi inserido. O crescente aumento de criações de aves de
forma ornamental e como pets, revelou a necessidade de estudar e
assegurar as práticas de bem-estar na criação destes animais. Uma das
técnicas utilizadas a fim de garantir o bem-estar animal é a
implementação dos diferentes tipos de enriquecimentos ambientais. O
enriquecimento ambiental busca por meio de diferentes técnicas e
materiais proporcionar ambientes mais atrativos e estimulantes aos
animais, permitindo que haja interação entre os animais e animal-
ambiente, possibilitando que esse usufrua e explore o ambiente,
otimizando os espaços disponíveis, oportunizando o desenvolvimento de
comportamentos e habilidades naturais da espécie, diminuindo o estresse
causado pela limitação do espaço e ausência de estímulos. O objetivo
deste trabalho foi relacionar o bem-estar animal na implementação do
enriquecimento ambiental em duas criações de gansos e marrecos, uma
com fins ornamentais e outra doméstica -aves sendo criadas como pets.
Em específico descrever a criação, relatar a implementação de três tipos
de enriquecimento ambiental: alimentar, físico e social, e resposta das
aves após a implementação desta técnica de promoção de bem-estar
animal. Nas duas criações, foram implementados diferentes materiais
para o enriquecimento físico e alimentar, com base na área disponível no
recinto e características do manejo de cada criação, afim de garantir a
melhora no bem-estar e qualidade de vida dos animais, respeitando sua
liberdade de escolha. O enriquecimento social foi semelhante nas duas
criações, permitindo que os animais interagissem e construíssem relações
hierárquicas entre si, como formariam em ambiente natural. Os
resultados da implementação do enriquecimento ambiental alimentar,
físico e social, para a melhora do bem estar das aves, foi verificado nas
duas criações, obtendo resultado positivo. Houve melhora no
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comportamento dos animais, sendo este mais próximo do natural em
ambos os grupos, atestando melhora na qualidade de vida e
proporcionando bem-estar físico e psicológico as aves.
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