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Olá pessoal! Hoje vou contar para vocês sobre os dias que passei na casa do meu 
primo Davi. Eu imaginei que seria chato porque onde ele mora não tem shopping nem 
cinema, mas não foi nada chato, não. E além de aprender muitas coisas, eu me diverti pra 
caramba! Querem ver como foi? 

Durante a viagem, Mila pôde observar as mudanças na paisagem. Ao se 
afastar da cidade, era possível ver plantações diversas, muitas árvores, cercas de 
arame, e até algumas vacas pastando perto da estrada. Esses detalhes indicavam 
que eles estavam saindo da área urbana e passando por áreas rurais. Assim que 
chegou no sítio, Mila encontrou seu primo Davi, que aguardava ansioso por sua 
chegada. Mal Mila desceu do carro, ele foi recebe-la, dizendo que queria mostrar 
a ela todas as coisas legais do sítio. Também explicou para ela que os lugares 
que ia conhecer são de produção. Isso quer dizer que muitos dos animais destes 
lugares são criados para diversas fi nalidades.

Olá Mila!! Venha comigo, vou te levar primeiro no galinheiro! –Disse Davi empolgado 
com a visita da prima.

Uau!! Eu nunca tinha visto um galinheiro antes... por que tem galinhas em cima 
dessas madeiras e outras deitadas nessas caixas? –Perguntou Mila, curiosa com 
tudo que estava vendo.

Mas só pode ser menina da 

cidade mesmo... como nunca viu um 

galinheiro? Essas caixas são os ninhos 

em que botamos os nossos ovos, e os 

poleiros onde ficamos em cima pois faz 

parte do nosso comportamento natural.  

Meu pai vende frangos e ovos, você sabia? Ovos muito especiais, de 
galinhas criadas soltas. – Explicou o primo.
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Mas como assim Davi... em outros lugares as galinhas ficam presas?  
Sim Mila... meu pai decidiu ter um galinheiro que é chamado sustentável. Esse tipo de 

galinheiro é melhor para as galinhas, para nossa família e para o ambiente. Isso é saúde 
única! – Explicou Davi.

Saúde Única é o termo usado para defi nir o equilíbrio entre as saúdes: ambiental, 
animal e humana. 

Que legal Davi.... Mas, como as pessoas que compram, vão saber que os ovos são de 
galinhas são criadas soltas? –Interrogou Mila.

 Boa pergunta Mila, -respondeu o menino. Nas caixas dos ovos que vendemos tem 
um selo que indica que cumprimos com todas as regras de bem-estar para os  nossos 
animais. 

Bem-estar é quando o animal está em harmonia em vários aspectos da sua vida. 
Eles devem ter boa saúde, não estar estressados por causa do ambiente, não ter dor 
ou sofrimento e conseguir expressar seus comportamentos naturais, que são aqueles 
comportamentos essenciais e que eles teriam se estivessem livres em seu habitat 
natural.  

No nosso caso poder ciscar, bicar e se 
empoleirar para dormir. E amamos nos espojar 

nessa mistura fofinha feita de palha ou maravalha 
(serragem) que forra todo o piso da granja. Essa 

é a nossa cama. E por falar em cama, nós também 
gostamos de dormir cedo. 

Davi, e os frangos que o tio Pedro vende, estão aonde? – Perguntou Mila.

Eles ficam em outro galpão.... Vamos lá conhecer? 

Vamos!! – Respondeu Mila empolgada.
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Estes são os frangos aqui de casa. Eles têm mais peito e coxa por causa da 
genética. Eu escutei meu pai conversando com o zootecnista, ele disse que os 
nossos frangos fazem parte de um grupo de animais, que tem um crescimento um 
pouco mais lento comparando com animais criados em granjas convencionais, 
que crescem bem rápido. Esse crescimento mais lento melhora o bem-estar e 
proporciona mais saúde nas pernas, pulmão e no coração. – Explicou Davi para 
a prima.

Eles também precisam de ninhos e poleiros? – Questionou Mila.

Como eles não botam ovos não precisam de ninhos. Mas precisam de poleiros, 
objetos para bicar e cama. Também colocamos fardo de feno para melhorar o 
ambiente. – Disse Davi.

Isso tudo que o Davi falou se chama enriquecimento ambiental. Que é 
quando são colocadas várias coisas no ambiente, para que nós tenhamos 
diversão durante o dia e assim não fiquemos estressados. 

Davi, você não fica triste dos frangos que você criou virarem carne? –Perguntou 
Mila ao primo.

Mila, eu sei que eles são criados para virarem carne e que nós os cuidamos 
enquanto estão aqui na fazenda. Eles têm dia certo para ir para o frigorífico, com 
mais ou menos 52 dias. Eles são acomodados em caixas e colocadas no caminhão. 
– Explicou Davi... 

Humm... entendi Davi! 

Nesse dia, cansada da viagem, Mila foi ‘dormir com as galinhas’! Mas no outro 
dia a aventura começou cedo, depois de um delicioso café da manhã cheio de 
coisas de fazenda!



66

Bom dia prima! Dormiu bem? Preparada para ver as vacas de leite e os suínos 
do seu Zé? É pertinho daqui, podemos ir a cavalo! 

Eu vou amar! Mas nunca andei em um cavalo antes, será que vou conseguir? 
-Disse Mila ao primo. 

Fica tranquila, Mila. Cavalos tratados com respeito não têm medo das pessoas, 
sempre que eu chamo, o Faísca e o Tornado vêm correndo. Para andar a cavalo é 
preciso prepará-los primeiro. Esse preparo chamamos de encilhar. Cada cavalo tem 
seu freio, que fica bem certinho na boca para não machucar. É muito importante 
olhar se não tem nenhum machucado na boca e nos cascos dos cavalos, ou algo 
nos equipamentos que possa machucar. Explicou Davi, tranquilizando sua prima. 

Entendi Davi... vamos então...

Nós cavalos, somos mansinhos quando 

tratados com carinho... adoramos pastar, mas 

também comemos ração e o sal mineral. O Davi 

presta muita atenção na nossa alimentação, 

para não ficarmos com dor de barriga. 
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Bom dia seu Zé, essa é a Mila, minha prima da cidade. Ela quer conhecer os seus 
animais, o senhor pode nos mostrar? – Indagou Davi.

Bom dia crianças, claro que sim! As vacas de leite ficam naquele piquete, que é um 
espaço cercado com sombra e pasto. A gente tira leite (ordenha) duas vezes por dia, 
bem cedinho e a tarde. – Respondeu Seu Zé.

Gostamos de viver em grupos por isso estamos sempre juntas no pasto. Eles 
tiram o nosso leite todos os dias. Aqui eles pensam em muitas coisas para nos 
proporcionar bem-estar! Ta vendo essa borracha no piso? Ela evita que a gente 
escorregue e caia. Existem fazendas onde as pessoas gritam ou machucam 
animais como nós. Quando isso acontece com uma vaca, ela acaba “segurando 
o leite” e a ordenha não dá certo. O que é muito ruim porque além de diminuir 
a produção de leite para a fazenda, causa mastite. A mastite é uma infecção 
causada por bactérias, dentro dos uberes das vacas. Quando acontece isso com 
uma vaca é preciso fazer tratamento com remédios chamados antibióticos.  

Seu Zé, quanto uma vaca dessa come? Elas são tão grandes. – Perguntou a
garota. 
Elas comem muito! Uma vaca pode comer até 60 Kg de comida e beber mais de 40 

litros de água por dia. Por isso é importante cuidar com a qualidade da água, e com a 
quantidade de pasto e grão que elas consomem. – Explicou Seu Zé. 

Mas se elas têm leite, significa que estão amamentando, não é? Então...aonde estão 
seus filhotes? – Questionou Mila.

Eles ficam separados das vacas, em outro barracão. – Disse Seu Zé. 
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Como somos separados muito cedo de nossas 

mães temos que aprender a mamar em um balde 

com um bico, como uma mamadeira. Pois somos 

mamíferos e, todo mamífero precisa sugar. E aqui 

eles usam uma escova para fazer de conta que são as 

lambidas que ganharíamos da nossa mãe. É como se 

fosse um carinho que ajuda na circulação do nosso 

sangue e nos faz bem.  

Seu Zé, obrigada por deixar eu ver as suas vacas de leite, gostei muito de 
conhecer e aprender sobre elas! Agora, eu gostaria de conhecer os porquinhos, 
pode ser? –Perguntou Mila.

Acho melhor vocês voltarem amanhã, com banho tomado, aí eu mostro os 
porquinhos... disse Seu Zé. 

Para ir de uma criação a outra ou mudar de galpão é preciso esperar um 
tempo, tomar banho e mudar de roupa. Isso ajuda a evitar a contaminação entre 
os animais, faz parte do que chamamos de biosseguridade.  

Agora vamos para casa...e ao chegarmos lá, vamos retirar os equipamentos de 
montaria, ou seja, desencilhamos os cavalos e damos um banho neles antes de 
soltá-los, tá bom?! – Disse Davi a prima. 

Tudo bem! Pode contar comigo! – Respondeu a menina.

Ficamos muito suados e isso pode 
causar assaduras. Com o banho nós 

relaxamos e nos sentimos limpos 
para dormir. Nós também gostamos 
de nos espojar na terra, assim como 
as galinhas. Isso faz parte do nosso 

comportamento natural.
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Agora é nossa vez, vamos tomar banho para jantar e dormir, pois teremos um dia 
cheio amanhã! – Disse Davi.

Banho é bom e jantar....humm... melhor ainda!! – Disse Mila ao primo. 

No dia seguinte, Mila e Davi voltaram ao sítio do Seu Zé para conhecer os 
porquinhos, também chamados de leitões. Eles conheceram todas as etapas de 
produção. Começaram onde acontece a fase da gestação (gravidez). Nesse local 
fi cam as porcas mães (matrizes), enquanto estão prenhes esperando seus fi lhotes. 
Passaram pela maternidade, que é onde nascem os leitões, depois pela creche, 
onde fi cam os leitões já com quase 1 mês de vida, que já foram separados das 
mães. E por último na terminação que é onde o porco, que também é conhecido 
por suíno, fi ca até ir para o frigorífi co. 

Neste galpão da gestação, nós, as 

porcas prenhes ficamos sempre que 

possível livres de gaiolas. Aqui podemos 

andar e conviver umas com as outras. 

Temos também um local no nosso espaço 

cheio de palha, que usamos para encher 

a barriga ou para brincar. Nós gostamos 

muito disso e sabemos que é ótimo para 

o nosso bem-estar...roinc...roinc... 
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Vejam crianças, aqui é a maternidade dos nossos porquinhos. Como a gente tem 
um documento com aquele selo igual ao pai do Davi, não usamos gaiolas. Por isso 
modificamos o ambiente para que as porcas não se deitem em cima dos leitões 
enquanto eles são pequenininhos; depois eles ficam espertos e não tem mais perigo. 
– Explicou Seu Zé. 

Eu adorei essa maternidade! Esses porquinhos são rosinhas e pequenininhos... – 
Disse Mila. 

Leitões só mordem a mãe ou os irmãos se a matriz (que é a mãe) não tiver leite. 
Quando cuidamos do bem-estar da mãe, ela produz bastante leite e não é preciso 
cortar os dentes dos porquinhos.

Neste galpão é a creche e no próximo a terminação (onde ficam na engorda até o 
abate). O piso daqui é preparado para não machucar os cascos dos animais. Temos 
brinquedos e palha para eles mastigarem, também o espaço é grande para que 
tenham a liberdade de se movimentar e de deitar onde quiser. – Explicou Seu Zé. 

Isso também é enriquecimento ambiental! Quanto mais as pessoas que 
trabalham com animais aprenderem sobre as maneiras corretas de criar e cuidar 
deles, melhores serão as práticas de bem-estar. 

Obrigada mais uma vez Seu Zé, por me ensinar tudo isso! – Agradeceu Mila. 
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enquanto eles são pequenininhos; depois eles ficam espertos e não tem mais perigo. 
– Explicou Seu Zé. 

Eu adorei essa maternidade! Esses porquinhos são rosinhas e pequenininhos... – 
Disse Mila. 

Leitões só mordem a mãe ou os irmãos se a matriz (que é a mãe) não tiver leite. 
Quando cuidamos do bem-estar da mãe, ela produz bastante leite e não é preciso 
cortar os dentes dos porquinhos.

Neste galpão é a creche e no próximo a terminação (onde ficam na engorda até o 
abate). O piso daqui é preparado para não machucar os cascos dos animais. Temos 
brinquedos e palha para eles mastigarem, também o espaço é grande para que 
tenham a liberdade de se movimentar e de deitar onde quiser. – Explicou Seu Zé. 

Isso também é enriquecimento ambiental! Quanto mais as pessoas que 
trabalham com animais aprenderem sobre as maneiras corretas de criar e cuidar 
deles, melhores serão as práticas de bem-estar. 

Obrigada mais uma vez Seu Zé, por me ensinar tudo isso! – Agradeceu Mila. 

Nosso maior problema é que sentimos muito frio. Por 
isso temos essas caixinhas para entrar e ficar quentinhos. 
O que mais gostamos aqui é de estar soltos e de termos 
bastante contato com as nossas mães. Podemos mamar 

e brincar com ela a vontade. Ainda bem que aqui eles não 
cortam nossos dentes e nem nossos rabinhos, como em 

outros lugares que criam porquinhos...
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Os primos se despediram do sítio do Seu Zé, e após uma boa noite de sono, Davi e 
Mila acordam cedo e foram até o sítio do Seu Joaquim, onde ele cria Ovinos (carneiros, 
ovelhas e cordeirinhos) e Caprinos (bodes, cabras e cabritinhos). 

Bom dia Seu Joaquim, viemos conhecer seus animais. Me conta sobre as cabras e as 
ovelhas? Quem é quem? – Pediu Mila.

Elas são bem parecidas, porque fazem parte da mesma família, e são parentes
dos bois e das vacas. Existem várias diferenças entre eles, mas duas delas são mais 

fáceis de ver: Uma é a barba, se tiver barba é bode, se não tiver é carneiro. E a outra é 
a cauda, nas ovelhas ela é caída e mais comprida, e nas cabras a cauda é menor e fica 
levantada. – Explicou Joaquim. 

Assim como as cabras e as vacas, nós 

somos ruminantes... não sei muito bem o 

que isso significa... mas deve ser algo muito

interessante.... béééé �....bééé �....

O animal ruminante tem o estômago com quatro buracos, que são 
chamamos de cavidades. Por isso eles digerem os alimentos mais devagar.

É mesmo, nós gostamos de alguns 
capins, gramas... 

mais fofinhos e com 
menos fibras.. 
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Nós, as cabras já não temos problemas 
com comida mais fibrosa. Nós conseguimos 

viver muito bem em locais que não têm muita 
umidade, com pouca água, que os humanos os 

chamam de ambientes áridos.
Dizem que o sertão nordestino é assim... 

Mas nós, assim como as ovelhas, precisamos de 
pasto, sal mineral e água fresca. 

É importante ter cuidado na hora de tirar o leite das cabras ou tosquiar as ovelhas, que 
é como cortamos a lã, igualzinho a gente corta o cabelo. Essas coisas podem deixar os 
animais estressados, então todo cuidado é pouco. Os animais merecem todo o cuidado 
e carinho.  – Disse Seu Joaquim. 

Puxa Seu Joaquim, eu estou encantada! Na cidade grande não temos contato com os 
animais de fazenda, como esses que vocês criam aqui no sítio, e não paramos pra pensar 
em tantos cuidados que são necessários para que os animais sejam criados com respeito 
e qualidade.- Disse Mila. 

Que bom Mila! Que tal então, antes de se, despedir conhecer os peixes? –Sugeriu 
Joaquim.

Será que dá tempo, Davi? – Indagou a prima.

Dá sim, Mila, eu também quero conhecê-los!! – Respondeu Davi.

Crianças, estes são os tanques onde criamos os peixes. Eles são escavados
na terra e preparados para que a água não contamine o solo e nem os rios. Muitas 

pessoas não imaginam que os peixes também são animais sencientes. 

A senciência é a capacidade que os animais têm de sentir. Assim como nós, eles 
sentem dor, medo, ansiedade, frustação, e por isso o bem-estar é fundamental para 
todas as espécies.

Nossa, estou aprendendo muito nesses dias aqui com o Davi. Agora sei que os 
diferentes animais têm necessidades que variam muito conforme a espécie. Mas, e os 
peixes, precisam do que mais além da água do rio? – Questionou Mila. 
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Alimentamos os peixes conforme a idade e a espécie 
de peixe que tem no tanque. – Contou Seu Joaquim.

Nós respiramos o oxigênio 
que fica dissolvido na água. 

Por isso seu Joaquim sempre 
controla o oxigênio para que 
possamos respirar bem. Só 

tomamos antibióticos se 
estivermos doentes, assim 

como todos os outros animais 
da fazenda, criados com boas 

práticas de bem-estar.

Seu Joaquim, agora tive uma dúvida... como são transportados os peixes? –Interrogou 
Mila.

Boa pergunta Mila! Nós tiramos os peixes do tanque com uma rede e os colocamos 
em um tambor com água para carregar no caminhão para transportar até o frigorífico. 
–Respondeu Seu Joaquim. 

Se ficamos fora d’água não conseguimos respirar, e 
morremos com a mesma sensação que vocês teriam 

se estivessem se afogando na água do rio! E isso não é 
legal... 



Peixes

Cabras/Ovelhas
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Todos os sítios que a Mila conheceu mostraram um alto nível de bem-estar animal. 
As pessoas se sentiam bem e felizes por isso. Os animais também são mais felizes e, 
portanto, fi cam menos doentes. Assim os produtores não precisam usar antibióticos 
para prevenir doenças ou para que esses animais cresçam, e as medicações são sejam 
usadas apenas em caso de necessidade para a saúde dos animais. Lembrando que 
para aplicar medicamentos é preciso sempre a orientação de um Médico Veterinário 
que é o médico dos animais... 

Davi, eu aprendi muita coisa... e agora sei que produzir com altos níveis de bem-estar 
protege os animais, as pessoas e o ambiente!! Aprendi tanto que eu tenho medo de 
esquecer, você me ajuda a desenhar? – Perguntou Mila ao primo. 

Pode deixar prima...eu vou desenhar aqui para você o que é importante nos sítios, 
granjas e fazendas para os animais terem altos níveis de bem-estar. – Disse Davi.

Redução do uso de
antibióticos, só usar

para tratar os animais
doentes.

Planos de emergência
para socorrer os animais 
quando for necessário.

Cuidar do ambiente –
temperatura, umidade, poeira e 
no caso dos peixes, oxigênio.

Transporte e abate
adequados.

Não realizar 
mutilações

desnecessárias.



Suínos GalinhasFrangos

Bovinos de leite 
e corte

Equinos
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Criar animais adaptados ao nosso clima, sempre com a preocupação com o 
seu bem-estar, e levar em consideração suas necessidades (proteger do calor 
excessivo ou do frio excessivo, manter as instalações limpas e arejadas, não deixar 

faltar água fresca e alimentação de qualidade, etc.)

Espaço adequado – eles 
precisam ter espaço para 
expressar o comportamento 

natural da espécie.

Enriquecimento 
ambiental – coisas 
legais para fazer 
dependendo da 

espécie .

Não estar preso, amarrado ou na gaiola.

Não realizar 
mutilações

desnecessárias.

Luz natural e dormir o 
número de

horas necessário para 
descansar.

Os animais que vivem 
soltos precisam de 
sombra e abrigo.
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Agora eu preciso voltar para a cidade... mas vou lembrar sempre de tudo que 
aprendi aqui na fazenda.... 

E aí amiguinhos, o que acharam da minha aventura com esses animais incríveis 
aqui na fazenda do meu primo Davi? Vou deixar algumas dicas para vocês, olha 
só:  É importante ficar atento aos selos de bem-estar, que podemos observar 
nos rótulos das embalagens, ou só comprar produtos que a gente saiba de onde 
veio.

Além disso, é importante a gente pensar em ter um consumo mais consciente, 
e evitando o desperdício de alimentos.

Também dá para a gente ligar nos serviços de atendimento ao consumidor 
(SAC) das empresas ou procurar nas suas redes sociais e verificar se o produto 
que estamos comprando veio de animal criado com altos níveis de bem-estar. 
Você pode fazer todas as perguntas da Mila para o SAC das empresas. Além 
disso, existem instituições que orientam como podemos mudar nossas atitudes 
para que os animais sejam criados de forma correta. Essas instituições que se 
importam com os animais e com o planeta, que alertam os consumidores a 
procurarem produtos de empresas comprometidas com o bem-estar animal. 
Não é fácil achar essa informação, mas sempre podemos questionar a origem 
do alimento que comemos. Esse é o nosso papel!! 



Agora que você sabe tudo sobre os animais da fazenda, 
circule na imagem abaixo quais animais não pertencem ao 

ambiente de fazenda. Depois, pinte o desenho!

Atividade



O bem-estar animal tem como objetivo propiciar condições para que os animais vivam 
da melhor maneira possível no ambiente em que estejam, pois são seres sencientes, ou seja, que 
possuem capacidade de sentir e são afetados pelas suas emoções. Para isso, são consideradas as cinco 
liberdades, que guiam as ações e práticas de bem-estar, ou seja, os animais devem ser livres de fome e 
de sede, de medo e de estresse, de dor e desconforto, de doenças e devem ter liberdade para expressar 
seu comportamento natural. Os animais de fazenda são criados com � nalidades produtivas, isto 
é, para produção de leite, ovos, mel, lã ou carne. Assim, o bem-estar se faz necessário tanto para 
garantir condições mínimas de qualidade de vida para os animais, quanto para garantir saúde à 
população que irá consumir tais alimentos.
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