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RESUMO 

 

 O presente trabalho é a descrição do processo de implementação de uma mini fazenda 

no município de Tiradentes/MG. Um dos objetivos foi aplicar os princípios do bem-estar animal 

na construção e no funcionamento da mini fazenda. No local foram colocadas cabras, um mini 

pônei, coelhos, galinhas, uma vaca e um boi. Os animais tiveram suas cinco liberdades 

garantidas durante a realização do projeto. Este trabalho também discute, de forma 

interdisciplinar, a importância do ensino fora das salas de aula. A mini fazenda foi aberta ao 

público para visitação. Foi também objetivo deste projeto a realização de atividades educativas 

com crianças, nas quais foram abordados temas relacionados ao bem-estar animal e ao 

conhecimento geral sobre o ambiente rural.  

 

Palavras chave: bem-estar animal; ensino não formal; mini fazenda; cinco liberdades;  
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    ABSTRACT 

 

This paper describes the implementation process of a mini farm in the county of 

Tiradentes/MG. One of the objectives was to apply the principles of animal welfare in the 

construction and daily routine of this mini farm. The animals used in this project were goats, 

rabbits, a mini pony, chickens, a cow and an ox. All the animals had their five freedoms 

guaranteed during this project. It’s also discussed in cross-curricular way the importance of 

teaching outside classroom. The mini farm was opened for public visitation. It was also a goal 

for this project to make educational activities with children, which approached themes related 

to animal welfare and the country environment in general.  

 

Keywords: animal welfare; non-formal education; mini farm; five freedoms  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No imaginário popular, Minas Gerais é uma terra de ares bucólicos e com traços da arte 

e arquitetura da época do Brasil Colônia. A cidade de Tiradentes-MG, tem relevância 

indiscutível, dados acontecimentos históricos da região. Está localizada ao pé da Serra de São 

José, e possui população estimada em 7.807 habitantes (IBGE, 2017). Tiradentes também é 

conhecida pela forte atividade turística, um dos principais fatores que move a economia da 

cidade atualmente. É raro não encontrar Tiradentes em alguma rota turística de Minas Gerais.  

 A gastronomia mineira é amplamente oferecida ao público pelos muitos restaurantes na 

cidade e região, mas pouco se conhece sobre a origem e procedência dos alimentos o que em 

alguns países a realidade é diferente: os consumidores preferem pagar mais caro por produtos 

que possuam selos de compromisso ético e/ou ambiental. Trata-se de garantir aspectos como o 

bem-estar animal e a não violação de princípios de sustentabilidade, como apontado em estudos 

recentes.  

O termo “bem-estar animal”, segundo Broom (1991) é estado de harmonia e adaptação 

entre o animal e o ambiente no qual vive, devendo ser medida através de indicadores 

fisiológicos e ambientais. Apesar de não ser um fator provido pelo ser humano aos animais, 

existem práticas que podem aumentar ou diminuir o bem-estar. Animais com bem-estar pobre 

produzem menos, ficam doentes e podem apresentar outros sinais negativos em seu 

desenvolvimento e reprodução. Assim, tornam-se imprescindível que os recintos onde s animais 

serão alojados, independentemente do fim da criação (se produção, companhia, lazer) sejam 

adequados para que os parâmetros fisiológicos e comportamentais dos animais possam ser 

expressos dentro da normalidade. Em várias partes do Brasil e do mundo é comum se encontrar 

ambientes de estabulação animal denominado mini fazendas. Na maioria das vezes, essas 

unidades demonstrativas são utilizadas com fins educacionais e de lazer.  
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O ambiente de uma mini fazenda é um espaço educativo não-formal, no qual as pessoas 

entram em contato direto com os animais e o ambiente no qual eles vivem. A mini fazenda 

busca unir a educação à prática para ensinamentos sobre o bem-estar animal e a sustentabilidade 

do ambiente rural. É uma forma de aproximar o público e, simultaneamente, difundir 

conhecimento sobre o ambiente rural. Assim, em um município como Tiradentes, galgado no 

turismo e nas tradições rurais e culinárias a implementação de uma mini fazenda, com 

assistência técnica adequada, poderia servir de atividade de lazer para turistas.  

 

O presente trabalho teve como objetivo a implementação de uma mini fazenda que faz parte 

de um restaurante na cidade de Tiradentes.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Bem estar animal 

O bem-estar animal é um fator cada vez mais levado em consideração pelos 

consumidores ao redor do mundo, mas, apesar de ser um conceito abrangente, é necessário que 

haja critérios exatos para sua mensuração e posteriores comparações. Existem diferentes razões 

para se levar em conta o bem-estar animal como algo importante. Os selos de qualidade de 

alimentos já consideram não somente as condições de armazenamento e conservação, mas 

também o estado dos animais antes que eles se tornem alimentos (Roex; Miele, 2005). Segundo 

Broom e Johnson (1993), o bem-estar de um animal diz respeito ao seu estado em relação à 

adaptação ao ambiente no qual ele vive, podendo variar entre muito bom e muito pobre. Tal 

conceito é baseado em uma característica do animal em um determinado tempo, buscando 

indicar se o indivíduo está em bom ou mal estado. O bem-estar pode ser identificado e medido 



 
 

3 
 

cientificamente, de forma independente de questões éticas e morais. As medidas e 

interpretações a respeito do bem-estar devem ser objetivas. 

 Já Gegory e Grandi (1998) definem bem-estar animal se referindo aos sentimentos de 

sofrimento e satisfação do animal em seu ambiente, mesmo que as variáveis sejam difíceis de 

medir e suas causas e consequências possuam diferentes abordagens. Broom e Molento (2004), 

consideram características de um animal individual, como liberdade, saúde, sentimentos, 

controle, comportamento e adaptação ao definir bem-estar. 

O relatório do Comitê Brambell (1965) estabeleceu uma definição aceita mundialmente, 

que serve de base para muitas pesquisas e teorias. Nele, entende-se o bem-estar a partir do 

respeito às cinco liberdades dos animais: (1) liberdade de fome e de sede; (2) liberdade de 

desconforto; (3) liberdade para expressar comportamento natural; (4) liberdade de ferimentos e 

doença e (5) liberdade de medo e estresse. Segundo o relatório, mesmo os animais de abate, 

enquanto viverem, devem ser criados em condições que permitam que eles gozem de todas as 

suas liberdades, viabilizando o maior bem-estar possível.  

 Os sentimentos de um animal, também chamados de experiências subjetivas por alguns 

autores, é um fator difícil de ser mensurado devido sua natureza subjetiva. Segundo Duncan 

(1993), o fato de o animal possuir a capacidade de sentir se torna um pré-requisito para que o 

bem-estar do mesmo seja garantido. Esta abordagem conclui que fatores como saúde, adaptação 

ou ausência de estresse são necessidades dos animais, mas não são suficientes para a definição 

de bem-estar. Já Broom (1998) defende que os sentimentos são “aspectos da biologia de um 

indivíduo que devem ter evoluído para auxiliar o indivíduo a sobreviver” (Broom, 1998, p.25). 

Broom e Molento (2004) concluem que o bem-estar não deve ser restrito aos sentimentos de 

um indivíduo, pois isso dificultaria a definição de um ser incapaz de expressar sentimentos por 

estar dormindo ou sedado por alguma razão.  
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 O bem-estar é reduzido se as qualidades e características do ambiente não são 

suficientemente boas para atender às necessidades do animal. Segundo Broom e Molento (2004, 

p.2), 

Alguns sinais de bem-estar precário são evidenciados por mensurações fisiológicas. 

Por exemplo, aumento de frequência cardíaca, atividade adrenal, atividade adrenal 

após desafio com hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) ou resposta imunológica 

reduzida após um desafio podem indicar que o bem-estar está mais reduzido que em 

indivíduos que não mostrem tais alterações.   

Como visto em Guyton e Hall (2002), os animais possuem diferentes sistemas 

funcionais que controlam as diferentes interações e relações com o ambiente. Cada um desses 

sistemas trabalha para manter os aspectos de seu estado dentro de uma média razoável. Se o 

animal faz esforços como o de se mover para suprir algum desejo ou sofre alguma variação 

homeostática, pode-se concluir que o mesmo tem uma necessidade. Logo, as condições de bem-

estar devem partir também da capacidade de o indivíduo encontrar respostas às suas 

necessidades, principalmente às imediatas. “Quando não existem necessidades imediatas e o 

bem-estar é adequado, o animal provavelmente experimenta sentimentos positivos” (Broom e 

Molento, 2004, p.6).   

 A parcela do bem-estar pobre que se refere à falência nas tentativas de enfrentar as 

dificuldades é definida por Broom e Molento (2004) como estresse. Segundo os autores, “Se os 

sistemas de controle que regulam a homeostasia corporal e as respostas aos perigos não 

conseguem prevenir uma alteração de estado além dos níveis toleráveis, atinge-se uma situação 

de importância biológica diferente”. O animal em situação de estresse encontra-se com seus 

sistemas de controle sobrecarregados e sua adaptação ao ambiente e bem-estar podem ser 

reduzidos.  

Uma das formas de se avaliar e mensurar o bem-estar vistas em Broom e Molento (2004) 

é através da observação de comportamentos que indiquem condições de bem-estar precário ou 
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comprometido. Considera-se comportamentos atípicos, como o de se esquivar de um objeto de 

maneira brusca ou expressar sentimento através de alguma ação.  

Broom e Johnson (1993) apontam que as condições de bem-estar não são algo 

proporcionado pelo homem aos animais, “mas algo que pode melhorar ou piorar de acordo com 

o que lhes é ofertado” (Broom e Johnson, 1993, p.75-76). Por exemplo, observa-se em 

pesquisas que as porcas que ficam em espaços pequenos se movimentam menos e possuem 

ossos mais fracos. O mesmo é visto em galinhas que ficam em gaiolas pequenas, se comparadas 

às galinhas que vivem em chocadeiras com espaço para se movimentarem, possuem condições 

físicas mais fracas. Logo, o que o homem oferece aos animais não é bem-estar, mas sim 

elementos que melhorem ou piorem (Broom e Johnson, 1991).  

 É mais fácil identificar e medir as condições de um bem-estar pobre do que muito bom. 

Segundo Fraser e Broom (1990), existem diferentes formas de desconforto, privação e dor que 

são facilmente identificáveis e têm seus efeitos medidos em redução na capacidade de 

crescimento, reprodução, alterações comportamentais para controle homeostático e lesões 

corporais. Já para medir o bem-estar bom deve-se avaliar diferentes comportamentos naturais 

e indicadores fisiológicos de prazer e bem-estar rico (Broom e Johnson, 1993).  

 

2.2  Educação  

 

A educação em espaços não-formais tem sido utilizada em pesquisas para se referir a 

espaços que, mesmo não pertencendo às escolas, podem ser lugares para atividades educativas. 

Mas, antes que se defina um espaço não-formal, deve-se conceituar o espaço formal de 

Educação. Segundo a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a escola e todas 

as suas dependências é o que é considerado um espaço formal de educação no Brasil.  
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 Acerca das diferenças entre o ensino formal e não-formal, Colley et. al. (2002) as define 

da seguinte maneira: 

O ensino formal é o aprendizado tradicionalmente exercido por um ensino ou 

de formação, estruturado (em termos de objetivos, duração e recursos), 

conducente à certificação. O ensino formal é intencional do ponto de vista do 

aluno. O ensino não formal é o aprendizado que não é assegurado por um 

ensino ou de formação e normalmente não conduz à certificação. É, contudo, 

estruturado (em termos de objetivos, duração e recursos). A educação não-

formal é de intenção do ponto de vista do aluno. (Colley et. al. 2002, p.11)  

Colley et. al. (2002) ainda define o ensino informal, este se tratando de quando o 

aprendizado ocorre nas atividades e situações cotidianas, em espaços como o trabalho, o lar ou 

ambientes familiares.  

Alguns autores possuem concepções mais abrangentes, como é o caso de Livingstone 

(2001), que define o ensino formal como sendo as situações nas quais existe um professor e 

este possui a autoridade para determinar o que as pessoas requerem em seus aprendizados, 

partindo de um corpo pré-estabelecido de conhecimentos. O autor classifica o ensino não-

formal quando os próprios estudantes optam por obter novos conhecimentos ou habilidades, 

com o auxílio de um professor que apenas guia de acordo com os interesses dos alunos. 

Livingstone (2001) classifica como formação informal as situações nas quais os professores 

tomam as responsabilidades de instruir os outros sem referência a algum currículo pré-

estabelecido. 

Em sua concepção acerca da educação, Alves (2006) define o aprendizado fora da sala 

de aula como sendo um gatilho para um aprendizado diferente. Segundo o autor:  

Não é o insight intelectual que decide a batalha terapêutica, mas antes o amor. A 

‘verdade’ não tem o poder de moldar o comportamento: o comportamento emerge de emoções, 
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e somente ideias que sejam ‘representantes’ de emoções podem, de alguma forma, influenciar 

a ação (Alves, 2006, p.112).  

Dessa forma o que é vivido no espaço ‘informal’ agrega valor emocional ao processo 

de aprendizagem, o que, segundo Freire (1997), se torna fundamental para a motivação de 

transformações da ação de um indivíduo, uma vez que proporciona uma educação 

emancipatória. Nesse sentido, a aprendizagem que ocorre em um espaço informal reflete mais 

profundamente os aspectos sociais de cada aluno. A sala de aula, ou ambiente formal, é 

entendida como um ambiente no qual o aluno é guiado estritamente por um currículo a ser 

cumprido (Alves, 2006). 

Alves (2006a, p.21) afirma que “as pessoas não são movidas pela verdade; elas são 

movidas pela beleza”. Isso quer dizer que, experiências lúdicas vividas fora do ambiente escolar 

tradicional podem despertar um desejo pelo aprendizado. O autor justifica o saber guiado pela 

beleza dizendo que “a verdade não tem o poder de gerar sonhos. É a beleza que engravida o 

desejo” (Alves, 2006a, p.26).  O filósofo afirma que imagens são incontroláveis, podendo 

produzir diferentes interpretações não motivadas pelo autor, diferente de conceitos formais 

aprendidos em sala de aula, o que o autor classifica como “pássaros engaiolados” (Alves, 2006a, 

p.67).  

A ideia de ensino informal tem como princípio que haja uma pessoa detentora de algum 

saber e outras que o queiram adquirir (Gaspar, 2002). Para Vygotsky (1987) a relação entre 

educação formal e informal está na nomenclatura. A educação formal origina os conceitos 

científicos, enquanto a educação informal dá origem aos conhecimentos espontâneos. Nesse 

sentido as pessoas que fazem uma visita guiada a uma fazenda, por exemplo, são estimuladas 

em diversos sentidos a buscarem conhecimentos que não são adquiridos de maneira formal, 

mas que surgem a partir das experiências envolvendo os sentidos do aluno (Vygotsky, 1987, 

p.33)  



 
 

8 
 

É praticamente inevitável que o conhecimento formal e o informal andem juntos, isso 

já é feito mesmo nas civilizações consideradas culturalmente avançadas. Gaspar (2002, p.172) 

afirma que “há muito mais a aprender e desde muito cedo: a língua materna, tarefas domésticas, 

normas de comportamento, rezar, caçar, pescar, cantar e dançar – sobreviver, enfim.”. Segundo 

o autor, sempre houve a existência de uma educação informal, a “escola da vida”, a qual não 

possui horários, currículo ou grade de conteúdo a serem seguidos. As experiências é que 

despertam os sentimentos que por sua vez promovem um aprendizado único a cada indivíduo.  

 

3. METODOLOGIA  

 

A implementação da mini fazenda aconteceu a partir da escolha da utilização do espaço e 

dos animais que ali habitariam. Tendo em vista o foco educativo da fazenda, considerou-se a 

docilidade dos animais com os seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Registro da construção da mini fazenda 
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Figura 2. Instalação de Caprinos em construção 

 

Os visitantes teriam contato direto com os animais, o que exigiu que os mesmos fossem 

sociáveis e dóceis, tanto para que não houvesse incidentes ou ataques, quanto para garantir que 

os animais não ficassem estressados, situação que compromete o sentimento de bem-estar do 

animal.  
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Figura 3. Registro de atividade realizada conhecendo os caprinos 

 

Outro aspecto que influenciou na escolha dos animais foi o fato de eles serem diferentes 

dos que as pessoas normalmente têm em casa ou veem com facilidade no cotidiano.  

Os animais escolhidos foram:  

- 1 pônei com 6 anos de idade;  

-  4 cabras mestiças da raça Saanen x Toggenburg com 15 dias de idade; 

- 1 vaca da raça Jersey com 3 anos de idade;  

- 1 boi da raça Jersey com 9 anos de idade; 

- 4 coelhas da raça Nova Zelândia com 33 dias de idade. 

 

Uma vez escolhidos os animais, planejou-se a estrutura da mini fazenda, bem como as 

instalações e o planejamento de cuidados com os animais. Foram realizadas 9 visitas durante a 

implementação, visando acompanhar o processo de construção. A primeira visita ocorreu no 



 
 

11 
 

dia 7 de abril de 2017. A mini fazenda foi inaugurada no dia 4 de junho. Imagens do período 

de construção e inauguração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mini fazenda em construção 2 

 

Figura 5. Mini fazenda Pronta e inauguração 
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Outro fator considerado para o planejamento da estrutura é de que os animais ali 

presentes não seriam animais de abate, ou seja, permaneceriam na instalação até que morressem 

por alguma causa que não o abate para fins de consumo humano. As instalações foram montadas 

tanto para que os animais possam viver bem e por um longo período, quanto para que as 

atividades educativas e visitas ocorressem sem tumultos e riscos para os participantes e os 

animais.  

A disposição do ambiente foi planejada a partir de uma planta de locação. 

 

                                            Figura 6. Planta de locação da mini fazenda 
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O espaço disponível para a mini fazenda é todo o espaço ao redor do restaurante 

(edificação existente). Com exceção dos coelhos e das galinhas, os outros animais precisam se 

locomover até algum pasto.  

Cada instalação foi projetada de acordo com a disposição da luz solar ao longo do dia e 

a ventilação do local, ou seja, fez-se um estudo de onde nascia e se punha o sol, para que em 

uma determinada hora do dia o sol incidisse dentro das instalações, evitando humidade e 

proliferação de bactérias.  

O movimento normal do ar ocorre em razão das diferenças de pressão causadas pela 

ação dinâmica do vento (ventilação dinâmica), ou das diferenças de temperatura entre dois 

meios considerados (ventilação térmica). Isto significa que as forças naturais disponíveis para 

mover o ar fora, através e dentro das construções são as forças do vento e as diferenças de 

temperatura. Às vezes, os dois fatores podem agir em conjunto e ainda segundo (BAÊTA & 

SOUZA, 1997), as instalações zootécnicas serão mais eficientes quando edificadas de forma 

eficiente e próxima dos ideais do que o animal precisa para estar em um local onde encontre 

bem-estar animal, esse sistema depende de cada animal, sua finalidade e sistema de manejo.  

As construções foram feitas com madeira e concreto, possuindo coberturas de telhas de 

barro. Os aspectos supracitados são de extrema importância para o bem-estar pois, condições 

de pouca ventilação e superexposição solar podem tornar o ambiente propício ao aparecimento 

de micro-organismos que prejudicam a saúde dos animais, causando doenças ou mesmo se 

tornando parasitas. A vegetação do local também foi propositalmente disposta para que as 

condições de ventilação e exposição à luz solar fossem ideais para o bem-estar rico dos animais.  

Cada construção foi planejada especialmente para os animais que vivem ali. Esses 

fatores foram medidos e idealizados a partir dos conceitos de Broom e Johnson (1993), para 

fornecer condições favoráveis ao bem-estar individual de cada animal pelo maior tempo 

possível. 
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 As medidas detalhadas de cada instalação serão expostas de acordo com cada animal. 

Foram consideradas as alturas dos cochos (comedouros) e bebedouros para os animais adultos 

e filhotes, quando o caso. As coberturas foram feitas para garantir tanto sombra e abrigo, quanto 

luz solar. Como visto em Webster (2001), animais confinados em ambientes sem ventilação ou 

expostos ao calor excessivo tendem a desenvolver o sentimento de estresse, comprometendo o 

bem-estar.  

 

3.1 Descrição das Instalações 

 

Todas as instalações foram feitas com materiais já existentes ao redor do restaurante, 

proporcionando assim, uma sustentabilidade, reutilizando alguns materiais em boas condições 

e diminuindo custos na implementação da mini fazenda. 

 

Instalações das Coelhas 

 

Os coelhos se engajam em atividades amigáveis tais como descansar agrupados e manter 

cuidados recíprocos. Quando domesticados irão escalar em objetos, por exemplo, uma 

prateleira ou uma caixa, para explorar e descansar se possível (WHARY et al., 1993). Deste 

modo, foram selecionadas quatro fêmeas da raça nova Zelândia, devido a sua docilidade, e sem 

pretensão na reprodução desses animais. 

Os animais tinham água limpa e fresca sempre disponível e eram alimentados duas vezes 

ao dia com ração para coelhos, além de frutas (banana, maçã, pêra) e verduras escuras, (couve 

e beterraba). Os coelhos recebiam ramos de alfafa para ajudar no processo de digestão e evitar 

bolas de pelo no aparelho digestivo.  
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Toda a instalação, incluindo bebedouro e comedouro, eram limpos e higienizados todos 

os dias. A desinfecção foi feita com cal virgem, e a cada 20 dias, realizada pintura com solução 

de cal e água sanitária, bem como a aplicação direta do produto no chão. 

Segundo Cheeke (1989) existe uma grande relação entre a eficiência alimentar e a 

sanidade dos coelhos. A alimentação representa 70% dos custos de produção, e o uso de 

volumoso compreende em torno de 40% do custo da dieta. Os animais ingerem cerca de 30 a 

35 gramas de ração por quilo de peso, e não se deve ultrapassar a quantidade diária de ração 

recomendada, pois podem engordar exageradamente. Uma forragem de boa qualidade na 

alimentação dos coelhos pode compor dietas com altos níveis de incorporação, que além de 

fornecer necessidades proteicas, fornecem a fibra necessária na alimentação desses animais. Os 

alimentos fibrosos na alimentação de coelhos visam reduzir custos de produção  

(SCAPINELLO et al., 2003). 

Cada coelho recebeu uma dose do vermífugo Repercol, dadas no dia 25 de julho de 

2017. Todos foram vacinados contra mixomatose e doença hemorrágica viral a partir dos dois 

meses de idade. As vacinas contra mixomatose serão reaplicadas a cada seis meses, enquanto 

as para doença hemorrágica viral serão reaplicadas anualmente. 

A instalação móvel foi feita de madeira de cedrilho, tela soldada RURAL 25x1,22m e 

telha estilo colonial de resina de pvc e piso de concreto. 

As medidas foram feitas para buscar maior ambiência e naturalidade possível  de forma 

que as crianças pudessem entrar na instalação e interagir com os animais. 

Tendo o pé direito de um metro e cinquenta de altura por dois metros e quarenta de 

largura e um metro e quarenta de profundidade. 
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Figura 7. Instalações e medições das Coelhas 

 

Instalações do Pônei 

 

O pônei era colocado na instalação da mini fazenda apenas no período de visitação das 

crianças (11 às 16 h). Ele era conduzido até um pasto, onde passava maior parte do dia, 

permitindo que a manutenção da instalação ocorresse com mais facilidade, além de permitir 

que o animal expressasse seu comportamento natural, em seu ambiente natural.  
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A instalação foi feita com réguas de eucalipto reaproveitada, telha de barro, cocho de 

madeira de pinho e bebedouro de manilha, o piso feito de concreto, todos lavados e higienizados 

diariamente com água. 

Com o pé direito de um e noventa e dois de altura, por dois metro e doze de largura e 

dois e cinquenta de comprimento. Bebedouro com sessenta e oito centímetro e meio de altura 

e cocho de setenta e nove centímetro e meio de lagura e quarenta e um centimetros e meio de 

profundidade. 

O mini pônei tinha água fresca sempre disponível e era alimentado com feno de tifton e 

recebia 1 kg de ração ao dia e sal mineral.  

Pelo fato de pônei não ter nascido na propriedade, o mesmo foi vacinado contra tétano 

e influenza no dia 25 de agosto de 2017, com reforço após 30 dias. A dose será reforçada 

anualmente. O mini pônei recebeu dose única de vermífugo em pasta para animais de até 545 

kg.  

 

 

Figura 8. Instalações e medições do Pônei 
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Figura 8. Instalações e medições do Pônei 
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Instalações da Mini vaca e Mini boi 

 

O mesmo foi feito com a vaca e o boi, no período de visitação os animais ocupavam as 

instalações e no resto do dia ficavam no pasto. A limpeza diária consistiu na retirada de restos 

de alimentos, fezes e outras sujidades e na higienização dos comedouros e bebedouros.  

Mini boi e mini vaca: ambos passavam a maior parte do tempo no pasto, onde tinham alimento 

em abundância. Eles eram alimentados com sal mineral, feno e 2 kg de ração ao dia. Água 

fresca sempre disponível, bem como sombra.  

A instalação foi feita com réguas de eucalipto reaproveitada, telha de barro, cocho de 

madeira de pinho e bebedouro de manilha, piso de concreto, assim, como a instalação do Pônei. 

As medições da instalação se deu da seguinte forma: Pé direito com dois e sessenta e 

um de altura por três metro e trinta de largura e três metros e três de comprimento. Bebedouro 

com sessenta e oito centímetros de altura e cocho com centro e trinta e oito centímetro e meio 

de comprimento e quarenta e três centímetros e meio de profundidade. 

A mini vaca e o mini boi foram vacinados contra a febre aftosa e carbúnculo. A mini 

vaca foi vacinada contra brucelose. Todas essas vacinas foram aplicadas no dia 25 de agosto de 

2017, tendo a segunda dose contra carbúnculo sido aplicada no dia 25 de setembro. Ambos 

receberam o vermífugo Repercol: o mini boi recebeu uma dose de 20 ml e a mini vaca recebeu 

uma dose de 15 ml.  
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Figura 9. Instalações e medições da Mini vaca e Mini boi 
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Figura 9. Instalações e medições da Mini vaca e Mini boi 
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Figura 9. Instalações e medições da Mini vaca e Mini boi 

 

Instalações das Cabras 

 

Os animais chegaram na fazenda com 15 dias de vida, ainda em fase de aleitamento. 

Elas foram alimentadas com dois litros de leite de vaca, sendo oferecido duas vezes ao dia. 

Após 60 dias os animais foram desmamados e passaram a se alimentar de capim e ração 

balanceada, na proporção de 300 g de ração por cabra ao dia. O feno de tifton foi oferecido à 

vontade no cocho da instalação, bem como a mistura de minerais. As cabras também tiveram 

água fresca e limpa sempre disponível.  

A instalação foi feita com réguas de eucalipto reaproveitada, telha de barro, tela soldada 

RURAL 25x1,22m, piso de concreto e cocho de madeira de pinho, bebedouro de tijolinho de 

barro. A instalação foi totalmente telada para não ter problemas com ataques de cães durante a 

noite. 

As medições da instalação se deu da seguinte forma: Pé direito com dois metros e setenta 

de altura por dois metro e noventa de largura e três metros de comprimento. Bebedouro com 

oitenta centímetros de altura e apoio para as patas dos animais de vinte centímetros de altura e 
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cocho de um metro de comprimento e oitenta centímetros de altura com apoio para pata dos 

animais. Sendo o cocho localizado do lado de fora da instalação para que as fezes dos animais 

não se misturem com a alimentação. 

Cada cabra recebeu uma dose de 1 ml do vermífugo Repercol no dia 25 de julho de 

2017. Com três semanas de vida, elas foram vacinadas contra linfadenite e clostridioides. A 

vacina contra linfadenite foi reforçada após 30 dias. A vacina de clostridioides foi reforçada 

após 3 semanas. As cabras também foram vacinadas contra a raiva no dia 25 de agosto de 2017, 

com reforço após 30 dias.  

 

 

Figura 10. Instalações e medições das Cabras 
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Figura 10. Instalações e medições das Cabras 
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Figura 10. Instalações e medições das Cabras 

 

Instalações das Aves 

As aves eram os únicos animais que viviam soltas no terreno, com implementação da 

mini fazenda esses animais foram alocados para o galinheiro, sendo este, dividido em quatro 

baias, dividindo os animais para evitar a superlotação. Foi feito também uma baia única para 

animais jovens, onde recebeu uma alimentação balanceada e de acordo com sua idade. 

A criação de galinhas caipiras resgata a tradição da criação desses animais, assim 

como, aumenta o padrão econômico da chamada agricultura familiar. O sistema minimiza os 
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danos ao meio ambiente, adotando adequações necessárias a cada ecossistema onde é 

implantado, seja com relação às suas instalações e equipamentos, seja na forma de alimentar 

ou de medicar alternativamente as aves (BARBOSA et al., 2004). 

O galinheiro foi feito de bambu disponível ao redor do restaurante e tela soldada 

RURAL 25x1,22m, telha de barro e o chão de terra batida. Os bebedouros e comedouros 

foram colocados na altura do dorso dos animais. Os ninhos foram feitos com tábuas e 

enchimento de capim seco. 

O galinheiro ao todo tem onze metros e quarenta de comprimento por dois metros e 

cinquenta de largura, sendo duas baias de dois metros e setenta e sete de comprimento, uma 

outra baia de dois metros e setenta e dois de comprimento e uma baia de dois metros e oitenta 

e cinco de comprimento. 

A alimentação das aves adultas: água sempre disponível. As aves foram alimentadas 

com mistura de minerais e vitaminas, folhas de bananeira, frutas, verduras e tubérculos. A ração 

oferecida às aves adultas era elaborada na própria mini fazenda, sendo composta de farelo de 

milho, farelo de soja, calcário calcítico, sal mineral e premix.  

Aves filhotes: água sempre disponível. No primeiro dia de vida foi oferecido água com 

açúcar. A água das aves filhotes era trocada duas vezes ao dia. A partir do segundo dia de vida 

foi oferecido ração inicial para aves. No período entre 2 a 20 dias as aves filhotes recebiam 

cerca de 1,2 kg de ração. Após este período, foi oferecida ração de crescimento e ração final na 

quantidade aproximada de 1,92 kg diários.  

  As aves receberam vermífugo natural, como folhas de bananeira e goiabeira. A mistura 

foi adicionada à água dos animais, sendo oferecida em jejum durante um dia. O jejum foi 

interrompido no dia seguinte junto ao medicamento.  
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Figura 11. Instalações e medições das Aves 
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Figura 11. Instalações e medições das Aves 
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Figura 11. Instalações e medições das Aves 
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Tabela 1. Vacinação e vermifugação dos animais da mini fazenda 

 

 

Animais Data Aplicação Reforço Observação 

Aves 25/07/2017 Vermifugo 

Proverme 1pct 

 
Vermifugo 

natural 

Boi 25/08/2017 

25/08/2017 

25/08/2017 

Febre aftosa 

Carbunculo 

Repercol 20 ml 

Semestrealmente 

25/09/2017 

Anual 

Cabras 25/08/2017 

05/06/2017 

09/06/2017 

25/07/2017 

Raiva 

Clostridioides 

Linfadenite 

Repercol 1 ml 

25/09/2017 

20/06/2017 

10/07/2017 

 

Coelhas 25/07/2017 Mixomatose 

Hemorragia 

viral 

Repercol 1 ml 

6 meses 

anualmente 

 

Pônei 25/08/2017 Tetano 

Influenza 

Vermifugo em 

pasta 1 tb 

25/09/2017 

25/09/2017 

1 tubo para 

animais 

com até 

545Kg 

Tetano e 

influenza: 

Anual 

Vaca 25/08/2017 

25/08/2017 

25/08/2017 

Febre aftosa 

Brucelose 

Carbunculo 

Repercol 15 ml 

Semestralmente 

Anualmente 

25/09/2017 

Anual 



 
 

31 
 

3.2  Garantindo as cinco liberdades  

 

Além dos aspectos relacionados à construção da mini fazenda, o funcionamento da 

mesma também foi pensado de forma a garantir as cinco liberdades estabelecidas pelo Conselho 

Europeu de Bem-Estar Animal (FWAC). Abaixo observa-se levantamento do que foi 

previamente estabelecido para garantir que o bem-estar dos animais seja rico.  

a) Liberdade de fome e de sede: 

Todas as instalações possuíam bebedouros posicionados na sombra para que sempre 

houvesse água fresca disponível aos animais. Cada espécie foi alimentada com uma 

ração balanceada para tal. A ração sempre esteve disponível aos animais, garantindo 

que os mesmos não passassem fome. Havia um funcionário responsável por 

alimentar e trocar a água dos animais.  

b) Liberdade de desconforto: 

As medidas utilizadas para ajudar a manter os animais livres de desconforto dizem 

respeito à disponibilidade de luz solar e sombra em todas as instalações, bem como 

as condições de ventilação. Os animais podiam repousar e se movimentar com 

liberdade. No caso dos bovinos e caprinos, existia a disponibilidade de um pasto, no 

qual passavam a maior parte do tempo.  

c) Liberdade para expressar comportamento natural: 

Nenhum animal foi forçado a realizar ações que impeçam o comportamento natural 

da espécie. Os animais foram minimamente privados de seus hábitos. Isso quer dizer 

que não foram forçados por nenhum tipo de tratamento, adestramento ou medicação 

tranquilizante, nem privados de emitirem sons ou expressarem sentimentos. 
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d) Liberdade de ferimentos e doença: 

Os animais receberam os devidos cuidados veterinários, contando com visitas 

periódicas e vacinação. Os ambientes foram limpos diariamente, para garantir que 

não houvesse proliferação de bactérias e micro-organismos causadores de doenças. 

A mini fazenda possuía materiais de primeiros socorros, em caso de emergências.  

 

e) Liberdade de medo e estresse:  

A mini fazenda não foi, naturalmente, um ambiente de estresse para os animais, pois 

os mesmos não desenvolveram nenhum tipo de estresse fisiológico. São espécies 

que foram escolhidas por serem facilmente sociáveis, podendo conviver com outros 

indivíduos e receber visita do público em geral. Não houveram quaisquer práticas 

que causem medo aos animais, visto que as visitas foram sempre acompanhadas para 

garantir que as pessoas não agissem de forma a causar estresse nos animais, dando 

tapas leves ou assustando, por exemplo.   
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4. RESULTADOS  

 

4.1 Atividades educativas realizadas na mini fazenda 

 

A mini fazenda foi espaço para atividades educativas que aconteceram, tendo sua 

inauguração acontecido no dia 4 de junho de 2017.  

 

Figura 12. Inauguração e atividade da mini fazenda 

 

As crianças poderiam ser inscritas em um pacote de atividades diárias ou em oficinas 

separadas, de acordo com o interesse de cada participante. Algumas atividades aconteceram 

simultaneamente ao Festival de Gastronomia de Tiradentes, sendo elaborados dentro do projeto 

Tirabrinca. O objetivo principal do projeto, era que o público-alvo composto por crianças de 6 

a 12 anos explorasse seu lado cognitivo e emocional a partir de atividades lúdicas, tendo a mini 

fazenda como lugar de aprendizado.   
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Figura 13. Projeto Tirabrinca 

 

Como parte da pesquisa, organizou-se as atividades de visitação à mini fazenda. As 

visitas aconteceram no período entre 11 e 16 horas. As crianças tiveram a oportunidade de 

conhecer de perto sobre cada um dos animais, sendo possível que tivessem contato físico, 

ajudando em alguns cuidados e descobrindo sensações diferentes. Todas as visitações foram 

guiadas por um monitor responsável e treinado, visando introduzir informações sobre os 

animais, bem como seus hábitos alimentares, cuidados básicos, algumas curiosidades, sempre 

incentivando o contato e a indução de aprendizado sobre o ambiente rural.  

O conteúdo ensinado durante as visitas foi pensado com base na teoria de bem-estar 

animal discutida neste projeto. As atividades envolveram práticas como o auxílio na 

alimentação de cabras filhotes, escovar os pelos dos animais, acariciar, sempre anguladas para 

o cuidado com o animal, a não agressão entre as espécies e a importância de garantir que os 

animais tenham o bem-estar rico.  A linguagem utilizada durante as visitas foi adaptada ao 

público, ou seja, as crianças puderam interagir com os animais enquanto aprendiam sobre os 

mesmos e seus costumes.  
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Figura 14. Auxílio guiado na alimentação de cabras filhotes 

 

As visitas obtiveram sucesso, tendo ocorrido em sua maioria com público suficiente 

para o bom andamento das atividades. Os participantes demonstraram satisfação com o 

conteúdo aprendido e não encontraram dificuldades na realização do projeto. Todas as oficinas 

que aconteceram no espaço da mini fazenda foram elaboradas de forma a agregar os 

participantes sem que fossem impedidos por quaisquer dificuldades de aprendizado, uma vez 

que as atividades foram lúdicas, como pode ser observado nas imagens em Anexo C. 

 Os animais não desenvolveram sintomas de estresse, pois os mesmos não tiveram 

transtornos no organismo, o que ira refletir em sua produtividade, comportamento e psicológico 

e nem tiveram seu bem-estar reduzido devido a quaisquer atividades realizadas na mini fazenda. 

As visitas foram monitoradas para que nenhum participante pudesse causar estresse ou provocar 

comportamentos de defesa nos animais, evitando que tanto os animais quanto as crianças 

pudessem se machucar. O fato de alguns dos animais possuírem nomes fez com que as crianças 

se sentissem mais próximas e que os animais se tornassem mais amigáveis sob olhar do público.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A implementação da mini fazenda e das atividades educativas possibilitou aos 

participantes o entendimento da importância do bem-estar animal, para então transmitir 

conhecimento de maneira adequada para outras pessoas. 
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