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Resumo 
Este artigo se constitui em diagnóstico e capacitação de criadores de galinha caipira, para uma 

melhor rentabilidade do mesmo. Olhando o mercado interno pernambucano no consumo da galinha 

caipira de seus produtos e subprodutos, os pequenos criadores desse território poderão aperfeiçoar 

cada vez mais suas técnicas de manejo de criação através das palestras e visitas que foram 

realizadas. Foram utilizadas formas de reutilização dos insumos internos e produtos advindos da 

propriedade, para diminuir o custo da produção e incentivar o desenvolvimento sustentável dentro 

de suas áreas estas propostas foram todas bem aceitas e desenvolvidas, visando sempre o bem-estar 

animal, maior lucro, menores gastos de produção e a conservação ambiental.  
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Introdução 

 As criações domesticas de galinha Caipira desenvolvidas nas unidades familiares 

caracterizam-se pela sua forma de exploração extensiva, na qual não existem instalações 

sofisticadas e nem a adoção de praticas de manejo que contemplem eficientemente os aspectos 

reprodutivos, nutricionais e sanitários. Com pensamento de racionalizar a criação dessas aves foi 

desenvolvido pela Embrapa Meio-Norte o Sistema. SACAC (Barbosa et aI.,2001), O SACAC 

                                                           
1  Bacharelado em Agronomia, IFPE- Campus Vitória, josemiguelifpe@gmail.com 
2  Técnico em Agropecuária, IFPE- Campus Barreiros, emersonlira@ymail.com 
3  Docente, IFPE-Campus Barreiros, asarruda3@barreiros.ifpe.edu.br 
4  Doutora em Engenharia Agrícola, IFPE- Campus Vitória, mercia.guimaraes@vitoria.ifpe.edu.br 



 

 

   
 

contempla manejo diferenciado para cada fase de criação das aves nos aspectos nutricionais, 

sanitários e etologicos. Percebe-se facilmente que a etologia do animal muda de acordo com sua 

procedência genética, assim como algumas características produtivas como a produção de ovos e 

componentes da carcaça, seja de forma quantitativa seja qualitativa. Tais diferenças plenamente 

justificadas quando se tem a consciência de que tais aves procedem de quatro ramos genealógicos 

distintos, o americano, o inglês, o asiático e o mediterrâneo. (Crawford, 1990). No Brasil, a criação 

de galinhas caipiras é uma tradição. Mesmo em áreas urbanas, em improvisados galinheiros, a 

criação dessas aves é meio de obtenção de carne e ovos, geralmente para o próprio consumo 

familiar. Criar aves sempre foi uma forma dos pequenos produtores complementarem sua renda. A 

galinha caipira tem um mercado certo para sua carne e seus ovos, sendo muito importante para as 

famílias do meio rural. Além de adaptarem-se bem ao clima quente são mais resistentes a algumas 

doenças. Sua carne e seus ovos são muito mais saborosos que os produzidos em granjas industriais 

e vendidos nos supermercados. Por isso, têm a preferência de muitos consumidores. A galinha 

caipira comum, ou galinha de capoeira, como também é conhecida, tem uma produtividade muito 

baixa. Ela produz cerca de ovos por ano e, no máximo, 1,5 kg de carne. Recomenda-se a criação de 

galinha caipira melhorada, capaz de produzir 260 ovos por ano e 3,0 kg de carne. A criação de 

galinha caipira em propriedades familiares é feita tradicionalmente de forma extensiva, sem 

instalações apropriadas ou práticas eficientes de manejo que contemplem os aspectos reprodutivos, 

nutricionais e sanitários, o que acaba resultando em índices de fertilidade e  natalidade reduzidos. O 

manejo técnico adequado das aves melhora a qualidade de vida das famílias, seja pela maior oferta 

de carne e ovos de qualidade na sua alimentação, seja pela possibilidade de venda do excedente, 

uma vez que aumenta de forma substancial e eficaz, a capacidade produtiva do plantel. E isto é o 

que visamos com a realização. 

 

 

Fundamentação Teórica 

 Até 1960 a avicultura no Brasil se caracterizava pela criação de galinhas em sistema 

extensivo (a campo) ou semi- intensivo (piquetes gramados), sem especialização nenhuma. A 

maioria das galinhas criadas era uma mistura de raças, sem controle dos cruzamentos, o que 

caracteriza até hoje as chamadas “galinhas caipiras”. Após a década de 60, com a introdução da 

avicultura industrial, a produção e comercialização dos ovos caipiras passou a diminuir, por não 

competirem com o melhor desempenho das aves e maior grau de tecnificação adotado pelas 

empresas avícolas. Entretanto, o frango e os ovos caipiras não desapareceram da culinária brasileira, 

principalmente da mineira. Mesmo a pessoa menos entendida sabe distinguir um frango caipira 



 

 

   
 

daquele criado no sistema intensivo (industrial). A criação caipira confere aos seus produtos 

características peculiares como carne mais saborosa e os ovos avermelhados. Nesse sentido a 

procura por essa ave tem sido muito grande, e o valor pago pelos restaurantes no quilo do frango 

caipira tem atraído alguns pequenos produtores ou mesmo donos de chácaras de finais de semana. 

Trata-se de um excelente negócio para pequenos e médios proprietários, com ótima rentabilidade, 

que pode ir da criação à comercialização direta de frango vivo ou abatido, sem intermediário. Nos 

últimos dez anos, o mercado começou a se interessar novamente por galinhas criadas no sistema 

caipira e isso tudo tem a ver com a procura de alimentos mais naturais e os movimentos ecológicos, 

que são contra a criação das aves exclusivamente em gaiolas, adotada no sistema industrial. O 

sistema semi-intensivo ou caipira, que não é estressante como o industrial, fornece à galinha caipira, 

um ambiente natural e menos contaminado, portanto com menor taxa de mortalidade. Essa 

atividade se apresenta com excelentes perspectivas, pois se trata de um mercado específico onde o 

consumidor exige as características tão apreciadas do produto caipira, não se importando em pagar 

um preço diferenciado. O principal consumidor dos produtos caipiras é o cidadão urbano. Como a 

oferta dos produtos avícolas tipo caipira é geralmente menor em relação ao seu consumo, os preços 

costumam ser maiores que os da avicultura industrial. 

Também é importante ressaltar que a galinha caipira tradicional, aquela que não apresenta raça 

definida é uma má produtora de carne e não põe mais que 70 ovos por ano. Suas características 

produtivas não foram selecionadas e acaba sendo muito menos lucrativa do que as galinhas 

industriais. Por essa razão ao se criar tais galinhas, recomenda-se a introdução de galos de raça pura 

para aumentar a produção do plantel. Atendendo a essa nova tendência no mercado de consumir 

produtos mais naturais, a criação de galinhas mais produtivas em sistema caipira vem despertando o 

interesse de muitos criadores. As criações no sistema caipira podem ser realizadas com aves de 

diversas origens, onde o criador poderá optar em criar aves de raças puras, cruzamentos entre raças 

puras, cruzamentos de galos de raça pura com galinhas caipiras propriamente ditas (sem raça 

definida) ou podendo perfeitamente utilizar as aves industriais que apresentam alta produção. 

Somando-se, dessa forma, os melhores índices de produção das aves com as desejáveis 

características dos produtos caipiras. É importante ressaltar que em todos os casos deve-se evitar a 

criação de aves com plumagem exclusivamente branca, para não serem confundidas com a cor da 

ave industrial. As cascas dos ovos não devem ser de cor branca pelo mesmo motivo. Uma questão a 

ser analisada por ocasião da escolha do tipo de ave a ser criada é a forma de reposição das aves. 

Considerando-se as vendas, abates ou consumo da propriedade, sempre deverá haver aves 

suficientes para atender a necessidade da criação. Ao se trabalhar com raças puras tem-se a opção 

de chocar os seus próprios ovos, sendo a reposição no plantel praticamente natural, atentando 



 

 

   
 

somente para a substituição do reprodutor quando necessário. O novo galo deverá ser de mesma 

raça, porém de outra criação para evitar a queda na produção do plantel. Se o criador optar por 

cruzamento entre raças puras, deverá manter obrigatoriamente dois grupos de aves de raças puras 

diferentes, que serão a base do cruzamento. As aves cruzadas (descendentes do primeiro 

cruzamento) não servirão para reprodução, pois darão origem a aves menos produtivas. E 

finalmente, há a opção de se criar as aves de linhagens industriais. Nesse caso a reposição será feita 

pela aquisição frequente de pintos de um dia, eliminando-se dessa forma a fase de reprodução no 

plantel. As aves utilizadas para criações industriais são produtos obtidos por cruzamentos. Ao se 

utilizar esse tipo de ave a compra de pintos de um dia será sempre necessária. As aves de ovos de 

cor marrom se adaptam muito bem a criação tipo caipira, tendo a vantagem de possuir ótimo 

desempenho na produção de ovos. Os pintos podem ser criados diretamente em criadeiras de 

madeira ou metálicas. Após 30 dias as frangas devem ser criadas num sistema semi- intensivo, em 

piquetes, pois quando comparado com o sistema confinado produz lotes mais uniformes e 

vigorosos. O produtor deverá estar atento com a capacidade do piquete (5aves/m²) e se tiver 

problemas, como a falta de matéria verde, deverá fazer, se possível um pastejo rotacionado, que 

deverá conter as aves com cercas de no mínimo 1,5 m de altura. Os piquetes deverão ficar em volta 

do galinheiro, porque elas preferem ciscar ao lado da instalação. Se possível deverá ter uma 

pequena área de sombra (natural) para que se protejam do sol forte. A área não deve ser totalmente 

sombreada, permitindo as aves se exporem aos raios solares o que reduz bastante a incidência de 

doenças infecto contagiosas. A grama mais indicada no piquete é aquela que tem boa adaptabilidade 

à região, resistência à seca, ao frio e a geada, boa produção de massa verde, resistência ao pisoteio e 

rápida brotação, boa palatabilidade ou preferência pelas aves, boa qualidade nutritiva e ausência de 

toxidade ou que influencie a fisiologia normal das aves. Sugestões: Grama Seda: Cynodon dactylon 

Capim Kikuio:Pennisetum clandestinum Coast-Cross Tifton 65. Após a retirada do lote de aves de 

um piquete, este deverá ser adubado, seguido por um período de descanso. É importante lembrar 

que as aves devem dormir em galinheiro semi-fechado com poleiros ou piso ripado suspenso do 

chão, ou ainda em cama de serragem, maravalha ou palha de arroz. O galinheiro além de ser a fonte 

de água e comida durante o dia serve de refúgio contra animais predadores comuns à noite. O 

galinheiro apresentado é móvel e prático podendo ser construído com restos de materiais de 

construção. Nas medidas apresentadas o galinheiro abriga cerca de 30 aves. Esse galinheiro permite 

que o esterco 183 fique isolado embaixo do ripado impedindo contaminação e facilitando sua 

obtenção para adubações. Os cuidados com a alimentação devem ser importantes, as aves caipiras 

são mais resistentes que as industriais, mesmo assim devem receber uma ração balanceada para se 

manterem sadias, com uma ótima conversão alimentar, melhores resultados para ganho de peso e 



 

 

   
 

produção de ovos. Tais aves deverão ter livre acesso ao piquete gramado para suprirem as 

necessidades diárias de alimentação, não podendo esquecer que o sabor característico da carne do 

frango e a cor do ovo caipira são devidos principalmente ao pasto, verduras, insetos, larvas e 

minhocas que abundam no sistema semi-intensivo ou caipira de criação. As rações poderão ser 

compradas em casas especializadas ou até mesmo serem fabricada na propriedade. A escolha ficará 

a critério do produtor, levando em consideração o custo, disponibilidade de alimentos, insumos de 

boa qualidade, prática na fabricação de ração, mão-de-obra etc. 

 

 

 

Metodologia 

 O projeto de Orientação técnica e capacitação de criadores no manejo da galinha caipira visa 

melhorar os modos e meios de produção de aves caipiras de moradores das comunidades do Eng. 

Eldorado em Rio Formoso e Eng. Ubaquinha em Sirinhaém. Neste período em que o trabalho está 

em execução a realização de visitas foi o que mais se enfatizou durante todo tempo, visitas estas 

procurando sempre orientar e entrar em contato com os criadores de forma geram, assim 

possibilitando que os mesmos retirassem as dúvidas mais frequentes que estivessem de alguma 

forma impedindo o desenrolar de sua criação. A primeira parte a ser feita foi: Levantamento dos 

criadores de aves caipiras instalados no Engenho Eldorado e no Engenho Ubaquinha, localizado nos 

municípios de Rio Formoso-PE e Sirinhaém-PE, respectivamente, e determinar se há a prática de 

manejo adequado; O levantamento foi realizado através de questionários aplicados nas 

comunidades. Esta etapa do projeto de extensão foi uma das mais trabalhados para ficarmos 

inteirados de tudo sobre as aves criadas e do modo em quem são administradas. A etapa de: 

Produção de aves, ovos e carne. Esta segunda etapa orientamos os produtores para que eles 

tivessem ideia da técnica da produção é o enfoque principal melhorando suas criações, visando 

observar o quanto e produtivo aumentar seu plantel assim lhes trazendo até uma maior renda 

familiar se assim desejar, como também levar os que estão participando os métodos de como se 

fazer instalações alternativas para alojar suas aves de forma barata e eficaz. Todo este processo feito 

por meio de palestras que serão aplicadas na área onde abrange o projeto de extensão. A última 

etapa de trabalho que aconteceu foi a de: Capacitação Técnica dos Produtores, em que nos 

dedicamos a trocar ainda mais informações com os criadores, de modo que se possa difundir a 

metodologia do manejo de criação das aves. 

 

Resultados e Discussão 



 

 

   
 

 Neste projeto sobre galinhas caipiras, foi buscada a integração entre bolsistas e comunidade, 

utilizando os conhecimentos adquiridos dentro da instituição, para ajudar das melhores formas 

possíveis, viabilizar a criação de aves caipiras nas comunidades onde acontece o projeto. Os 

métodos aplicados foram específicos para cada participante deste trabalho, houve o 

acompanhamento de cada produtor sendo no início feita toda apresentação de como correria o 

trabalho em questão, a importância da criação de galinhas caipiras, os meios de criação adequados, 

os sistemas de produção e alimentação devida. Primeiramente os envolvidos tiveram uma boa 

impressão e percepção do quanto seria importante participar deste projeto de muita importância 

para a criação de galinhas caipiras. Com o decorrer dos tempos foram realizadas visitas de 

diagnóstico sobre a criação já existente se falando do que eram oferecidos as suas aves, tais 

pesquisas como: modo de criação, alimentação disponibilizada, reprodução e produção dentro do 

plantel dos mesmos. As visitas de diagnostico foram se estendendo assim causando total interação 

entre os bolsistas e os participantes das comunidades, com os mesmos mostrando sempre sua 

criação, seus pintos, galinhas reprodutoras, doenças que tinham dúvidas de como diagnosticar e 

tratar entre vários outros aspectos que foram se desenrolando como o passar das visitas. Para fixar 

mais ainda está pode- se dizer junção entre todos no projeto a aplicação de questionários foi um 

ponto primordial, para se pensar nas próximas etapas que estão sendo realizadas e que estão por vir. 

Nestes questionários foram feitas perguntas de como as aves forma adquiridas, o objetivo da sua 

criação, as dúvidas sobre frangos caipiras, o sistema de criação utilizado, quantidade de aves entre 

outras questões que necessitava- se saber para dar sequência as demais etapas do trabalho de 

extensão rural. Também entra nesta parte de integração entre comunidade e extensionistas a visita 

de todos os integrantes do projeto desde orientador até os bolsistas a área abrangida pelo projeto de 

Diagnóstico e capacitação de criadores no manejo alternativo da galinha caipira na zona da mata sul 

de Pernambuco, para assim serem retiradas ainda mais as dúvidas existentes e verificar como está 

acontecendo todo plano de trabalho. Neste momento finalizamos o trabalho com as seguintes 

etapas: Etapa de produção de aves, ovos e carne, visando uma maior e dedicada orientação técnica 

de produção, monitoração e auxiliou técnico para instalações alternativas; para assim oferecer ao 

produtor todo apoio necessário em questões técnicas e retiradas de dúvidas. O plano de trabalho 

desenvolvido poderá gerar publicações em congressos de extensão e fortalecendo a qualidade de 

aprendizado dos bolsistas e da instituição de ensino, causando a proximidade entre o instituto e a 

comunidade externa. Além de também possibilitar o início de várias outras projeções futuras a 

serem desenvolvidas por educandos e servidores da instituição.  

        

Conclusões 



 

 

   
 

 Por tanto finalizamos que é de extrema importância tanto para os produtores quanto para os 

envolvidos, a melhoria na produção e na capacitação dos produtores de meio rural para que eles 

possam obter melhores resultados dentro de suas respectivas propriedades. Este trabalho de 

extensão foi muito enriquecedor tanto para os envolvidos diretamente quanto para os envolvidos 

indiretamente e empenhados neste trabalho, pois serve de base de como se deve ocorrer uma criação 

de qualidade para frangos caipiras. Seguindo os planos feitos podendo- se observar que a criação de 

galinhas caipiras é bastante viável para quem quer consumir e comercializar sua carne e seus 

produtos fornecidos, até antes mesmo do início do projeto os criadores já faziam elogios a estas 

aves por todo seu vigor e produção. A execução deste projeto foi muito importante para que os 

envolvidos tomassem mais cuidado com as aves criadas e aumentassem sua produção e 

produtividade respectivamente, contando como todo apoio técnico oferecido pelos bolsistas que 

sempre estiveram dispostos a servir- lhes todo conhecimento contido e assim possibilitar uma 

enorme troca de experiências. 
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