
CRIAÇÕES ALTERNATIVAS DE AVES 

  

  Introdução 

 

A avicultura no Brasil contribui de maneira relevante para o 
desempenho do agronegócio brasileiro. O Brasil é, hoje, o segundo maior 
produtor mundial de carne de frango e o maior exportador mundial desse tipo 
de proteína animal (USDA, 2014), corroborando para o saldo altamente 
positivo das exportações do agronegócio. Há, também, o aspecto social que, 
segundo estudo de Santos Filho (2014), existe uma alta correlação espacial 
entre os trabalhadores ligados ao complexo que envolve a produção de 
frangos de corte no Brasil e regiões com municípios que apresentam altos 
índices de desenvolvimento humano (IDH). Os dados brasileiros em relação 
ao setor de produção de ovos demostram um mercado em expansão. 
Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e o Instituto 
Ovos Brasil (IOB), a média brasileira per capita de consumo de ovos vem 
crescendo anualmente (185 unidades/ano), mas continua abaixo da média 
mundial que é de 220 ovos/ano. Ainda, segundo as mesmas fontes, o 
alojamento de poedeiras comerciais ultrapassou a marca de 96 milhões no 
ano de 2014, superando em 5,4% os números do ano anterior. São 
informações que credenciam o Brasil como um dos países mais importantes 
do setor avícola no mercado mundial; uma avicultura altamente profissional, 
moderna e industrial. 

 
Por outro lado, há um nicho de mercado no Brasil em franca expansão 

que são as criações alternativas de aves, fugindo um pouco desse modelo 
tradicional de criação em escala. São criações que oferecem um produto 
diferenciado ao mercado como os frangos coloniais ou caipiras, ovos de 
galinhas coloniais ou caipiras e ovos de codorna. As criações de frangos e 
galinhas coloniais procuram respeitar o “comportamento natural” do animal, o 
que diminui o estresse dessas aves no criatório. A eficiência nesse tipo de 
criação não é a mesma quando comparada à criação convencional, 
apresentando animais mais tardios e menos precoces. Porém, o preço pago 
ao produtor tem estimulado esse tipo de criação colonial, especialmente em 
pequenas propriedades. 
 

Moraes e Silva (2010) destaca que existem dois tipos de produtos 
caipiras. Produtos oriundos de aves nativas, sem sofrer processo de 
melhoramento genético, apresentando baixa produtividade quando 
comparadas com aves industriais modernas (tabela 1). Por outro lado, existem 
os produtos que têm sua origem de aves que foram selecionadas 
geneticamente. Apresentam maior adaptação à criação semi-intensiva e 
maior rusticidade. Esse tipo de ave é o que se deseja em uma criação colonial. 
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Tabela 1: As diferenças mais relevantes quanto aos sistemas de criação  

CARACTERÍSTICA CRIAÇÃO 
INDUSTRIAL 

CRIAÇÃO CAIPIRA/COLONIAL 

Genética Alta produção Alta rusticidade 

Confinamento Intensivo Extensivo ou semi-extensivo 

Alimentação Ração balanceada Ração+suplementos+pasto+milho+restos 
vegetais 

Carne Cor branca, pele 
fina, pouco tenra, 

macia 

Tenra, firme, cor amarelada, pele 
espessa 

Ovos Grandes, casca 
fina, gemas 

amarelo-claras 

Pequenos e médios, cascas mais 
espessas, gemas amarelo-escuras 

Comercialização Frango abatido – 
ovos brancos 

Frango vivo ou abatido – ovos vermelhos 

Fonte: http://www.espacodoagricultor.rj.gov.br/pdf/criacoes/GALINHASCAIPIRAS.pdf 

 
Criação de galinhas coloniais / caipiras 

 
As aves para esse tipo de criação devem apresentar pele amarela, 

plumagem colorida e se adaptarem ao sistema criação (fotos 1,2 e 3). Aves 
com plumagem branca não são muito bem aceitas pelo mercado consumidor, 
pois produzem ovos brancos. Podem ser criadas aves de raças puras ou 
híbridos comerciais. 
 
Imagem 1, 2 e 3: Raças e linhagens mais utilizadas para criação de 
galinhas coloniais 
 
             Rhode Island¹                      New Hampishire²                        Embrapa 051³ 

             
¹Fonte: https://thechickenstreet.files.wordpress.com/2012/01/september-rir.jpg;  
²Fonte: https://images.meyerhatchery.com/ProductImages/NHRS1001.gif;  
³Fonte: http://www.cnpsa.embrapa.br/sgc/sgc_imagens/noticia_f4q21t5.JPG 

 

A criação de galinhas para produção de ovos caipiras apresentam 
algumas peculiaridades de manejo. São criadas de modo semiextensivo, ou 
seja, parte do dia, as aves ficam fechadas e outra parte do dia, ficam em 
piquetes com grama. O acesso ao piquete deve acontecer somente a partir 
do 28º dia de idade, quando o empenamento está adequado. Possuem uma 
alimentação mais variada do que as aves confinadas; além de ração, se 
alimentam de pequenos insetos, grama e restos vegetais. Nos piquetes, as 
sugestões são de 5 m² a 10 m² por ave; já no galinheiro a sugestão fica em 6 
aves por m². Preconiza-se a utilização de três a quatro piquetes para rodizio 

http://www.espacodoagricultor.rj.gov.br/pdf/criacoes/GALINHASCAIPIRAS.pdf
https://thechickenstreet.files.wordpress.com/2012/01/september-rir.jpg
https://images.meyerhatchery.com/ProductImages/NHRS1001.gif


adequado, evitando a degradação da vegetação (grama) (foto 4). São 
sugeridos ninhos para cada 4-5 aves na fase de postura. 
 
Imagem 4: Aves acomodadas em piquetes para produção de ovos 
coloniais 
 

 
            Fonte: http://www.incaper.es.gov.br/noticias/images_2009/setembro/01_09_2009_1.jpg 

 
 
 
 
Criação de frangos coloniais / caipiras 

 

Os frangos coloniais são aves menos precoces quando comparados 
com frangos de granja. Seu abate varia de 90 a 150 dias de idade, 
dependendo da linhagem ou raça do frango. Assim como as galinhas 
coloniais, os frangos passam a ter acesso ao piquete com 28 dias de idade. A 
grama plantada nesses piquetes deve ser de boa qualidade nutricional, tenra, 
macia e com boa palatabilidade. Deve ser resistente ao pisoteio e com rápida 
brotação. Entre as mais utilizadas podemos citar a grama seda (Cynodon 
dactylon), capim kikuio (Pennisetum clandestinum), coast-cross e tifton 65. 
Além da vegetação, os frangos também ingerem pequenos insetos que 
crescem na grama dos piquetes. Vale lembrar que durante a fase com acesso 
à grama, os frangos não estão isentos de serem alimentados com ração para 
cada fase de criação. 

 
No galinheiro, onde os frangos passam parte do dia (dormem 

fechados), a densidade não deve ultrapassar 10 aves por m²;  já nos piquetes 
a densidade recomendada é de 5-10m² por ave. A construção do galinheiro 
deve estar adequada à quantidade de frangos que se pretende criar (figura 1). 
Segue abaixo a sugestão de construção de galinheiro para criação de 100 
frangos coloniais com dois piquetes. Como mencionado anteriormente, o 
rodízio dos piquetes evita a degradação da vegetação e permite um 
brotamento adequado da grama. 
 



 
Figura 1: Galinheiro para criação de 100 frangos coloniais 
 

 

 
Fonte: http://www.bigsal.com.br/manejo-alimentar-de-frangos-de-corte.php 

 
Varias linhagens e raças podem ser utilizadas dentro do sistema 
semiextensivo, caracterizando-as como aves coloniais (fotos 5,6 e 7).  
 
 
Imagem 5, 6 e 7: As raças mais utilizadas para produção de frangos 
coloniais 
 
      Embrapa 41¹                      Caipira melhorado²                            Label Rouge² 

        
¹Fonte: http://fronteiranoroeste.pbworks.com/w/page/11429596/Avicultura 
²Fonte: http://www.ovosferteismisalviato.com.br/compra-ovos.php 
 
 
 
 
 

Criação de codornas 
  

A codorna de postura (Coturnix coturnix japonica) é outra opção para 
a criação de aves, especialmente no que se refere à restrição de área (fotos 
8 e 9). Essas aves, destinadas à produção de ovos, são alojadas até em 100 

http://www.ovosferteismisalviato.com.br/compra-ovos.php


aves/m². São aves extremamente precoces, iniciando a postura com apenas 
42 dias de idade. Produz um ovo com alto valor nutritivo e com peso médio 
de 10 gramas (cerca de 20% do peso médio de um ovo de galinha). O ovo 
pode ser comercializado in natura ou em forma de conserva, tendo alta 
aceitação no mercado. Uma codorna de postura produz ovos até a idade de 
12 a 14 meses. No período de postura consome em média 25 gramas de 
ração por dia. A criação de codornas de postura pode produzir renda razoável 
em uma pequena área, tornando-se uma ótima opção para pequenos 
produtores. 
 
 
Imagem 8 e 9: A codorna de postura e seu alojamento em gaiolas 
apropriadas 

 
Fonte: http://www.foiaprovado.com/wp-content/uploads/2014/08/codorninha.jpg 
Fonte: http://user.img.todaoferta.uol.com.br/Z/P/ZX/1ZAFJR/hugePhoto_0.jpg 
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