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Introdução
A produção de carne e ovos, quando integrada à agrícola, ou à de hortifrutigranjeiros, pode viabilizar a

produção de proteína animal para famílias de baixo poder aquisitivo.
As galinhas criadas no sistema semi-intensivo produzem carne com textura diferenciada e ovos com

maior pigmentação, conferindo melhor aspecto e sabor aos pratos elaborados.
Para essa escala de produção, as linhagens de dupla aptidão, como Label Rouge, Caipira Pedrez e a

Poedeira Colonial Embrapa são as mais recomendadas, pela indicação das práticas relacionadas com o
sistema misto de produção.

Quais as instalações, equipamentos e manejo necessários?
Necessita-se de instalações como pinteiro, galinheiro e piquetes. O pinteiro é um local apropriado à

criação dos pintos de um dia até os machos atingirem peso para abate, de pelo menos 2kg, enquanto as
fêmeas permanecem no local por toda a fase de crescimento, quando são transferidas para o galinheiro de
postura. No pinteiro recomenda-se alojar 10-12 aves/m2, deve estar localizado no mínimo a 50m distante
das galinhas em produção, com ambiente desinfectado, cama limpa no piso, bebedouro, comedouro, fonte
de calor e acesso das aves ao piquete a partir de 28 dias de idade. O aquecimento artificial é feito com
campânulas à gás, lenha ou energia elétrica. Nos primeiros três dias de vida a temperatura recomendada
é entre 32 - 33oC sendo, posteriormente, reduzida em torno de 3oC a cada semana, até atingir 24oC,
temperatura de conforto das aves já empenadas.

O galinheiro com capacidade para alojar em torno de 9 galinhas/m2, considerando a linhagem utilizada,
é o local para onde são transferidas as frangas, a partir de 18 semanas de idade, até o final da produção
de ovos. É uma instalação simples, com ninhos, poleiros e aberturas para acesso das aves ao piquete.
O galinheiro deve ser leve ou modulado, para facilitar seu deslocamento dentro do piquete. Pode ser
construído com material de baixo custo como esteiras de taquara, varas de bambú ou outros como tela
ou madeira. É possível a adaptação de instalações e equipamentos existentes na propriedade, desde
que ofereçam segurança e conforto às aves. O poleiro deve conter 25 cm linear/ave e os ninhos, uma
boca para cada 4 -5 galinhas. O piso deve conter uma camada de 5 cm de cama de maravalha, ou outro
material alternativo para facilitar a higiene e a remoção do esterco.

O piquete é o espaço para as aves se exercitarem, ciscarem, e se alimentarem com insetos e verdes.
Deve ser cercado com material semelhante àquele sugerido para a construção do galinheiro. O cercado
é para conter as aves, evitar o ingresso de predadores e outros animais. Utilizar uma área com solo fértil,
bem coberto por uma gramínea (Quicuiu, Bermuda, Estrela Africana), ou outra, que resista ao pisoteio.
Quando adequadamente manejado, pode-se utilizar 10 m2 por ave.



Como obter ou preparar as rações ?
As rações devem ser obtidas, ou preparadas, de acordo com as recomendações do fornecedor dos

pintos ou linhagem, levando-se em consideração a idade, o peso corporal e a produção de ovos. A partir
do primeiro até 28 dias de idade, é recomendável o fornecimento à vontade de uma ração comercial inicial.
Posteriormente é possível produzir uma mistura para 100kg, utilizando-se 80kg da ração comercial da fase
correspondente (inicial, crescimento e produção) e 20kg de milho quebrado.

Outra alternativa é produzir a ração na propriedade, utilizando-se concentrado comercial para
poedeiras da fase correspondente, conforme as orientações do fornecedor e, posteriormente, fazer a
mesma mistura nas proporções sugeridas anteriormente.

Para a fase de produção é possível, ainda, produzir uma ração contendo 67kg de milho, 20kg de farelo
de soja, 2kg de feno de alfafa moído, 8 kg de calcário e 3kg de premix mineral e vitamínico de postura.

É recomendável o fornecimento à vontade de resíduos de horta como legumes e verduras, ou capim
verde picado, como complemento à ração. Na fase de produção é necessário ainda a suplementação
diária com calcário calcítico ou farinha de ostra.

A água é um alimento, deve ser fornecida à vontade para as aves, limpa, fresca e com qualidade.

Como realizar o abate?
O abate pode ser feito de uma única vez, ou em etapas, à medida que for necessário para consumo ou

comercialização. Os machos, em torno de 85 dias ou semanalmente, a partir de 60 dias de idade iniciando
pelos maiores, e as fêmeas no final da produção. Deve haver um cronograma que permita viabilizar uma
boa distribuição na produção de carne e de ovos durante todos os meses do ano. Sendo assim, ao final
do ciclo produtivo, quando do abate das últimas galinhas, é importante que um novo lote (de reposição) já
esteja pronto para iniciar a postura.

Como fazer o controle sanitário?
Recomenda-se a criação apenas de pintos incubados artificialmente que sejam saudáveis, adquiridos

diretamente de incubatórios ou de lojas (agropecuárias) idôneas, já vacinados ao primeiro dia de vida. Um
profissional da área deve fornecer a orientação técnica necessária para execução de um programa mínimo
de vacinação e biossegurança, em função das características da região.
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