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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 
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(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

( x )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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TERRITÓRIO CAMINHOS DO TIBAGI  
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Jonathan William Andrade Ribeiro (USF/LAPA/UEPG jwaribeiro@outlook.com) 3 
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Resumo:  
A criação de aves de forma alternativa pode auxiliar o pequeno produtor no desenvolvimento humano e 

financeiro da propriedade ao produzir um alimento de qualidade com elevado valor agregado. Objetivo principal 

do projeto é auxiliar na implantação da criação de frangos tipo colonial de maneira alternativa. O projeto foi 

desenvolvido de maneira genérica para ser aplicado em qualquer município, sendo aplicado ao município de 

Curiúva – PR, até o momento. O projeto é uma maneira viável de desenvolvimento da renda do pequeno 

produtor rural, uma vez que o valor de lucro por kg e por lote é positivo. Visto isso, a avicultura colonial é uma 

forma de fixar o produtor no campo com tecnologias acessíveis e que remunero o mesmo pelo trabalho. 

Palavras-chave: Avicultura alternativa. Frango Caipira. Agricultura Familiar.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Criação agroecológica de galinhas e frangos coloniais 

PÚBLICO-ALVO  

O projeto visa auxiliar pequenos produtores da região Centro Sul do Paraná, sendo 

em torno de 50 famílias produtoras de frangos coloniais de corte. 
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4  Coordenadora Bolsista USF/SETI; Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG; Departamento de 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Palmeira, Teixeira Soares, São João do Triunfo, Rio Azul, Castro, 

Carambeí, Reserva, Candido de Abreu e Curiúva. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Município de Curiúva – PR. 

JUSTIFICATIVA 

As aves produzidas em um sistema convencional de produção industrial são 

melhoradas geneticamente para produção de carne e ovos, possuem alta conversão alimentar e 

rendimento de carcaça, a soma destes e outros fatores proporcionaram a avicultura paraense o 

abate de 34,32% do total do país em 2017, sendo o maior estado produtor do Brasil (ABPA, 

2016). 

Em contrapartida estes animais são submetidos a um sistema de criação de altas 

populações, tornam-se extremamente frágeis e susceptíveis a doenças (ROCHA, 2010). Por 

este motivo o mercado consumidor vem buscando alternativas de consumo ecologicamente 

corretas e que prezem o bem-estar animal, fatores estes que se refletem na qualidade da carne 

(TAKAHASHI, 2003). 

 Para garantir a qualidade e a idoneidade dos produtos produzidos neste sistema 

as criações, estes devem atender as normas do Ofício Circular da Divisão de Operações 

Industriais e do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DOI / DIPOA) 

007/99 de Maio de 1999. O documento ressalta a utilização apenas de linhagens adaptadas 

para este tipo de produção, com crescimento lento, estas devem ser abatidas com no mínimo 

85 dias, os animais não devem ficar confinados, por isso é permitido acesso a áreas externas. 

Em relação à alimentação, as aves não podem receber qualquer produto quimioterápico e 

produtos de origem animal. 

 Os animais produzidos em sistema caipira ou colonial são muito semelhantes 

ao meio de produção alternativo, pois possuem praticamente o mesmo objetivo, o de fornecer 

uma carne de melhor qualidade em uma escala de produção menor que a industrial, 

procurando garantir o bem estar dos animais, permitindo um estilo de vida parecido com a 

que teriam na natureza, preservando seus instintos. 
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 Os frangos caipiras, coloniais ou alternativos não competem em escala com os 

frangos convencionais, embora atendam a demanda de um público seleto de consumidores 

(BUTOLO, 2002). De acordo com a pesquisa realizada pela Gazeta do Povo- Agronegócio 

(2012) o valor do kg da carne do frango caipira pode ser até três vezes maior que o do frango 

convencional. Demonstrando, portanto, a viabilidade econômica desses tipos de produção. 

 Muitos estudos vêm sendo feitos comparando as aves em sistemas confinados e 

soltos em piquetes, demonstrando que o rendimento produtivo não depende do sistema de 

criação. A produção é influenciada diretamente pela linhagem escolhida, das quais as 

comerciais, de padrão industrial de alto rendimento apresentaram resultados superiores 

quando comparadas a linhagens caipiras, nos quesitos peso vivo e consumo de ração. Quando 

estudados os rendimentos das partes, exceto o peito, foram obtidos resultados superiores para 

as linhagens caipiras. Muitos autores corroboram na afirmativa de que o sistema de criação 

nada influência na mortalidade das aves (TAKAHASHI, 2003). 

OBJETIVOS 

Objetivo principal do projeto é auxiliar na implantação da criação de frangos tipo 

colonial em pequenas propriedades, que tem suas produções no sistema de agricultura 

familiar. Oferecendo-lhes a base para o início da criação dos animais e geração de renda, 

dispondo do suporte para o processo de criação e produção alternativo e, por consequência 

obter produtos com um maior valor agregado. 

Dentre os objetivos específicos estão a difusão de tecnologias de produção; a adoção 

de manejos e práticas de aprendizagem que facilitam o modo de produção e reduz seus custos 

de produção. 

METODOLOGIA 

O projeto foi realizado pelos alunos integrantes do projeto “Criação Agroecológica 

de Galinhas e Frangos Coloniais”. Primeiramente fez-se um estudo de mercado do consumo 

estimado de frangos coloniais nos municípios. A partir do número alcançado definiu-se o 

número necessário de produtores e dos equipamentos necessários por produtor, bem como o 

número de animais. Tais informações levam sempre como informação fundamental o estudo 

de mercado do consumo do município, a fim de se estabelecer um equilíbrio entre a oferta e a 
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demanda atuante para a redação do projeto elaborado. Houve a necessidade de desenvolver 

um esquema para a produção dos frangos, intitulado módulo de produção (FIGURA 1). 

RESULTADOS 

Dentro do estudo de mercado no Município de Curiúva – PR, o consumo estimado é 

de 1100 animais por mês. Há uma preferência de consumo por aves com mais de dois 

quilogramas. Nesses critérios, o projeto ficou estabelecido conforme segue:  

a) Número de produtores necessários: 12 

b) Número inicial de frangos/produtor/ciclo: 75 

c) Número final de frangos/produtor/ciclo: 65 

d) Módulo de produção: 4 a 6 piquetes 

e) Total de animais vendidos/produtor/mês: 260 a 390 frangos 

Os materiais referentes a implantação de um módulo de produção estão elencados na 

TABELA 1, e os custos variáveis da produção, por lote, na TABELA 2.  

TABELA 1. Custos de implantação do módulo de produção 

ITEM UNI. VALOR UNIT. (R$) QUANT. TOTAL     

Telas - malha 25 mm  - 1,50 m altura m² R$ 7,50 96 R$ 720,00 

Palanques uni R$ 6,00 88 R$ 528,00 

Muda Grama estrela africana uni R$ 0,20 550 R$ 110,00 

Arvore frutífera uni R$ 7,00 15 R$ 105,00 

Telha fibrocimento 244 x 110 m 4 mm uni R$ 14,90 19 R$ 283,10 

Cortinas (amarela 90 g/m²) m² R$ 5,20 20 R$ 104,00 

Bebedouro infantil (1:100) uni R$ 8,00 3 R$ 24,00 

Comedouro infantil (1:100) uni R$ 12,00 3 R$ 36,00 

Bebedouro adulto (1:50) uni R$ 25,00 6 R$ 150,00 

Comedouro adulto (1:50) uni R$ 45,15 6 R$ 270,90 

Campânula - lâmpada aquecimento uni R$ 26,90 3 R$ 80,70 

Chapas eucatex (2,75m x 1,83 m) uni R$ 34,00 2 R$ 68,00 

Termohigromêtro uni R$ 75,00 2 R$ 150,00 

   TOTAL R$ 2.629,70 
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TABELA 2. Custo variável da produção, por lote 

ITEM UNI. VALOR UNIT. (R$) QUANT. TOTAL 

Pintainhos Corte Label Rouge uni R$ 2,50 75 R$ 187,50 

Ração inicial kg R$ 0,60 76,61 R$ 45,97 

Ração crescimento kg R$ 0,60 199,76 R$ 119,86 

Ração engorda kg R$ 0,60 120 R$ 72,00 

Vacina Bouba Uni R$ 0,03 80 R$ 2,40 

Vacina Marek Uni R$ 0,14 80 R$ 11,20 

Vacina New Castle Uni R$ 0,02 80 R$ 1,60 

Energia kW/h R$ 0,80 42 R$ 33,60 

Água m³ R$ 49,80 1 R$ 49,80 

Cama isolante – maravalha m³ R$ 42,00 1 R$ 42,00 

Cal Saco 18kg  R$ 15,00 1 R$ 15,00 

Desinfetantes litro R$ 2,00 5 R$ 10,00 

    TOTAL R$ 590,92 

Custo médio de produção/frango: R$ 9,28 

 Custo médio de produção/kg : R$ 3,71 

 Valor sugerido de venda (R$/kg): R$ 4,42 

 Lucro/frango: R$ 3,70 

 Lucro/kg: R$ 1,48 

 Lucro/lote: R$ 240,28 

 

FIGURA 1. Módulo de produção dos frangos coloniais 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto é uma maneira viável de desenvolvimento da renda do pequeno produtor 

rural, uma vez que o valor de lucro por kg e por lote é positivo. Visto isso, a avicultura 

colonial é uma forma de fixar o produtor no campo com tecnologias acessíveis e que 

remunerem o mesmo pelo seu trabalho. 

APOIO 

Governo do Estado do Paraná, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

Programa Universidade Sem Fronteira.  
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