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Resumo:  

No dia 28 de junho de 2019, no município de Curiúva - PR, foram reunidos produtores rurais para um dia de 

campo sobre criação agroecológica de frangos coloniais. O trabalho foi dividido em dois momentos: 

apresentação do módulo de produção e módulo frigorífico para frangos coloniais. Tais apresentações foram 

feitas por meio de apresentação de slides. Ao final das palestras foi aberto para duvidas referente as criações e 

abate dos animais, bem como sua comercialização. Um questionário foi realizado para ter conhecimento da 

satisfação dos produtores com uma escala de nota de 1 a 5. De forma geral, para todas as perguntas, a palestra foi 

muito bem vista pelos produtores em relação a forma de apresentação, bem como há o interesse na aplicação do 

projeto. 
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PÚBLICO-ALVO 

Este trabalho foi direcionado a produtores rurais criadores de frangos coloniais de 

corte na região de Curiúva e destina-se a atender a demanda de informações técnicas e 

fomentar a produção, de forma legal, no município. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Curiúva – PR.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Município de Curiúva – PR. 

JUSTIFICATIVA 

A agricultura familiar é uma unidade de produção onde se relacionam intimamente 

trabalho, terra e família, possibilitando a alimentação humana e dos animais, além de gerar 

empregos e renda. A avicultura dentro da agricultura familiar mostra-se facilmente praticável, 

visto que necessita de pouco mão-de-obra, tem um retorno financeiro relativamente rápido em 

função do ciclo de vida das aves e funciona como uma fonte de alimento para a família 

(FERNANDES; SILVA, 2001). 

Modelos de criação de aves diferenciadas começaram no âmbito quase que exclusivo 

da produção, atualmente atinge os consumidores e apresentam uma demanda crescente. O 

termo "consumo consciente" torna-se cada vez mais comum e evoca um consumidor que 

compra produtos que julga serem produzidos sob condições que preservam o meio ambiente e 

que são pautadas pela responsabilidade social (DEMATTÊ; MENDES, 2001). 

Os modelos de produção agroecológica são uma alternativa absolutamente segura 

para a produção de alimentos que atendam as expectativas desse contingente crescente de 

consumidores. O modelo de criação de aves livres de gaiolas não se sustenta em grandes 

propriedades. Restou aos pequenos proprietários brasileiros à organização de forma 

cooperativa ou associativa para fazer valer suas condições de produtores rurais e procurar 

nichos de mercados para os seus produtos diferenciados e de qualidade comprovada. É neste 

contexto, a agricultura familiar se enquadra. 
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Os dias de campo são uma maneira de atrair a atenção dos produtores para uma 

criação mais técnica desses animais, dando aporte de informações valiosas para produção de 

forma legal dentro das propriedades rurais, podendo assim legalizar a produção para a venda 

formal.  

OBJETIVOS 

O objetivo geral é levar conhecimento técnico que envolve a criação dos frangos 

coloniais de corte aos produtores do município atingido a fim de desenvolver a atividade, 

dado a sua importância na cadeia produtiva das pequenas propriedades rurais, bem como 

instigar os pequenos produtores rurais a se encarar a produção como fonte de renda 

diversificada em sua propriedade. O projeto visa fomentar a produção de frangos coloniais 

através de apoio técnico na extensão rural dos municípios, uma vez que os pequenos 

produtores carecem de informações que regulamentam as criações legais na produção destes 

animais. Sua execução é fundamental para o desenvolvimento rural no município atendido, 

pois diversifica a produção, fixa o trabalho no campo e agrega renda as propriedades.  

METODOLOGIA 

No dia 28 de junho de 2019, no município de Curiúva - PR foram reunidos 

produtores rurais para um dia de campo sobre criação agroecológica de frangos coloniais. 

Utilizou-se de apresentação por projeção de slides em dois momentos: primeiramente 

apresentou-se o modo de criação correta de frangos coloniais (FIGURA 1), seguindo as 

normas da ABNT NBR 16389:2015, a qual diz respeito ao espaço mínimo de criação, tipo de 

alimentação, equipamentos necessários, estrutura e modo de criação. Também foram 

explanados os dados zootécnicos das aves de corte coloniais, modelo de escalonamento de 

produção, planta baixa do módulo de produção, investimentos iniciais, custos variáveis da 

produção e rentabilidade estimada. No segundo momento, após um intervalo, foi dado início a 

apresentação do módulo frigorífico (FIGURA 2) tratando de assuntos normatizados pela 

Agência de Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR. Os assuntos tratados foram 

divididos em estudo de mercado consumidor, exigências para implantação do abatedouro, 

fluxograma das etapas do abate de aves, investimentos iniciais, custos variáveis de operação e 

resultados esperados. 
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Foi distribuído, ao fim das palestras, um questionário de satisfação aos participantes 

que, de forma anônima, foram preenchidos para posterior análise do impacto do referido dia 

de campo. O publico total, atestado em lista de presença, foi de 55 pessoas, porém, nem todos 

preencheram o questionário.  

RESULTADOS 

Ao final do dia de campo, foi aberto uma discussão sobre o tema e a realidade do 

produtor rural e como este dia de campo pode impactar em suas produções. Desta forma, foi 

realizado um questionário de satisfação, tendo suas respostas apresentadas na FIGURA 3. 

 

Figura 1. Apresentação do módulo de produção de frangos coloniais 

 

Legenda: Apresentação aos produtores da cidade de reserva sobre criação de Frangos coloniais.  

Figura 2. Apresentação do módulo frigorífico para abate de frangos coloniais 

 

Legenda: Apresentação aos produtores da cidade de reserva sobre abate de Frangos coloniais.  
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Figura 3. Respostas do questionário aplicado no dia de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O dia de campo auxiliou os produtores rurais na transferência de tecnologia de 

produção e abate dos frangos coloniais o que diz respeito ao modo legal normatizado pelas 

regras da ABNT e ADAPAR, bem como os critérios de bem-estar dos animais criados. A 

aplicação desta forma de extensão é fundamental para conscientizar os produtores das leis de 

criação e fomentar a produção nas pequenas propriedades do município que hoje se encontra 

de forma irregular.  
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APOIO 

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

Programa Universidade Sem Fronteira.  
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