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o Sistema Alternativo de Criagao de Aves Caipiras (SACAC)
tem a objetivo de viabilizar criagoes domesticas de galinhas
caipiras utilizando, de maneira racional, as recursos naturais
disponfveis.

E uma forma de otimizar a mao-de-obra familiar,
disponibilizar alimentos proteicos de qualidade (carne e
avos) e gerar renda, melhorando a qualidade de vida do
homem no campo.

Preenche uma grande lacuna no promissor mercado de
produtos naturais, alem de conservar as qualidades
originais das nossas galinhas caipiras em termos de
produgao e produtos.

o espago ocupado pela SACAC e de no maximo 1.840 m2,

com uma area coberta de 28 m2, ladeada par piquetes
especfficos para cada fase de criagao (Fig. 1). 0 material
utilizado deve proporcionar as aves um ambiente
confortavel e protege-I as de predadores, chuvas e ventos
fortes.

No espago interno da area caber-a, as aves sao distribufdas
de acordo com a idade e estado produtivo para facilitar a
manejo do plantel (Fig. 2)'.

Equipamentos como comedouros, bebedouros, ninhos,
bergarios e poleiros sao confeccionados com material
disponfvel desde que facilitem a higienizagao e distribufdos
nos espac;:os da area coberta de acordo com a numero e
tipo de aves em produc;:ao (Fig. 3, 4, 5 e 6).

A quantidade de aves nas instalac;:oes vai depender da fase
produtiva (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuic;:ao de aves nas instalagoes de acordo
com a fase produtiva.

Area (m2)

Coberta Piquete

Reprodugao

Cria

Recria
Engorda

40

2,25

20
1.752

13

63 a 97
60 a 92

112 a 174

3,75

2,25

3,75
16,00



As galinhas caipiras conseguem transformar graos, ra[zes,
frutos de epoca, restolhos culturais de atividades agrfcolas,
pastagens nativas e cultivadas em produtos de qualidade
(carne e ovos), desde que sejam fornecidos alimentos em
qualidade e quantidade e assim supridas as necessidades
nutricionais das aves de acordo com a fase de criac;;ao (Fig.
7 e Tabelas 2 e 3,).

Fig. 7. Misturas dieteticas composta por milho, soja, folha e raiz de
mandioca e minerais.

TabeJa 2. Necessidades nutricionais das galinhas caipiras
de acordo com a fase de criac;;ao

Niveis nutricionais
Fase

p(4) N(5) C1(6)ps(1) EMA(2) Ca(3)

Reprodw;ao 16,0 2.778 4,00 0,37 0,22 0,20

Cria 21,4 3.000 0,95 0,45 0,22 0,19

Recria 19,1 3.100 0,87 0,40 0,19 0,17

Engorda 18,0 3.200 0,80 0,36 0,19 0,16

(1) proteina bruta (%); (2) energia metabolizavel (kcall kg de ra<;ao);(3) calcio (%); (4)

f6sforo (%); (5) s6dio (%); (6) c1oro(%).

Tabela 3. Oferta e consumo medio estimado de rac;;aopara
galinhas caipiras de acordo com a fase de criac;;ao.

Fase Oferta Consumo estimado (kg)

Reprodu<;ao 6% do peso vivo 120/ dia / ave

Cria A vont9de 1.040

Recria A vontade 2.542

Engorda A vontade 3.460

E muito importante levar em conta 0 processamento e
armazenamento dos alimentos, inclusive a qualidade e
quantidade da agua.

Como qualquer atividade zootecnica, algumas medidas de
biosseguranc;;a devem ser tomadas:

• Limpeza e higienizac;;ao de instalac;;6es, utensflios e
equipamentos.
• Separac;;ao de aves que serao introduzidas no plantel por
40 dias ou doentes para tratamento ou descarte,
respectivamente.
• Destinac;;ao criteriosa de resfduos.
• Proibic;;ao da circulac;;ao nas instalac;;6es de animais
domesticos e silvestres .
• Controle peri6dico de vermes e parasitos externos
(piolhos, carrapatos etc.).
• Cobertura vacinal para controle das principais doenc;;as
vir6ticas (Tabela 3).

Tabela 3. Calendario de vacinac;;ao para galinhas caipiras
de acordo com a fase de criac;;ao.

Fase Via Periodo

Nescastle Ocular Mensal

Sronquite infecciosa Ocular Mensal

Gumboro Ocular Mensal

Souba aviaria Punctura na asa 1a semana de vida

o conjunto de aves reprodutoras deve ser composto de um
macho e doze femeas com portes compatfveis, saudaveis,
idade entre 6 e 24 meses e capazes de transferir as
caracterfsticas produtivas desejaveis para seus
descendentes.

Os ovos destinados a incubac;;ao devem ser coletados
diariamente, Iimpos, selecionados pelo tamanho, peso e
formato, identificados (Fig. 8) e acondicionados em lugares
frios e ventilados (Fig. 9).



Fig. 8. Identifica9ao e sele9ao
de ovos

Fig. 9. Acondicionamento de ovos
para incuba9ao

Matrizes com sintomas caracterfsticos de choco sac
utilizadas na incubac;ao natural (Fig. 10). Na incubac;ao
artificial, devem-se controlar a temperatura e a umidade
(Fig. 11).

Antes e durante a incubac;ao, devem ser realizadas
ovoscopias (Fig. 12) para verificar 0 desenvolvimento
embrionario e fetal, isso permitira uma eclosao com
sucesso. (Fig. 13).

Produtos de qualidade a prec;os acessfveis e oferta
constante mantem 0 criador no mercado, principalmente se
forem mantidas as caracterfsticas de textura, colorac;ao e
palatabilidade dos principais pratos tfpicos, elaborados com
os produtos das galinhas caipiras (Fig. 14 e 15).
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