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As Galinhas de Capoeira são aquelas que estão em nossos quintais e são di�ceis de 
definirmos a raça. 

São mais resistentes à doenças!

Se adaptam melhor a alimentação que nós podemos dar a elas!

Têm um sabor, cor e textura únicos!!!

Você sabia que elas foram trazidas pelos portugueses na chegada deles ao nosso território?

As nossas galinhas, hoje, são originárias principalmente da Europa Mediterrânea, Estados 
Unidos da América, Inglaterra, Ásia e Oceania. 

  

CRIAÇÃO DE GALINHAS E FRANGO DE CAPOEIRA

Australorp 
(australiana, de ovos marrons)

Buff Plymouth Rock 
(Americana, mista de ovos marrons)

Brown Leghorn 
(inglessa, 

poedeira de ovos brancos)

Assel (asiá�ca, ovos brancos e azuis) Andalusian (espanhola, de ovos brancos)

Geralmente, nossas galinhas têm muitas caracterís�cas misturadas que lembram algumas 
dessas raças. 

Cabe a nós decidir se devemos preservar as aves 
que mais lembram as originais quando 

fizermos os cruzamentos! 
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Às vezes, elas já vêm se reproduzindo nos quintais de nossos avós e pais. Às 
vezes, elas vêm de vizinhos e povoados próximos.

Você sabia que essa é a melhor forma de manter 
a reprodução de nossos rebanhos? 

A reprodução por galos reprodutores de um mesmo grupo baixa muito a fer�lidade em 
nosso rebanho. De geração para geração é importante trocarmos nossos reprodutores com 
nossos vizinhos de Povoado ou, até mesmo, de outros Povoados!

Nossos Galos, Nossas Riquezas!

A seleção, escolha, dos melhores animais é o começo do melhoramento de nossa criação. 

Aqueles pequenos ou deformados é melhor que sejam separados, assim vamos melhorando 
nosso rebanho. Os doentes, é melhor descartar, ou colocar em separado das demais aves, 
pra não infectar os outros. 

Os melhores animais devem ser a base de nossa criação.  
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Se formos comprar galos, eles têm que ser de raça pura!  

Mas, o melhor, mesmo, é trocar com nossos vizinhos e conhecidos!

Mas e aquelas que a gente compra na nas casas agrícolas,
 no comércio? Aquelas que chamam de CAIPIRA ! 

Galo New Hampshire.                                  Galo  (Playmouth Rock Barrada)
Pedrês ou Carijó.

 Galo Gigante Negro  

Galo Rhode Island Red Galo Índio Gigante.

Esses pintos e pintainhas adquiridos no comércio geralmente são desenvolvidos lá na França 
ou nos Estados Unidos. Os criadores que reproduzem aqui no Brasil têm que pagar royal�es 
pra essas empresas estrangeiras. 

E TEM MAIS!

Vc sabia que a maior parte delas são linhagens híbridas? 
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Híbrido é o cruzamento entre raças, para que se tenha 
animais com caracterís�cas comerciais, como mais peito, 
mais coxa, ou melhor postura. O problema é que assim como 
o milho híbrido, a reprodução destas aves será menor e, os 
que nascerem, possivelmente não terão a mesma 
produ�vidade que os pais.  

 

Os ovos e carne de galinhas de capoeira são mais apreciados 
e têm preço melhor porque são criados de forma natural, 
são mais saudáveis e não são de laboratório!

Para a criação, é bom que se organize em 
grupos para a compra de vacinas, já que 
elas vêm em até mil doses em um só 
envase.  

 Ao nascer, na primeira semana de vida, 
dê a vacina da Bouba Aviária. 

Observe sua criação. Se o rebanho es�ver bem, com saúde, você pode dar vacinas de New 
Castle, Gumboro e Bronquite, em até 2 em 2 meses. Caso contrário, vacine mensalmente as 
aves aplicando as gotas nos olhos dos pin�nhos. 

A infecção por vírus pode representar um grave problema de contágio à todo o rebanho. A 
observação diária do comportamento dos animais é a melhor prevenção. 

Ao menor sinal de alteração no comportamento dos animais, como penas arrepiadas, 
erupções na pele, falta de ape�te, imobilidade, separe a ave do resto dos animais para evitar 
a proliferação da doença.

OVOS DE GALINHA DE CAPOEIRA

SAÚDE DAS AVES
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SE VC COMPRAR PINTAINHOS OU PINTAINHAS NO COMÉRCIO, CERTIFIQUE-SE QUE JÁ 
VENHA VACINADO! O FORNECEDOR DEVE TER REGISTRO NO MAPA (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO)!

Se você quiser formalizar a sua criação fique atento à Norma�va ABNT NBR 16389,    
que especIfica os requisitos para criação de galinhas caipiras



A diferença na nossa criação, a criação camponesa de galinhas de capoeira, é que nosso 
rebanho é permanente e as aves con�nuam se reproduzindo, geração por geração. 

A pintura de cal e o lança chamas, depois da troca da cama, são fundamentais para 
eliminação de vírus e bactérias. 

Realize a higienização pelo menos 4 x ano e garanta um bom ambiente para nossas 
aves!

A cama do aviário é frequentemente feita de maravalha, mas você pode usar sabugo, palha e 
outros materiais secos, sem resina, que absorvam urina e fezes das aves e tragam conforto 
térmico.

No caso dos pin�nhos, a velha lâmpada con�nua sendo uma boa opção, além de não nos 
esquecermos de colocar barreiras para o vento!

Local para cria

Após a primeira semana de vida pode-se soltá-los em um pequeno local cercado para 
tomarem sol e começarem a ciscar, de mesmo tamanho do local para acomodar os pin�nhos, 
1,5 x 1,5m.

Além disso, temos que manter 
aviários, bebedouros e 

comedouros higienizados! 

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 mGALPÃO SOLARIUM
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O conhecimento dos mais an�gos, aqueles onde se usam plantas e 
remédios caseiros, são muito eficazes no combate a vermes,             

bactérias e doenças! 

É comum o uso de caldas de cascas de plantas medicinais como o Angico-preto, o Jatobá, o 

Pau-Ferro, o alho e o limão (esses dois úl�mos também u�lizados na prevenção da Bouba 

Aviária) para o tratamento e a prevenção de bactérias!

angico preto jatobá pau ferro

Já para o tratamento e prevenção de vermes podemos usar sementes de mamão, melancia, 

melão e a própria bananeira!

ABUSE DESTA RIQUEZA QUE A CAATINGA E O SEU 
QUINTAL PODEM OFERECER! 

Para o controle de carrapatos e outros ectoparasitas 

podemos usar caldas de sabão em barra neutro e fumo de 

rolo!

Além de nos ajudar na saúde das aves, também auxilia na saúde
 da nossa família com uma alimentação saudável! 

SABER POPULAR
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Você sabia que o 
Milheto pode ter 

até 50% mais 
proteína do que 

o milho? (use até 
45% na ração)

O farelo de algodão 

use até 8% na ração e o de 

girassol use até 15%. Os 

dois são uma explosão de 

proteína! Mas, lembre-se, 

alimentos ricos em fibra 

devem ser limitados na 

composição da ração.

DIETA À BASE DE MANDIOCA

Ingredientes (%)
Reprodução Cria Recria Terminação

(6 a 24 meses) (1 a 30 dias) (31 a 60 dias) (61 a 120 dias)

Farelo de Soja 10                        30                      07                         -

Milho

Folha da
 mandioca

Mistura
Mineral

Casca e crueira
de mandioca

Total

Pasto

25                        66                     30                        22 

36                          -                      40                        53

 4                         4                       03                        03

25                         -                      20                         22

100                      100                  100                      100

à vontade controlado à vontade

) Uma dieta à base de mandioca deve incluir o urucum, para dar 

coloração à gema. Use as partes da mandioca que sobram, que 

não são usadas. Da macaxeira também! Deixe secar ao sol e 

inclua na ração. 

A MELHOR PARTE DA MANDIOCA OU MACAXEIRA É A FOLHA. 

ELA PODE TER MAIS DE 22% DE PROTEÍNA BRUTA!
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Leucena, Gliricídia e Moringa também são ricas em proteína (use até 20% na ração). Para 

quem não compra soja, pode representar uma boa opção vindo do próprio quintal. Elas têm 

mais de 20% de Proteína Bruta! A moringa tem mais de 28% de proteína bruta!

Pouca gente sabe, mas o farelo de Coco também pode ter 

até 24% de proteína! Use até 8% na ração).

 Corte, deixe secar ao sol por um dia e acrescente na ração. 

Outras plantas comuns que podem ser u�lizadas são as folhas do sabiá, as vagens e folhas 

da algaroba e do pau-ferro (use até 10% na ração). Se você �ver no seu quintal, use!

Se você é da região norte do Estado use arroz! A quirera pode 

representar até 65% da ração de galinhas!

Leucena Gliricídia Moringa

Sabiá Algaroba Pau Ferro

Frutas e restos de verduras de suas hortas também podem complementar a 

alimentação das galinhas.  

Plante arvores fru�feras, é bom para as galinhas e pra sua família!

Galinhas não comem capim, apenas o broto tenro do capim! 

O mato é amigo das galinhas. Ele traz conforto térmico e aloja diversos insetos,      

fonte de proteínas.
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SISTEMA MANDALA (PAIS - PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL)
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Ponto central

Rua de 50 cen�metros

Galinheiro

Canteiro

Área de escape de 1 metro

Entrada
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