
A importância da galinha capoeira na agricultura 
familiar

Maria Edna Gomes de Barros1, Edilma Anunciada Maurício1, Paulo de Barros Sales Monteiro1, Jorge Roberto Tavares 
de Lima2, Joaquim Evêncio Neto3



________________
1.  Alunos do curso de Licenciatura em Ciências Agrárias, Rua Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos- CEP: 52171-900-Recife/PE – Tel: (81)
3220-6000. 
2. Professor Adjunto do Departamento de Educação, Curso de Licenciatura em Ciências Agrárias, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Rua 
Dom Manuel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos –CEP:52171-900-Recife-PE- Tel: (81)3200-6000
3. Professor Adjunto do Departamento Morfologia e Fisiologia Animal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Rua Dom Manuel de Medeiros, 
s/n, Dois Irmãos- CEP: 52171-900- Recife-PE –Tel: (81)3220-6000
Apoio financeiro: CNPq/FACEPE.

Introdução

A agricultura familiar é um modelo onde 
privilegia a direção do processo produtivo pelos 
próprios familiares, com ênfase na conservação dos 
recursos naturais, utilização de insumos endógenos,
geração de emprego e renda com baixo custo de 
investimento. Além disto, possui a capacidade de 
garantir o desenvolvimento do município e, ao mesmo 
tempo, o crescimento de todo o entorno sócio 
econômico, retendo a população em sua localidade, 
evitando o deslocamento para os grandes centros 
urbanos. Outros aspectos importantes a serem 
considerados na agricultura familiar estão relacionados 
ao fato que o gerenciamento da unidade produtiva e os 
investimentos realizados são feitos por indivíduos que 
mantêm entre si laços familiares ou de casamento 
sendo, portanto, os proprietários dos meios de 
produção.

A diversificação das atividades produtivas na 
propriedade rural é a chave para oferecer ao agricultor
maior segurança nas receitas, pois o fator sazonalidade 
é preponderante nas atividades que envolvem a 
agricultura e a pecuária. Desta forma, a produção 
avícola nas propriedades tem compõe o orçamento 
familiar. Podemos observar sua existência em mais de 
80% das propriedades rurais possibilitando uma melhor 
qualidade na alimentação das famílias. As galinhas 
caipiras apresentam muitas vantagens como maior 
resistência às doenças, rusticidade, baixo custo e fácil 
adaptação. O ciclo de produção é rápido, 
proporcionando retorno num período relativamente 
curto e contribuindo diretamente para a fixação do 
homem ao campo [1].

Além de fornecer esterco aos cultivos, a 
avicultura aproveita os restos de plantios e dos refugos 
de frutas e hortaliças. Assim, a atividade que 
tradicionalmente é administrada pelas mulheres e 
jovens agricultores passa a ter o seu papel reconhecido 
na geração de renda e valorizada como forma de 
ocupação [2].

       As instalações são simples e adaptáveis às 
condições locais, pois o agricultor com baixo custo e 
criatividade consegue implantar seu sistema de criação 
[1].

Material e métodos

A coleta de dados foi realizada na comunidade do 
Angico, município da cidade de Lajedo em Pernambuco, 
no mês de setembro de 2009.

Foram feitas visitas às propriedades (15 ao todo) e 
com o roteiro semi-estruturado, as perguntas foram 
respondidas através de um dialogo com a família.

Resultados e Discussão

As formas de criação mais comuns para obtenção 
dos produtos caipiras são a semi-intensiva e a extensiva. 
86,66% dos agricultores, primeiramente, começaram a sua 
criação de galinhas para melhorar a alimentação de sua 
família e por já fazer parte de sua cultura. Os outros 
13,34%, quando começaram suas criações procuravam 
diversificar sua produção e com isso melhorar a 
alimentação de sua família.

 A criação de galinhas capoeira se integra bastante 
bem a outras importantes atividades produtivas nas 
propriedades da agricultura familiar, tais como a 
fruticultura, a olericultura e a cafeicultura [2]. 

Todos os agricultores comentaram sobre a venda 
do excedente de ovos e de alguns animais que são vendidos 
aos vizinhos ou em feiras semanais na cidade.

A criação de galinha capoeira tem como 
características a utilização da mão de obra familiar, 
proporcionando a participação da mulher e dos filhos por 
se tratar de uma atividade de fácil manejo. Outra vantagem 
é a utilização de pequenas áreas de terra e a grande 
capacidade de conversão de grãos e outros produtos de 
origem vegetal em carne e ovos. Esta produção é uma fonte 
de proteína animal de grande importância para a 
alimentação humana, contribuindo para amenizar a carência 
alimentar da família. O ciclo de produção é rápido, 
proporcionando retorno num período relativamente curto e 
contribuindo diretamente para a fixação do homem ao 
campo [1].

Conclusão

            A agricultura tem um papel preponderante na 
promoção do desenvolvimento econômico nacional e no 
aumento qualitativo das condições de vida da população 



possibilitando a redução das desigualdades sociais,
desconcentrando a renda, reduzindo o êxodo rural,
gerando divisas.

       A criação de galinhas caipiras torna-se assim, 
uma ótima alternativa para a agricultura familiar e para 
o meio ambiente. Para o meio ambiente porque há o
reaproveitamento de restos de produtos. Para a família 
se constituiu mais uma alternativa de renda, alimentos e 
seus excrementos podem ser utilizados para adubação 
de fruteiras. Com a implantação de criatórios de 
galinhas de capoeira as famílias vão poder ter uma 
melhor alimentação e até gerar lucros com a venda do 
excedente produzido por eles. Além disso, é uma 
atividade totalmente sustentável, e, com o manejo 
adequado, não há degradação do meio ambiente.
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