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INTRODUÇÃO GERAL 

Os alimentos de origem animal são uma fonte importante de nutrientes na dieta humana, 

revelando um papel crescente na nutrição do futuro. O consumo de carne de galináceos 

tem tido nas últimas décadas um incremento substancial, ocupando a nível mundial o 2º 

lugar, ultrapassado somente pela carne de porco. A elevada procura de proteína animal 

de baixo custo, a grande variedade de produtos de aves processados, principalmente em 

países industrializados e a ausência de condicionantes de índole religiosa são alguns dos 

fatores que permitem assumir que este tipo de carne se irá tornar a curto prazo na 

principal fonte mundial de proteína animal.  

Como resultado do surto de H5N1 da Influenza Aviar, verificou-se em 2005 um ligeiro 

decréscimo do consumo de carne de aves (3% na Europa), rapidamente recuperado nos 

anos seguintes. O aparecimento da Influenza Aviar, na continuidade de outras crises 

como a dos nitrofuranos, também obrigou à necessidade de garantir produtos de elevada 

segurança alimentar, promovendo a rastreabilidade dos produtos e sua certificação, 

particularmente para aves inteiras. Ultimamente tem havido uma crescente 

disponibilização de informação junto do consumidor contribuindo para a crescente 

exigência ao nível da qualidade e ao nível da segurança alimentar, reforçando uma maior 

procura por produtos certificados. Num mercado cada vez mais exigente, a certificação 

de produtos de qualidade passa quase obrigatoriamente pela utilização de sistemas de 

produção que privilegiem o natural e o tradicional, onde os recursos genéticos melhor 

adaptados a estes ambientes (raças autóctones) sejam os preferidos. Impõe-se por isso 

que caracterizemos genética e fenotipicamente as raças autóctones de galináceos e 

avaliemos o seu desempenho quantitativo e qualitativo em carne e ovos, contribuindo 

também deste modo para a sua conservação. 

A conservação dos recursos genéticos e a manutenção da sua variabilidade tem vindo a 

revestir-se de crescente importância em todo o Mundo, constituindo hoje em muitos 

países uma questão de segurança Nacional. A biodiversidade é uma das características 

fundamentais da Natureza, responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e 

fonte de imenso potencial de uso económico. Atualmente existe um movimento alargado 

a nível mundial e principalmente a nível europeu sobre a necessidade da conservação 

dos recursos genéticos animais, tendo para isso a organização das Nações Unidas - FAO 

coordenado o desenvolvimento da base de dados global, designada pela sigla DAD-IS 

(Domestic Animal Diversity – Information System), sediada em Roma. 

Em Portugal não existem na atualidade, estudos científicos que permitam uma adequada 

valorização das raças autóctones de galináceos. Por esse motivo o estudo de avaliação 
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da performance produtiva, tanto na vertente quantitativa como qualitativa, pode contribuir 

para a divulgação deste património genético e ser uma das formas de ajudar à 

conservação destas populações. Estudos semelhantes e contemporâneos, 

caracterizando raças autóctones, estão a decorrer em vários países, de diferentes 

continentes demonstrando um crescente interesse global na preservação dos recursos 

genéticos animais. 
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OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é conhecer o potencial produtivo de três raças autóctones 

de galináceos portugueses (Amarela, Preta Lusitânica e Pedrês Portuguesa), 

consideradas em “risco” (segundo o nível de ameaça, estabelecido em função da 

população mantida em linha pura, Regulamento CE nº 445/2002), simulando o sistema 

de produção tradicional da região do Minho. 

Além dos estudos demográficos que regularmente têm vindo a ser realizados, é 

pertinente proceder à caracterização do crescimento destes 3 genótipos e dos seus ciclos 

de postura e à avaliação quantitativa e qualitativa dos seus produtos finais (carne e ovos). 

O valor intrínseco destas raças será assim acrescido, contribuindo positivamente para a 

sua recuperação e conservação. 

Para realizar estes objetivos foi necessário construir infraestruturas adequadas e 

estabelecer um regime de maneio que simulasse o melhor possível o sistema de 

produção tradicional de baixos insumos. A recolha dos dados para este estudo decorreu 

durante aproximadamente 30 meses para cada raça e consistiram em dados de campo 

(crescimento e postura) e de laboratório (análises físico-químicas de carne e ovos). 

Também foi objetivo deste estudo avaliar a produtividade em ovos, os rendimentos de 

carcaça e das principais peças de carne (peito e coxa-perna) e ao comparar a 

performance dos 3 genótipos, validar a sua aptidão produtiva. 

Finalmente pretende-se que este estudo possa contribuir para uma divulgação e 

valorização das raças autóctones de galináceos e que a informação que venha a ser aqui 

obtida tenha consequências na conservação destes genótipos através do estímulo à 

exploração sustentável. 
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ESTRUTURA DA TESE 

O objeto deste trabalho é constituído por um conjunto de aves de 3 raças autóctones, 

criadas na exploração agrícola da Escola Superior Agrária de Ponte de Lima (ESA). 

A componente experimental foi composta pela recolha de dados in situ e complementada 

com uma componente laboratorial, realizada nos laboratórios da ESA e do Instituto 

Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS). 

O presente trabalho foi estruturado em capítulos e a bibliografia referenciada no final de 

cada um: 

 

O capítulo 1 aborda o interesse da produção de aves ao longo dos tempos 

resumindo como estas evoluíram e como a intervenção do Homem contribuiu 

para que algumas raças sobrevivessem e crescessem e outras se encontrem 

atualmente em risco de extinção. Também inclui um breve enquadramento 

das preocupações da FAO quanto aos recursos genéticos animais, 

nomeadamente das aves domésticas.  

Os capítulos 2 a 5 abordam a componente prática realizada, iniciando sempre 

com uma breve revisão bibliográfica acerca do assunto alvo de pesquisa, 

destacando assim a importância do trabalho efetuado de seguida e 

apresentado nos capítulos respetivos. 

O capítulo 6 reúne as principais conclusões a tirar deste estudo. 

 

Os capítulos foram organizados com uma estrutura semelhante à efetuada na redação de 

artigos científicos. Este tipo de organização teve como objetivo facilitar a leitura e 

estruturar o trabalho de modo a conseguir incorporar resultados, alguns dos quais foram 

apresentados de modo preliminar em reuniões internacionais e nacionais já publicados, 

em fase de publicação ou a publicar em revistas técnicas e científicas da especialidade. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

ORIGEM, DOMESTICAÇÃO, EVOLUÇÃO DO GÉNERO GALLUS: 

formação das raças de galinhas autóctones portuguesas 
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1.1 Introdução  

A origem das aves é um tema que ainda hoje revela divergências dentro da comunidade 

científica, necessitando de mais estudos e discussão. A sua origem remonta a cerca de 

150 milhões de anos, tendo evoluído dos dinossauros terópodes durante o período 

Jurássico. O primeiro descendente a ser reconhecido e aceite como ave terá sido o 

Archaeopteryx, recuperado a partir do Jurássico Solnhofen Limestone da Baviera em 

1861 (Dodson, 2000; Appleby, 2004). Era possuidor de asas e realizava voos 

rudimentares (Appleby, 2004). Os primeiros achados do Archaeopteryx (Figura 1.1) foram 

descobertos dois anos após Charles Darwin ter publicado “A Origem das Espécies, 

parecendo na época confirmar as suas teorias. Tornou-se uma peça importante no 

debate sobre a evolução das aves.   

      a                                           b                                           c 

Figura 1.1 Fóssil (a) e ave Archaeopteryx (b). Esquema evolutivo (c). 

https://www.google.pt/search?q=archaeopteryx 

 

A paleontologia moderna, segundo Clarke e Norell (2002) tem apresentado o 

Archaeopteryx como a ave mais primitiva, não o considerando como um ascendente 

direto das aves modernas mas sim um possível parente próximo dos seus ancestrais. Em 

2011, a descoberta do Xiaotingia (espécie fóssil de um dinossauro terópode) permitiu 

novas análises filogenéticas, passando a considerar o Archaeopteryx como um 

Deinonychosauria em vez de um Avialae, questionando se este poderia ser considerado 

uma ave, na sua mais comum definição (Xu et al., 2011). Na realidade, as aves segundo 

a taxonomia de Lineu estão posicionadas na classe Aves, mas na taxonomia filogenética 

encontram-se agrupadas junto aos Dinossauros Terópodes (Livezey e Zusi, 2007). Existe 

assim, ainda alguma divergência sobre a filogenia dos dinossauros e das aves, 

permitindo constatar que temas relacionados com a origem e evolução das espécies não 

estão de todo finalizados, continuando o Archaeopteryx a desempenhar um papel 

relevante em debates científicos sobre a origem das aves. 

https://www.google.pt/search?q=archaeopteryx
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Analisando, com maior proximidade a origem da galinha doméstica, é possível encontrar 

documentação revelando a existência de 4 tipos de galinhas selvagens (Jungle Fowl) 

como seus potenciais ancestrais (Figura 1.2), o Gallus gallus (Red Jungle Fowl), o Gallus 

sonnerati (GreyJungle Fowl), o Gallus lafayettei (Ceylon Jungle Fowl) e o Gallus varius 

(Green Jungle Fowl) que ainda hoje habitam a Índia, Indochina, Sul da China, as Filipinas 

e a Indonésia (Coquerelle, 2000; Moiseyeva et al., 2003). Foram encontrados vestígios 

arqueológicos de galinhas ao longo do rio Amarelo (Huang He) no Nordeste da China, 

assim como no vale do Indo, no Paquistão, alguns desses achados datados com pelo 

menos 8.000 anos, em pleno período Neolítico (Wes e Zhou, 1988; Fumihito, 1996).  

A comunidade científica, de uma forma mais ou menos generalizada considera que, dos 

4 representantes anteriormente referidos, o Red Jungle Fowl (Gallus gallus) proveniente 

do Sudeste Asiático aparenta ser a espécie mais próxima das aves de capoeira 

(Crawford, 1984; Coquerelle, 2000; Hillel et al., 2003; Moiseyeva et al., 2003). Em 

estudos filogenéticos recentes, Sawai et al. (2010) revelaram a íntima relação do Red 

Jungle Fowl com as aves domésticas atuais (Gallus gallus domesticus), não descorando 

porém a participação de outros Jungle Fowl na sua evolução. 

     a                                    b                                 c                                 d                         

 

Figura 1.2 Pintura do G. gallus (Red Jungle Fowl - a), G. lafayettei (Ceylon Jungle Fow -b), 

G. sonnerati (Grey Jungle Fowl - c) e G. varius (Green Jungle Fowl - d). Disponível em: 

http://www.soscaballolosino.com/Entrada-razasautoctonas/Origen%20gallina.htm 

Também Liu et al. (2006) analisando a filogenia de galinhas domésticas, provenientes de 

toda a Eurásia e Red Jungle Fowl, originárias do Sudeste Asiático e China, revelaram a 

existência de 9 clados altamente divergentes, onde 7 deles continham ambos os tipos de 

aves. Mais recentemente, Miao et al. (2013), sequenciando 50 genomas mitocondriais 

completos, a partir de mais de 2000 amostras de galinhas domésticas e Red jungle fowl, 

obtiveram resultados revelando uma nova complexidade na história da domesticação, 

permitindo o refinar da árvore filogenética e estimulando assim a continuação de mais 

estudos nesta área. 

 

http://www.soscaballolosino.com/Entrada-razasautoctonas/Origen%20gallina.htm
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1.2 Domesticação das aves  

A domesticação de animais e plantas, como refere Diamond (2002) é considerado um 

dos maiores e mais importantes marcos no desenvolvimento da história da Humanidade 

e também um dos pré-requisitos necessários para o início da sedentarização humana. As 

aves de capoeira, contrariamente às outras espécies de animais domésticos, foram 

domesticadas mais tardiamente, por terem sido inicialmente utilizadas em práticas 

religiosas (oferendas), culturais e de entretenimento (combates) e só posteriormente 

como fonte alimentar (Rose, 1997). 

A diversidade dos recursos genéticos animais é hoje o resultado de milhares de anos de 

seleção tanto natural como humana, de endogamia, deriva genética e de variadíssimos 

cruzamentos. Esta diversidade é vital para a manutenção de distintos sistemas de 

produção. Contudo, de milhares de espécies animais só uma parte muito pequena foi 

domesticada com sucesso e de aproximadamente 50 000 espécies conhecidas de aves e 

de mamíferos, só cerca de 40 foram domesticadas pelo Homem. No Sistema de 

Informação sobre a Diversidade dos Animais Domésticos (DAD-IS), fornecido pela FAO 

estão confirmadas 18 espécies de mamíferos, 16 de aves e 2 de híbridos férteis (camelo 

X dromedário e pato X pato mudo). Destas, reduzem-se a 5 as espécies (gado bovino, 

ovino, galináceos, caprino e suíno) que se encontram mais amplamente distribuídas, em 

número e em área (FAO, 2010). 

A elevada capacidade de adaptação da galinha doméstica a várias condições climáticas, 

mesmo as mais desfavoráveis, permitiu facilmente a sua expansão pelo mundo. É 

genericamente aceite que a introdução na Península Ibérica tenha sido iniciada pelos 

Celtas, tendo sofrido subsequentes influências de aves trazidas pelos Romanos e 

posteriormente pelos Árabes (DGAV, 2013). 

Foi precisamente no séc. XIX, por volta de 1850, que com maior intensidade ocorreu a 

domesticação e produção de aves, verificando-se nas décadas seguintes um avultado 

desenvolvimento neste sector, fruto de fortes investimentos tanto na aquisição de aves, 

como em cruzamentos experimentais na busca da ave bela e perfeita. Com o 

aparecimento de novas linhagens e a criação de associações promotoras desta espécie, 

como a American Poultry Association (1873) e a The Poultry Club of Great Britain (1877) 

surgiram as primeiras exibições e concursos de galinhas (Wood-Gush, 1959). O principal 

objetivo nessa época era mostrar espécimes e seu padrão racial, sem grande 

preocupação na performance produtiva.  
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A American Poultry Association cria o Standard of Perfection (APASP) e reúne todas as 

raças conhecidas de galinhas, perus, gansos, patos em 86 raças e 235 variedades. 

Atualmente estão classificadas mais de 280 variedades agrupadas em 15 classes 

diferentes: americana, asiática, bantam, continental, francesa, game, hamburguesa, 

inglesa, mediterrânea, miscelânea, oriental, polonesa, assim como classe de perus, patos 

e gansos (Englert, 1991). Destas 15 classes, 4 (Americana, Inglesa, Mediterrânea e 

Asiática) são consideradas as de maior interesse económico, tendo tido um papel 

relevante na evolução de diferentes raças e criação de várias estirpes comerciais. 

“…Americanas - desenvolveram-se na América do Norte, e têm como características 

principais a pele amarela, brincos vermelhos, ovos vermelhos, tamanho médio e 

pernas desprovidas de penas. Exemplos: New Hampshire, Rhode Island Red, 

Plymouth Rock e a Wyandotte. 

Inglesas – originárias da Inglaterra, possuem pele branca (exceto a Cornish), 

brincos vermelhos, ovos vermelhos (exceção Redcaps e Dorkings), tamanho médio 

ou grande, com pernas desprovidas de penas. Exemplos: Cornish, Orpingtons, 

Australorp, Sussex, Dorking e Redcap. 

Mediterrânea – origem nos países mediterrâneos, apresentam pele amarela, 

brincos de cor branca, ovos brancos, tamanho pequeno e pernas desprovidas de 

penas. Exemplos: Leghorn, Ancona, Minorca e Andaluza azul. 

Asiática - orginárias da Ásia, com pele amarela (exceto Langshan), brincos 

vermelhos, ovos vermelhos, tamanho grande e pernas cobertas de penas. 

Exemplos: Brahma, Cochin e Langshan…” (Englert, 1991). 

Já em pleno séc. XX, em plena Era Industrial, grandes alterações surgiram a nível social, 

agrícola e, em especial no meio rural. Com o aumento exponencial das populações 

urbanas e o abandono das zonas rurais, assistiu-se a uma procura de alimentos mais 

centralizada promovendo a intensificação e massificação da produção animal e produção 

agrícola em geral. Para darem resposta a este aumento, as indústrias avícolas tiveram 

que se especializar, criando galinhas em ambientes controlados e com objetivos definidos 

de produção. Com esse fim normalizaram operações de produção, escolhendo um 

pequeno número de raças de algumas espécies que permitissem a maximização da 

produção.  

A raça White Leghorn considerada a ave mais produtiva para ovos brancos foi crucial no 

desenvolvimento da indústria de produção de ovos. Atualmente a quase totalidade de 

linhas comerciais de produção de ovos brancos derivam de cruzamentos envolvendo 
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essa raça (Pessoa, 1960; Rose, 1997; Fulton, 2006). Para obtenção de linhas comerciais 

de ovos castanhos, cruzamentos derivados da raça Rhode Island Reds foram 

comumente utilizados (Rose, 1997). Também a produção de carne foi canalizada para 

um estereótipo de ave, em que cruzamentos envolvendo a raça Plymouth Rock e a raça 

Cornish estiveram normalmente presentes (Pessoa, 1960; Fulton, 2006). Todas as aves 

de produção comercial de hoje derivam de muito poucas raças padrão. 

Esta nova realidade levou ao decréscimo das associações e clubes de produtoras de 

“raças de aves”, passando a produção avícola industrial a organizar-se sobretudo em 

esquemas integrados, e dependentes da importação de reprodutores provenientes de um 

número reduzido de empresas especializadas na seleção que, a nível mundial, passaram 

a operar em regime de quase monopólio. Estima-se que nos últimos 50 anos, fruto da 

intensa seleção genética das linhagens tanto na produção de carne como de ovos, os 

índices produtivos tenham aumentado aproximadamente 85% (Mazzuco, 2008). Esta 

elevada especialização contribuiu também para o acentuado decréscimo de uma série de 

raças autóctones (Gama et al., 2004).  

 

1.3 Programas de Conservação  

A marginalização dos sistemas de produção tradicionais e das raças locais a eles 

associados, impulsionado pela produção a grande escala, utilizando um número muito 

reduzido de raças passou a constituir uma ameaça para a diversidade genética. É do 

consenso geral que biodiversidade é uma das características fundamentais da Natureza, 

responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e fonte de imenso potencial 

de uso económico. Por este facto a conservação dos recursos genéticos e a manutenção 

da sua variabilidade tem vindo a revestir-se de crescente importância em todo o Mundo, 

constituindo hoje em muitos países uma questão de segurança nacional. 

Em 1992 a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação), 

lançou um programa internacional com o objetivo de “salvaguardar e difundir a 

diversidade genética, inventariar os recursos de cada região, detetar as raças que se 

encontram em perigo de extinção e estudar e propor a forma de as proteger.” Em 

consonância os países membros da União Europeia incentivaram o desenvolvimento de 

ações visando o melhoramento e conservação das raças autóctones no seu habitat 

original e Portugal também respondeu a esse desafio. Atualmente, a organização das 

Nações Unidas – FAO, sediada em Roma, coordena a base de dados global, designada 

pela sigla DAD-IS (Domestic Animal Diversity – Information System). 
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Em 2007 havia informação de 7616 raças pecuárias no banco de dados mundial e 

aproximadamente 20% encontravam-se em vias de extinção, correspondendo 16% a 

mamíferos e 30% a aves (FAO, 2007a). Dados mais recentes (FAO, 2013) elevam já 

para 8262 raças, das quais 7202 serão raças locais e 1060 consideradas 

transfronteiriças. Num total de raças registadas cerca de 22 % encontrar-se-ão na 

situação “em risco” (Figura 1.4) e destas, 20% corresponderão a mamíferos e 31% a 

aves, embora em termos absolutos o número de raças de mamíferos em vias de extinção 

seja considerado superior ao das aves.  

 

 

 

Figura 1.4 Situação mundial dos recursos genéticos animais, segundo categoria de risco 

(FAO, 2013). 

Relativamente às aves e numa escala mundial (Figura 1.5), as galinhas apresentam o 

maior número de raças em risco, correspondendo a cerca de 32% do seu número 

absoluto (FAO, 2013).  

A recente atualização de dados do DAD-IS, analisando segundo a categoria de risco a 

situação mundial dos RGAn, concluí não ser possível definir ainda as tendências globais 

de muitas raças, por escassear muita informação complementar. Apesar deste panorama 

ainda algo incerto e incompleto, muitos países têm progredido nos seus programas de 

conservação e melhoramento genético. Ao mesmo tempo, os atuais desafios provocados 

com as modificações climáticas globais, o surgimento de doenças emergentes, as 
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alterações da procura do consumidor, entre outras, têm permitido o reaparecimento dos 

sistemas de produção tradicionais (mais amigo do ambiente) permitindo a reutilização de 

algumas raças autóctones (melhor adaptadas a tais sistemas).  

 

Figura 1.5 Avaliação da situação de risco e das espécies aviárias no mundo: valor 

absoluto e percentagem (FAO, 2013). 

 

Não conseguindo estas raças competir com as estirpes comerciais de rápido crescimento 

e elevadíssima produção em ovos, a sua utilização na base das produções animais 

alternativas poderá ser uma forma real para a sua recuperação e conservação, sendo 

capazes de produzir produtos de elevada aceitabilidade para o consumidor (Sánchez et 

al., 2000; Zanon et al., 2006; Miguel et al., 2011). 

Esta nova situação tem sido um importante incentivo para a conservação das raças e, 

consequentemente, uma contribuição para a manutenção da diversidade genética das 

espécies, assim como para a criação de novos nichos de mercado, com o consequente 

dinamismo para as economias locais. Francesch (1998) é da opinião que este tipo de 

programas são formas de estimular uma sólida inter-relação entre o património genético, 

a produção tradicional (artesanal e de qualidade) e as associações de produtores, 

levando a que a existência de um destes fatores permita o desenvolvimento de um dos 

outros.  

Existe, no entanto, alguma divergência na comunidade científica quanto à plenitude dos 

programas de conservação e a forma como são geridos. Para alguns, como Blasco 
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(2008) a preservação de uma determinada raça só é justificável caso tenha alguma 

utilidade, ou por estar especialmente adaptada a certos ambientes, ou por apresentar 

características extraordinárias que possam vir a ser importantes no futuro. O mesmo 

autor salienta que será pouco viável e nem mesmo prioritário se a razão da conservação 

de uma raça se basear unicamente em motivos culturais. 

Num mercado cada vez mais exigente, a certificação de produtos de qualidade passa 

quase obrigatoriamente pela utilização de sistemas de produção que privilegiem o natural 

e o tradicional, onde os recursos genéticos melhor adaptados a estes ambientes (raças 

autóctones) sejam os preferidos (FAO, 2010). 

 

1.4 Recursos genéticos em Portugal 

Apesar da sua reduzida dimensão, Portugal apresenta uma enorme variabilidade de 

condições de orografia, solos, clima, estrutura fundiária, tradições sociais e culturais, 

entre outros, de que resulta uma muito acentuada diversidade de condições ambientais. 

Fruto desta diversidade, os animais domésticos autóctones foram sendo criados em 

nichos ecológicos específicos, tendo sido crucial para a sua manutenção a sua elevada 

capacidade de adaptação às condições ambientais. Resultado das várias razões já 

anteriormente referidas, também em Portugal se assistiu à diminuição dos sistemas de 

produção tradicional e à perda das características étnicas originais dos exemplares 

autóctones, provocando a situação atual de quase extinção. 

Gama et al., (2004) no Relatório Nacional sobre os Recursos Genéticos Animais retrata 

cronologicamente a sua evolução em Portugal nos últimos anos: 

“- até 1960, em que a maioria das raças não se encontrava ameaçada, ainda que 

com algumas importações de animais exóticos desde o princípio do século. 

- importação e utilização massiva de raças exóticas nas décadas de 60-80, pondo 

em risco a maioria das raças nacionais. 

- início da atividade dos Livros Genealógicos e Registos Zootécnicos nas décadas 

de 80-90, e dinamização das Associações de Criadores e respetivos programas de 

melhoramento. 

- apoios complementares (Medidas Agroambientais, certificação de produtos, etc.) a 

partir da década de 90, com impacto muito positivo na recuperação de diversas 

raças.” 

 

Assim, fruto de um trabalho conjunto entre produtores e associações, assistiu-se ao 

reconhecimento e inventariação de raças, potencialmente em risco de extinção, tornando 
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hoje Portugal, num importante reservatório de recursos genéticos. Em 2004 estavam 

oficialmente reconhecidas e registados 38 raças autóctones de interesse pecuário, das 

quais só duas de galináceos eram referidas (Gama et al., 2004). Num intervalo de 9 anos 

(DGAV, 2013) estavam oficializadas 47 raças de espécies distintas, passando a serem 4 

as raças de galináceos. As restantes 43 correspondiam a 15 raças da espécie bovina, 15 

da espécie ovina, 6 raças de caprinos, 3 de suínos e 4 de equídeos. Segundo Carolino 

(2011) esta diversidade de recursos genéticos animais passou a incluir Portugal numa 

das regiões denominadas de “hotspots da biodiversidade”, constituindo um património 

singular excecional, que obrigatoriamente deve ser mantido e promovido. 

 

1.4.1 Raças autóctones portuguesas de galináceos 

A manutenção ou aumento da competitividade das zonas rurais é crucial para impedir a 

sua desertificação e as raças autóctones podem ser um contributo quando promovidas 

como produtos de qualidade, aliadas à gastronomia regional, ao turismo rural, às 

romarias locais, às feiras temáticas. É precisamente no Noroeste de Portugal Continental 

que as raças de galinhas autóctones têm o seu solar (Figura 1.6), sendo criadas em 

sistemas produtivos complementares a outras atividades agrícolas, considerando a 

produção de carne e de ovos como subprodutos da exploração, primordialmente para 

autoconsumo. Estas unidades apresentam uma reduzida dimensão, com baixa 

produtividade e recorrendo essencialmente a mão-de-obra familiar, predominantemente 

feminina (Costa et al., 2005). De uma forma indireta, estas pequenas explorações 

familiares tiveram um papel importante impedindo a total extinção destas raças. 

 

Figura 1.6 Solar das raças de galináceos portugueses (Costa et al., 2005). 
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Em Portugal existem atualmente 4 raças de galináceos, a raça Amarela, a Preta 

Lusitânica, a Pedrês Portuguesa e a Branca. Apesar de reconhecidas como raças, o 

processo de formação e evolução não é de todo conhecido, existindo escassas 

referências bibliográficas sobre a sua origem. Extratos, datados de meados do séc. XX 

retratam resumidamente as suas características gerais: 

Véstia (1959) referia que a raça Preta Lusitânica, ancestralmente denominada de Galinha 

Transmontana, teria sido segregada a partir de um grupo étnico proveniente de Trás-os-

Montes. 

“…são aves de tipo misto, de plumagem preta, crista simples, aurículas vermelhas ou 

raiadas, tarsos escuros e pele branca amarelada. Os ovos têm a casca creme…” 

(Pessoa, 1960). 

A raça Amarela, devido à sua proveniência era referida como Galinha Amarela do Minho 

ou Minhota, filiando-se segundo Véstia (1959) no tronco asiático devido à tonalidade 

acastanhada dos seus ovos. 

 “…estas aves apresentam essencialmente plumagem amarela ou leonada, crista 

simples, tarsos e pele amarela. Os ovos são creme acastanhados…” (Pessoa, 1960). 

Relativamente à raça Pedrês Portuguesa era duvidosa a sua relação a uma dada e 

específica região (Véstia,1959). O mesmo autor retratou-a como: 

“…aves com plumagem de tonalidade acinzentada, originada por colorações branco 

e preta na mesma pena, sendo a última em faixas mais ou menos concêntricas, 

crista simples, direita e dentada, tarsos e dedos amarelos….”. 

Desde essa época até recentemente, assistiu-se a uma total ausência de informação 

sobre estas raças, tendo sido possível com os Programas de Conservação e 

Melhoramento Animal voltar a reconhece-las como tal. O seu reconhecimento ocorreu em 

momentos diferentes: em 2003 foram reconhecidas oficialmente pela Direção Geral de 

Veterinária duas raças, a Preta Lusitânica e a Pedrês Portuguesa, em 2004 a raça 

Amarela e muito recentemente, em 2010 a raça Branca. Atualmente são apoiadas por 

parte do Estado, estando incluídas num Plano de Melhoramento Animal e os seus 

criadores beneficiam de apoios para a sua criação (medidas agroambientais de proteção 

da biodiversidade doméstica). 

Fruto das medidas agroambientais e do trabalho conjunto de produtores e associações, 

apesar do ainda reduzido número de exemplares, tem-se observado (através dos registos 

zootécnicos) um aumento do efetivo animal. A raça Pedrês Portuguesa em 2004 tinha 

registado no livro de adultos 350 fêmeas e 53 machos em 24 explorações passando em 
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2012 a ter 2377 fêmeas e 1336 machos em 383 explorações. Situação semelhante para 

a raça Preta Lusitânica que em 2004 apresentava 450 fêmeas e 67 machos em 30 

explorações e em 2012 passaram a ser 2211 e 964 respetivamente, em 332 explorações. 

Já a raça Amarela em 2005 registava 3500 fêmeas e 525 machos em 368 explorações, 

diminuindo nos anos seguintes para cerca de 50% do seu efetivo inicial. A evolução 

positiva ocorreu a partir de 2010 e em 2012 possuía 2201 fêmeas e 870 machos, em 343 

explorações. A raça Branca, última raça a ser reconhecida, em 2012 apresentava 135 

fêmeas e 82 machos registados, em 32 explorações (DGAV, 2013).  

 

1.4.2 Livros genealógicos das raças autóctones de galináceos portugueses 

Os Programas de Conservação e Melhoramento Genético das raças autóctones são 

atualmente da responsabilidade das Organizações Associativas, em pleno envolvimento 

com os criadores, com o supervisionamento e aprovação da DGV e a colaboração e 

apoio de diversas entidades públicas e privadas (Carolino 2011). 

A AMIBA, Associação dos Criadores de Bovinos de Raça Barrosã, é uma associação de 

criadores de raças autóctones, de âmbito nacional, com sede em Vila Verde. Esta 

associação foi criada em 1990 com a finalidade da preservação e melhoramento da raça 

bovina Barrosã. A gestão do registo zootécnico/livro genealógico era então da 

responsabilidade da Direção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho em 

colaboração com a DGV, passando essa gestão a ser efetuada pela associação em 

1993. Atualmente é a entidade responsável pela gestão do registo zootécnico/livro 

genealógico de sete raças, nomeadamente a raça de bovinos Barrosã, as raças de 

ovinos Bordaleira de Entre Douro e Minho e Churra do Minho, e as raças de galinhas, 

Amarela, Pedrês Português, Preta Lusitânica e Branca. Tem como função proceder à 

identificação e registo dos animais nos respetivos livros das raças, prestar apoio técnico e 

sanitário aos seus criadores, promover exposições e concursos das raças, elaborar 

material de divulgação e efetuar a promoção das mesmas.  

No Plano de Ação Mundial sobre os Recursos Genéticos Animais (FAO, 2007b) é 

referenciada a importância de conhecer as características das raças, permitindo uma 

melhor orientação nas tomadas de decisão em programas de desenvolvimento pecuário 

e reprodução. É relevante proceder à análise comparativa do desempenho das raças 

autóctones e das exóticas, tanto na vertente produtiva como funcional, tornando mais 

eficaz a estratégia de planeamento. Na ausência de tal análise, o desenvolvimento 

destas raças poderá ser ignorado, possibilitando a introdução de germoplasma exótico, 

ou cruzamentos indiscriminados, resultando na total erosão das raças locais.  
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Atualmente em Portugal, quase todas as raças possuem informação respeitante ao seu 

registo no Livro Genealógico e em algumas situações informação de controlo de 

performances. Nas aves essa informação é escassa, dispersa e nem sempre coerente. É 

notória a ausência de estudos científicos relativos aos seus desempenhos produtivos. 

Não há informações fenotípicas confiáveis, exceto as características externas 

relacionadas com o tipo de plumagem, cor de patas, forma crista, entre outras, descritas 

no “padrão da raça” dos respetivos livros genealógicos (DGAV, 2013).  

Para aumentar o valor intrínseco destas raças e contribuir para a sua recuperação e 

conservação serão necessários mais estudos complementares, como a avaliação do 

crescimento, análise dos ciclos de postura, avaliação quantitativa e qualitativa dos seus 

produtos finais (carne e ovos). Estudos genéticos serão essenciais para a incorporação 

de programas que visem melhorar a produção e a qualidade do produto final, quando 

complementados com a avaliação dos caracteres produtivos (Rois et al., 2004; Abasht. et 

al., 2006; Rosário et al., 2006; Trindade et al., 2007; Vilalba et al. 2007; Liu e Niu, 2008).  

Tais conhecimentos serão de elevada importância para a criação de condições que 

permitam a produção e comercialização de produtos regionais de elevada qualidade, 

contribuindo para a melhoria dos rendimentos do meio rural e perpetuando nichos de 

mercado que valorizem estes produtos. Como salienta Carolino (2011), a valorização 

ecológica e ambiental das raças autóctones e dos sistemas de produção permitindo o 

expectável equilibro socioeconómico do meio rural é ainda muito reduzida. 

 

1.4.3 Padrão das raças autóctones de galináceos portugueses.  

Todas as aves domésticas descendem de três ordens, as Galliformes, que incluem as 

galinhas, perus, perdizes e faisões, as Anseriformes, que incluem os patos, gansos e 

cisnes e a Columbiformes, onde estão os pombos e as rolas. Segundo a Sistemática 

Clássica, proposta por Carolus Linnaeus, em meados do séc. XVIII, a taxonomia da 

galinha doméstica seria organizada segundo a hierarquia representada: 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Classe: Aves 

Ordem: Galliformes 

Família: Phasianidae 

Género: Gallus 

Espécie: Gallus gallus 

Subespécie: Gallus gallus domesticus 
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Na categoria seguinte seriam consideradas as diferentes raças, em particular as 4 raças 

portuguesas. Segundo o nível de ameaça estabelecido em função da população mantida 

em linha pura, muitas destas raças ainda se encontram classificadas como “em risco” 

(Regulamento CE nº 445/2002).  

O padrão da raça Amarela, da Preta Lusitânica e da Pedrês Portuguesa (as 3 raças, 

objeto deste trabalho), de seguida apresentados, foram extraídos do livro Raças 

Autóctones, publicado pela DGAV, em 2013. 

 

RAÇA AMARELA  

“…a sua rusticidade e resistência, a sua capacidade 

de adaptação ao meio e a sua notável aptidão 

produtiva, reconhecida qualidade, os quais são 

frequentemente utilizados na confeção de variados e 

deliciosos pratos e doces tradicionais, como o arroz de 

cabidela, o cozido à portuguesa, os folares e o pão-de-

ló, verdadeiros ex-libris da gastronomia e doçaria 

portuguesa, entre outro…." (AMIBA, s/d). 

 

 

Figura 1.7 Exemplares da raça Amarela.  

 

Padrão da raça (DGAV 2013): 

Aves com porte elegante, altivo e vigoroso, apresentando os machos pesos entre 2,3 e 

3,1 Kg e as fêmeas entre 1,7 e 2,5 Kg. 

Descrição do galo: 

 Cabeça forte e robusta, moderadamente grande; cara de tamanho médio, ligeiramente 

enrugada, de cor vermelho vivo; crista grande, do tipo dentado simples, com 5 ou 6 

pontas bem definidas; bico de tamanho médio a grande, forte e robusto, ligeiramente 

encurvado; olhos de tamanho médio a grande, ligeiramente salientes e redondos; orelha 

oblongas, levemente pregueadas e enrugadas, de tamanho médio a grande; barbilhões 

de tamanho médio a grande, lisos ou muito levemente enrugados; pescoço de tamanho 

médio a comprido, levemente encurvado, bem guarnecido de plumagem (exceto na 

variedade “careca”); 
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 Tronco de largura e comprimento médios, cilíndrico, levemente inclinado para trás; 

dorso de largura média, arredondado e em ligeiro declive em direção à cauda; Peito de 

largura média, proeminente, carnudo, ligeiramente arredondado até ao abdómen; 

abdómen largo e profundo; cauda de comprimento médio, bem aberta, com uma 

angulação de aproximadamente 135 graus em relação à linha do dorso;  

 Asas de tamanho, comprimento e largura médios, bem unidas ao corpo e bem 

emplumadas; coxas de tamanho regular e comprimento médio; tarsos escamosos 

(escamas largas), de comprimento médio; dedos número de quatro, retos, finos, de 

comprimento médio;  

 Plumagem de cor castanho alaranjado escuro em fundo amarela palha. Na cauda, as 

retrizes e foices caracterizam-se pela sua cor negra azeviche, com peculiares reflexos e 

brilho metálico azul esverdeados. Nas asas, a extremidade das rémiges primárias 

apresenta também esta coloração negra azeviche. 

Descrição da galinha: 

 As mesmas características que no galo tendo em conta as diferenças sexuais, 

nomeadamente o porte mais pequeno e correspondente menor peso, para além das 

diferenças notórias na coloração da plumagem atrás mencionadas. O pescoço é mais 

curto que no galo; o peito é saliente e largo mas menos que no galo, a cauda é mais 

fechada e as penas apresentam uma direção mais horizontal ligeiramente ascendente; os 

tarsos são mais finos e com um esporão vestigial e a crista e os barbilhões são de 

menores dimensões que nos machos.  

 

RAÇA PRETA LUSITÂNICA 

“…sempre esteve ligada a práticas de bruxaria, ocultismo e à 

proteção contra o mau-olhado. Ainda hoje é prática corrente e 

atual que animais desta raça sejam usados para afugentar os 

maus espíritos quando se habita uma casa pela primeira e até 

nos campos de futebol para tentar receber a bênção dos 

deuses pagãos e assim ganhar a partida. Em S. Bartolomeu 

do Mar, no “banho dos santos”, as crianças levam ao colo 

uma galinha preta para que o medo passe em definitivo para 

a galinha…" (AMIBA, s/d) 

 

Figura 1.8 Exemplares Raça Preta Lusitânica  
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Padrão da raça (DGAV 2013): 

Aves com plumagem de cor completamente negra, podendo apresentar reflexos 

metálicos azuis esverdeados. Machos pesando entre 2,5 e 2,9 Kg e fêmeas entre 1,7 e 

2,3 Kg. 

 

Descrição do galo: 

 Cabeça robusta, de tamanho e comprimento médios, larga; cara de tamanho médio, 

levemente rugosa, de cor vermelho vivo; crista de tamanho médio, direita, rugosa, de cor 

vermelho vivo; bico de tamanho médio, robusto, meio encurvado, de cor ardósia escura; 

olhos de tamanho médio, ligeiramente salientes; íris cor-de-laranja; pálpebras de cor 

vermelho vivo ou ardósia escuro; orelhas oblongas, rugosas, tamanho pequeno a médio, 

de cor vermelho vivo; barbilhões de tamanho médio, levemente rugosos, de textura fina, 

de forma ovalada, de cor vermelho vivem, glabros; pescoço ligeiramente encurvado, bem 

guarnecido de plumagem (exceto na variedade “careca”); 

 Tronco de largura e comprimento médios, cilíndrico, levemente inclinado para trás; 

dorso: de largura média, arredondado e em ligeiro declive, apresentando adornos no 

galo; peito de largura média, saliente, arredondado; abdómen: largo e profundo; cauda: 

de comprimento médio, bem aberta, com uma angulação de aproximadamente 135 graus 

em relação à linha do dorso. As grandes caudais (ou grandes foices) apresentam-se 

graciosamente encurvadas em semicírculo;  

 Asas de tamanho, comprimento e largura médios, bem unidas ao corpo e bem 

emplumadas; coxas de tamanho regular e comprimento médio, robustas, com abundante 

plumagem; tarsos escamosos, de comprimento médio, moderadamente grossos, de cor 

ardósia escuro, completamente desprovidos de penas; dedos em número de quatro, 

retos, finos, de comprimento médio;  

 Plumagem totalmente negra, podendo apresentar reflexos ou brilho metálico azul 

esverdeados em determinadas zonas do corpo, nomeadamente nos adornos do galo, 

dorso, cauda e/ou asas; 

Descrição da galinha: 

 As mesmas características que no galo tendo em conta as diferenças sexuais, 

nomeadamente o porte mais pequeno e correspondente menor peso. 
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RAÇA PEDRÊS PORTUGUESA 

 

"… conquistou, desde sempre, a admiração das gentes da 

região do Norte de Portugal, não somente pela graciosidade 

da sua plumagem como também pela sua vitalidade, 

rusticidade e resistência a doenças e fatores ambientais 

adversos. Prova disso, são alguns provérbios antigos que o 

povo utiliza para exaltar a qualidade destas aves, como 

Galinha Pedrês vale por três, ou Galinha Pedrês, não a 

mates nem a dês…" (AMIBA, s/d) 

 

Figura 1.9 Exemplares da raça Pedrês Portuguesa 

 

Padrão da raça (DGAV 2013): 

Aves com plumagem de aspeto mosqueado, matizado de cinzento-escuro em fundo 

branco. Machos pesando entre 2,6 a 3,0 Kg e fêmeas entre 2,2 e 2,7 Kg.  

Descrição do galo: 

 Cabeça forte larga, de comprimento médio; cara rugosa, de cor vermelho vivo, glabra; 

crista de tamanho médio, direita, firme, textura fina, de cor vermelho vivo, com cinco ou 

seis pontas (ou dentes), bem definidas; bico de tamanho médio a grande, forte, meio 

curvo, de cor amarela pálido; olhos grandes, proeminentes, redondos, íris cor-de-laranja; 

orelhas oblongas, tamanho médio, de cor vermelho vivem, glabras; barbilhões de 

tamanho médio, ovalados, de cor vermelho vivem, glabros; pescoço levemente arqueado, 

bem proporcionado e com abundante plumagem (exceto na variedade “careca”) que cai 

sobre os ombros;  

 Tronco de largura média, cilíndrico e ligeiramente inclinado para trás; dorso 

arredondado, ligeiramente inclinado, com adornos no galo; peito largo, profundo, 

proeminente, ligeiramente arredondado; Abdómen amplo e profundo; cauda de 

comprimento médio, bem aberta, fazendo um ângulo de 135 graus com o dorso, com as 

grandes e pequenas foices recurvadas em arco;  

 Asas de tamanho médio, bem unidas ao corpo; coxas de tamanho regular, robustas, 

com abundante plumagem; tarsos escamosos, moderadamente grossos, de cor amarelo 

pálido, com alguma pigmentação de cor ardósia escuro, desprovidos de penas; dedos 

número de quatro, retos, finos, de comprimento médio;  
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 Plumagem de aspeto mosqueado, matizado de cinzento-escuro em fundo branco, 

apresentando cada pena transversalmente barras regulares, estreitas, paralelas, mais ou 

menos da mesma largura e definidas, em que uma barra cinzenta escura alterna com 

uma barra branca ou cinzenta clara, formando no seu conjunto barras descontínuas. 

Descrição da galinha: 

 As mesmas características que no galo tendo em conta as diferenças sexuais, 

nomeadamente o porte mais pequeno e correspondente menor peso. O pescoço é mais 

curto que no galo, o peito é saliente e largo mas menos que no galo, a cauda é mais 

fechada e as penas apresentam uma direção mais horizontal ligeiramente ascendente, a 

coloração da plumagem é mais uniforme, os tarsos são mais finos e com um esporão 

vestigial e a crista e os barbilhões são de menores dimensões que no macho.  

 

1.5 Conclusões 

A origem das aves e sua evolução continuará a ser sempre tema de debate na 

comunidade científica, fruto do empenho, da curiosidade, do mais saber, da procura da 

verdade, que tão bem caraterizam a espécie Humana.  

O desenvolvimento da produção intensiva na área avícola, recorrendo a um número 

muito limitado de raças foi responsável pela redução e extinção de muitas raças 

autóctones. A ainda sobrevivência de algumas destas raças questiona-nos sobre as suas 

potenciais capacidades estimulando o desejo de as conhecer melhor. A informação sobre 

estas raças, principalmente em países em desenvolvimento é ainda muito limitada. 

Iniciativas como o sistemas do banco de dados global, designada pela sigla DAD-IS 

(Domestic Animal Diversity – Information System) prestam um grande apoio aos 

respetivos programas de conservação nacionais. Em Portugal, nas últimas décadas do 

século XX, as raças autóctones de galinhas apresentaram um decréscimo muito 

acentuado dos seus efetivos, encontrando-se, apesar de todos os esforços já 

desenvolvidos e os progressos verificados, ainda maioritariamente em risco de extinção. 

As prioridades dos programas de conservação dos RGAn têm como primordial objetivo 

minimizar o respetivo risco de extinção, podendo a estratégia ser distinta consoante a 

dimensão da população. Assim poderá optar-se por ações que privilegiem a 

conservação, priorizando a manutenção da variabilidade genética ou, por ações 

associadas às atividades de conservação em paralelo com ações de seleção, 

promovendo o progresso genético das características mais importantes para a raça.  

Contudo para que estas ações de conservação possam ser eficazes, há necessidade de 

realizar estudos complementares adquirindo informação útil, quer a nível da performance 
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produtiva das raças, quer ao nível da avaliação qualitativa dos seus produtos, 

possibilitando a sua divulgação e subsequente valorização. 
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2.1 Introdução 

Raças autóctones e locais constituem mais de 80% da população total de aves nos 

países em desenvolvimento contribuindo significativamente para o consumo de carne e 

ovos e, no entanto, a maioria delas ainda não foi devidamente avaliada pela comunidade 

científica (Moula et al., 2014; Bebes, 2009). De acordo com a FAO (2007), cerca de 40% 

das raças de aves domésticas não foram ainda formalmente inventariadas, encontrando-

se no status de risco desconhecido. Tendo em conta a atual crise na demografia e 

segurança alimentar mundiais, torna-se imperativo contribuir com o conhecimento do 

património avícola nacional para o preenchimento desta lacuna.  

Nos últimos anos tem-se verificado uma tendência para a diversificação dos produtos de 

origem animal, consequência da segmentação do mercado e do desenvolvimento de 

políticas de qualidade impulsionadas pela União Europeia (Miguel et al., 2009). A 

segurança alimentar, o interesse por produtos genuínos, uma preocupação crescente 

pelo bem-estar animal e proteção do meio ambiente tem proporcionado o reaparecimento 

de sistemas de produção familiares e tradicionais como um complemento, cada vez mais 

importante, aos sistemas de produção de base industrial. 

Os recursos genéticos animais autóctones (RGAn) estão na base dos atuais sistemas de 

produção familiar de baixo insumos, respeitando as tradições e o meio ambiente. A 

maioria das raças autóctones da Península Ibérica é explorada em sistemas de produção 

extensivos de reduzido investimento, perfeitamente enquadrados com os 

condicionalismos ambientais e sociais das diversas regiões, estando assim a contribuir 

para o seu desenvolvimento sustentável (Carolino e Castro, 2009). Esta é talvez a melhor 

forma de contribuir eficazmente para a manutenção da diversidade genética das 

espécies, conforme preconizado pela FAO (2007). 

O conceito de gestão de recursos genéticos animais inclui a identificação das raças, o 

levantamento da sua situação de risco, a caracterização genética, produtiva e 

morfológica (Moula et al., 2014). Nesse sentido, é necessário a realização de estudos 

sistemáticos que analisem o crescimento e desenvolvimento destes animais 

(especialmente no seu ambiente natural) pois, como é do conhecimento geral, estes 

fenómenos não dependem só da genética mas também de um conjunto de fatores 

fisiológicos e ambientais que isoladamente ou em conjunto podem induzir alterações 

profundas nos rendimentos produtivos. Com estes conceitos em mente, o principal 

objetivo deste capítulo consistiu em caracterizar o crescimento de três raças de 

galináceos autóctones portugueses, consideradas em risco. São elas, a raça Amarela 

(AM), a Preta Lusitânica (PL), e a Pedrês Portuguesa (PP). Foi condição deste estudo, 
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caracterizar o seu crescimento simulando, o mais próximo possível, as condições em que 

estas raças são criadas na região de origem e onde atualmente ainda se encontram a 

maioria dos efetivos. 

 

2.2 Conceito de Crescimento 

Existem dois mecanismos evolutivos fundamentais no crescimento. O primeiro, 

quantitativo, é o crescimento propriamente dito, caracterizado pelo aumento de peso, 

comprimento, altura e volume em função da idade. O segundo, qualitativo, corresponderá 

ao desenvolvimento do individuo, implicando mudanças na conformação corporal e das 

funções do organismo. O crescimento e desenvolvimento são assim dois fenómenos 

complementares e estreitamente ligados, difíceis de considerar separadamente (Fraysse 

e Darré, 1990). 

A avaliação do crescimento em si é o resultado da soma do desenvolvimento dos vários 

tecidos evoluindo com velocidades de crescimento diferentes. O primeiro tecido a ser 

depositado e também o primeiro a cessar o seu crescimento é o tecido nervoso, de 

seguida o tecido ósseo, o muscular e por último o tecido adiposo (Soltner, 1985; Fraysse 

e Darré, 1990; Lawrence e Fowler, 2002) como representado na Figura 2.1. Por este 

facto, a escolha da idade ao abate está diretamente condicionada com o evoluir destes 

tecidos, sendo o momento ótimo definido pela relação entre tecido muscular e tecido 

adiposo. No entanto, e cada vez mais, são as exigências do mercado que determinam o 

momento ideal de abate. 

 

Figura 2.1. Ordem de deposição dos tecidos nos animais (adaptado de Lawrence e 

Fowler, 2002). 

O modo de vida também influencia o crescimento relativo dos diferentes componentes do 

corpo. Aves nidícolas e aves aquáticas apresentam diferenças na velocidade de 
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crescimento dos tecidos, verificando-se nestas últimas um crescimento mais rápido das 

penas e do tecido adiposo, promovendo a acumulação de gordura, relevante para o 

isolamento térmico e melhor impermeabilização (Mignon-Gastreau e Beaumont, 2000). Já 

as aves migratórias desenvolvem prioritariamente as plumas e penas, diretamente 

relacionadas com o aparelho locomotor (Tholon e Queiróz, 2009). Por outro lado, nas 

galinhas domésticas sendo aves sedentárias e terrestres, já não seria prioritário 

apresentarem um crescimento muito rápido nestes tecidos (Mignon-Gastreau e 

Beaumont, 2000). 

O crescimento é um fenómeno complexo e variável consoante as espécies e a sua 

velocidade está diretamente ligada ao porte dos animais. Assim, animais de porte mais 

pequeno apresentam velocidades de crescimento mais rápido. Em todas as espécies em 

que, na mesma idade a fêmea é mais leve que o macho, como nas aves domésticas, 

tanto a velocidade de crescimento inicial como a idade atingida no ponto de crescimento 

máximo (correspondente ao ponto de inflexão da curva de formato sigmoide, que 

caracteriza as curvas de crescimento), apresentam valores inferiores aos dos machos. 

Por outro lado, o crescimento relativo nesse ponto (medida normalmente em g/dia/g de 

peso corporal) e comumente denominada de taxa de maturidade apresenta valores mais 

elevados nas fêmeas do que nos machos (Mignon-Gastreau e Beaumont, 2000). As 

diferenças de precocidade entre sexos verificam-se igualmente no crescimento dos 

diferentes tipos de tecidos (Mignon-Gastreau e Beaumont, 2000; Tholon e Queiróz, 

2009). Existe alguma variabilidade individual no crescimento relativo ao peso corporal das 

aves, como é possível constatar na Figura 2.2. A forma sigmoide e o aumento da 

variância com a idade, implica a necessidade de encontrar funções matemáticas que 

representem este perfil de crescimento, de modo a poder inferir padrões por raças, 

sexos, etc., inclusive diferenças entre estes parâmetros e a sua significância estatística. 

 

 

Figura 2.2. Representação da evolução do peso real de um bando de galinhas. 
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2.3 Descrição matemática da curva de crescimento 

A representação gráfica de um fenómeno biológico, como é o perfil de crescimento de 

uma espécie, pode ser descrita quantitativamente usando funções matemáticas que 

aproximem e generalizem com o mínimo de erro, o comportamento real observado e 

permitam a sua padronização. No que diz respeito à função matemática para a descrição 

da curva de crescimento, esta pode ser linear ou não-linear. Na avaliação do crescimento 

das aves, as funções lineares são muitas vezes usadas pela sua maior facilidade de 

implementação nas análises estatísticas, embora o crescimento seja um fenómeno 

biológico que é melhor descrito por modelos não-lineares (Hruby et al., 1994; Gous et al., 

1999; Rondon et al., 2002). Nestes últimos modelos, os parâmetros estimados requerem 

uma solução numérica por métodos iterativos, dependendo fundamentalmente dos 

valores das estimativas preliminares (Tholon e Queiroz, 2009) e da capacidade de 

processamento informático. 

O conhecimento das várias etapas da curva de crescimento de uma espécie é muito 

importante. A utilização de modelos matemáticos estimando parâmetros com 

interpretação biológica, ajudam a caracterizar o desempenho produtivo permitindo 

tomadas de decisão importantes na sua gestão. 

 

2.3.1 Modelos matemáticos não-lineares 

Estudos de crescimento em avicultura são geralmente desenhados de modo a usar 

dados com o mínimo de influências externas à experimentação, minimizando o 

enviesamento dos mesmos. Quando este controlo não é possível por diversos motivos, 

por exemplo, diferentes regimes de horas de luz entre tratamentos, sexos, raças e 

respetivas interações, etc., há necessidade de ajustar os dados a todos estes efeitos, isto 

é, retirar o enviesamento devido às diferentes condições dos experimentos e assim 

maximizar a fiabilidade dos resultados (Rondon et al., 2002; Freitas, 2005, Tholon e 

Queiróz, 2009). 

Os modelos não-lineares têm sido, nos últimos anos, muito utilizados para representar o 

crescimento das aves. Modelos como Gompertz, Logística, Brody, Von Bertalanffy, 

Richards têm sido os mais escolhidos (Freitas et al, 1983; Hruby et al., 1994; Emmans, 

1995, Gous et al.,1999; Mignon-Gastreau e Beaumont, 2000; Goliomytis et al., 2003; 

Miguel et al. 2009). Segundo Fitzhugh (1976), a escolha dos modelos deve basear-se na 

análise de, no mínimo, três itens: a possibilidade de interpretação biológica dos 

parâmetros, a qualidade do ajuste e as dificuldades no processamento informático. Os 
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parâmetros estimados podem ser matematicamente corretos, mas biologicamente 

inviáveis, daí Freitas (2005) reforçar a importância desta interpretação biológica como 

principal critério na avaliação dos modelos de curva de crescimento, resumindo as 

características do crescimento ao peso inicial, taxa de crescimento e peso adulto.  

Todos os modelos não-lineares têm uma representação gráfica com forma sigmoide 

separada pelo ponto de inflexão. Existem no entanto 3 tipos de representação gráfica da 

função do crescimento: 

 o crescimento acumulado, referenciado normalmente como curva de crescimento, 

é representado como uma curva sigmoide, primeiramente com um crescimento 

mais acelerado, passando a um crescimento mais lento e posteriormente a nulo 

(Figura 2.3); 

 o crescimento do ganho de peso por unidade de tempo, traduzido como taxa de 

crescimento, é representado por uma curva assimétrica, com uma fase 

ascendente e outra descendente, correspondendo o ponto de inflexão à taxa 

máxima de ganho de peso (Figura 2.3); 

 o crescimento relativo, considerado como o ganho de peso por unidade de tempo 

reportado ao peso vivo, é representado por uma hipérbole (Figura 2.4). Esta curva 

apresenta o seu máximo na fase inicial, decrescendo ao longo do tempo (Fraysse 

e Darré, 1990; Fialho, 1999). 

 

Figura 2.3. Representação da curva de crescimento (___) e taxa de 

crescimento (- - - -) em função da idade segundo modelo de 

Gompertz (adaptado de Fialho, 1999). 
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Figura 2.4. Representação do crescimento relativo em função da 

idade (adaptado de Fialho, 1999). 

As diferenças entre as espécies são também refletidas por uma grande variabilidade na 

idade atingida no ponto de inflexão da curva de crescimento. Como anteriormente 

referido, o desenvolvimento dos animais é geralmente representado por curvas de 

crescimento ajustadas normalmente a polinómios descritos por funções logarítmicas, 

podendo ser dividida em 3 fases: a primeira, log positiva, a segunda, log negativa e a 

terceira, estacionária (Tholon e Queiróz, 2009).  

A curva da taxa de crescimento, apresenta também três fases: crescente, decrescente e 

estacionária, com uma correspondência direta às 3 fases da curva de crescimento 

acumulada (Figura 2.3). A fase estacionária representa a fase em que o crescimento é 

nulo ou praticamente nulo. Nesta fase é suposto não haver variação de peso uma vez 

que os animais já atingiram o peso assimptótico, embora ainda possa ser alterado pela 

fase de acabamento e ciclo reprodutivo (Mignon-Gastreau e Beaumont, 2000).  

Hruby et al. (1996) estudando funções não-lineares e lineares, como, Gompertz, Logística 

e uma função Polinomial, para predizerem o crescimento de proteína corporal em 

frangos, determinaram que a função de Gompertz foi a que obteve melhor ajuste aos 

dados, através de comparação entre os coeficientes de determinação e magnitude de 

resíduo. Comparando as funções não-lineares de Gompertz, Richards, Logística e 

Bertalanffy, Freitas et al. (1983), concluíram que também o modelo de Gompertz foi o que 

melhor se ajustou aos dados de pesagens de aves em ambos os sexos, baseando-se 

para isso nos valores do coeficiente de determinação, quadrado médio residual e 

interpretação biológica dos parâmetros. 
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2.3.2 Modelo de Gompertz 

Originalmente este modelo foi desenvolvido por Gompertz (1825) para descrever a taxa 

de mortalidade numa população. Atualmente tem sido o preferido por vários autores, ou 

na sua forma original ou com pequenas adaptações, para obtenção dos parâmetros da 

curva de crescimento das espécies avícolas (Hurbry et al., 1994; Fialho, 1999; Mignon-

Gastreau e Beaumont, 2000; Freitas; 2005; Sakomura et al., 2005). Os parâmetros 

estimados neste modelo são 3 (peso adulto, taxa de maturidade e idade no ponto de 

inflexão da curva de crescimento) e como têm significado biológico permitem obter 

informações importantes a respeito do crescimento. Barbato (1991) e Mignon-Gastreau et 

al. (1999) observaram a existência de uma moderada a alta heritabilidade para os 

parâmetros das curvas de crescimento, estando portanto, sujeitos a serem modificados 

por seleção. 

O modelo de Gompertz é atualmente utilizado de duas formas, baseado no peso maduro, 

ou aplicando o peso inicial ou peso de eclosão em aves, produzindo em ambos os casos 

estimativas muito idênticas (Duan-yai et al, 1999). Tendo por base o peso maduro, o 

modelo de Gompertz pode ser descrito da seguinte forma: 

𝑊𝑡 = 𝑊𝑚𝑒𝑥𝑝
(−𝑒𝑥𝑝(−𝑏(𝑡−𝑡∗))) 

Onde, 

𝑊𝑡 = peso do animal (g) no tempo t, expresso em função do 𝑊𝑚 , o peso maduro do 

animal; 

t = idade (dias);  

𝑊𝑚= peso adulto ou peso à maturidade (g);  

b = taxa crescimento relativo no ponto de inflexão (g/dia por g de peso corporal); 

t* = tempo (dias) em que a taxa de crescimento é máxima; 

exp = e = 2,718282 (base do logaritmo neperiano). 

Esta função, segundo Fialho (1999) tem propriedades desejáveis, pois, ao contrário de 

outras funções, a massa corporal inicial é sempre superior a zero, refletindo que o animal 

já nasce com algum peso. O peso corporal tende a atingir um valor máximo dado pelo 

parâmetro Wm da função, valor que teoricamente seria só alcançado após um tempo 

infinito, mas que pode ser extrapolado a partir dos dados experimentais. 

As características da curva de Gompertz giram em torno do ponto de inflexão, valor em 

que o crescimento do animal é máximo. Esta curva é assimétrica e inflete nesse ponto. 

Aqui a massa corporal é igual a Wm/e ou 0,368Wm e a taxa de crescimento é igual a 
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Wm.b/e (Hruby et al., 1994; Fialho,1999). A idade em que ocorre o ponto de inflexão é 

dada por outro parâmetro, t* da função. Já o parâmetro b indica a taxa de crescimento 

relativo no ponto em que o crescimento é máximo, vulgarizada como taxa de maturidade. 

Segundo Wang e Zuidhof (2004) a introdução de efeitos aleatórios no modelo de 

Gompertz traz vantagens em relação ao modelo fixo, devido à capacidade de separar a 

variação entre e dentro dos indivíduos ao longo do seu crescimento, passando a função 

do modelo misto a ser descrita da seguinte forma: 

𝑊𝑖𝑡 = (𝑊𝑚 + 𝑢𝑖)exp
(−exp(−𝑏(𝑡−𝑡∗))) 

onde os parâmetros têm a mesma definição que anteriormente, e 

𝑢𝑖= desvio aleatório do peso maduro do indivíduo i a partir da média do peso 

maduro Wm da raça ou bando a que pertence. 

Nesta perspetiva, o modelo de Gompertz é uma importante ferramenta de trabalho, ao 

contribuir tanto como suporte no processo de seleção, como no acompanhamento do 

progresso genético (Freitas et al.,1983; Mignon-Gastreau e Beaumont, 2000). 

 

2.4 Material e métodos 

O presente trabalho realizou-se na Escola Superior Agrária (ESA), localizada no Norte de 

Portugal, em Refoios-Ponte de Lima e pertencente ao Instituto Politécnico de Viana do 

Castelo (IPVC). A recolha de dados para a realização deste trabalho compreendeu o 

período entre Setembro de 2008 e Agosto de 2013. 

 

2.4.1 Composição dos lotes 

As raças autóctones de galináceos envolvidos neste estudo têm precisamente a sua 

origem no Norte de Portugal, hoje considerado como o seu solar. As aves das três raças, 

Amarela (AM), Preta Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa (PP) foram fornecidas com 

uma semana de idade pela AMIBA (Associação Nacional de Produtores de raças 

autóctones de galináceos). O tamanho inicial da amostra foi relativamente pequena o que 

enfatiza o status de raças em risco. A Tabela 2.1 mostra o número de indivíduos por raça 

e sexo que formou o primeiro lote para as raças AM e PL. No que diz respeito à raça PP, 

o número inicial de aves foi muito reduzido (6 aves) e por isso houve necessidade de 

serem reproduzidas in loco antes de formar o primeiro lote propriamente dito e entrarem 
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no estudo. Este processo explica a entrada tardia desta raça no estudo, como indicado 

na mesma tabela. 

 

Tabela 2.1. Número de aves por raça, lote e sexo no início e fim do estudo.  

Raça/Lote1 
Efetivo inicial  Efetivo final Período de estudo 

Fêmeas Machos  Fêmeas Machos  

AM1 13 2  10 1 Nov-2008 a Abr-2011 

AM2 29 27  23 5 Jul-2009 a Dec-2011 

PL1 8 9  8 1 Set-2008 a Mar-2011 

PL2 21 9  17 4 Jul-2009 a Dec-2011 

PP1 10 17  8 2 Mai-2010 a Aug-2012 

PP2 22 31  15 3 Mar-2011 a Jul-2013 

1
AM1= Amarela, 1

º
 lote; AM2= Amarela, 2

º
 lote; PL1= Preta Lusitânica, 1

º
 lote; PL2= Preta Lusitânica, 2

º
 lote; 

PP1= Pedrês Portuguesa, 1
º
 lote; PP2= Pedrês Portuguesa, 2

º
 lote. 

Aproximadamente 8 meses após o início da experiência (cerca de 3 meses após o início 

da postura), foram recolhidos ovos para posterior incubação. A incubação artificial foi feita 

localmente usando uma incubadora portátil comercial (Covatutto automático 54 de Novital 

- equipado com termostato eletrónico e sistema de ventilação, Figura 2.5). Os pintos 

assim obtidos constituíram os segundos lotes para cada raça, o que permitiu aumentar o 

número de observações disponíveis para este estudo. Passou-se assim a ter dois lotes 

por raça, designadas por AM1 e AM2, PL1 e PL2, PP1 e PP2, tal como está descrito na 

Tabela 2.1. 

 

Figura 2.5. Incubadora utilizada na incubação dos ovos. Nascimento de pintos da raça 

PL. 
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O tamanho da amostra final obtida dependeu também das condições reais de campo, das 

instalações disponíveis e das condicionantes espaciais para produção de alimento, 

sempre tendo em conta a necessidade de simular, o melhor possível, o sistema de 

produção familiar. 

 

2.4.2 Identificação das aves 

Entre a segunda e terceira semana de vida, todas as aves foram identificados por 

aposição de uma anilha metálica devidamente numerada com nº de série e sigla da raça, 

na prega anterior da asa direita (Figura 2.6). As anilhas metálicas apresentavam as 

indicações de uma letra referindo a série, siglas da raça e nº de ordem, significando, por 

exemplo, para o nº APP0001 que a letra A significava a série, PP referia-se à raça 

Pedrês Portuguesa e 0001 consistia no nº de ordem. Já o nº AAM0001 era relativo a uma 

anilha destinada à raça Amarela e APL0001 à raça Preta Lusitânica. A identificação e o 

registo zootécnico dos animais foram realizados pela associação gestora dos livros 

genealógicos, a AMIBA. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Alicate e anilhas metálicas utilizados na marcação das aves. Anilha de 

identificação numa asa de uma ave Pedrês Portuguesa. 

 

2.4.3 Instalações 

Nas 3 primeiras semanas de vida as aves foram mantidas em recinto fechado aquecido 

com uma lâmpada chocadeira e protegidos por círculos ajustáveis com área entre 1 a 

3m2, como se pode ver na Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Círculo protetor utilizado na primeira fase de cria. 

Após este período e separadas por raça e lote, foram alojadas num espaço composto por 

uma zona fechada com 9 m2, apetrechada com poleiros, ninhos, comedouros e 

bebedouros e com acesso a um parque exterior vedado com rede, de 21 m2 (Figura 2.8). 

O acesso ao parque efetuava-se por uma abertura de 35 cm de altura e 40 cm de largura 

obedecendo ao disposto no Decreto-Lei n.º 72-F/03, de 14/4. Os 30 m2 disponíveis para 

cada lote asseguravam um mínimo de 1 m2 por ave adulta, de modo a minimizar 

confrontos e problemas territoriais ao longo de todo o período em estudo. Com vista a 

manter esta relação, alguns machos foram aleatoriamente sacrificados sempre que 

necessário. Os machos e as fêmeas foram criados em conjunto durante todo o estudo. 

No final (± 30 meses), existiam 39 aves AM, 30 PL e 28 PP (Tabela 2.1). 

 

Figura 2.8. Instalações das aves. Parques e zona fechada com poleiros. 
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2.4.4 Alimentação 

Durante a fase de arranque (3 semanas), os pintos foram alimentados com alimento 

concentrado de iniciação e água ad libitum. Esta dieta de iniciação, de origem comercial, 

era composta por 19,3% de proteína bruta, 4,2% de gordura bruta, 4,8% de fibra bruta, 

7,7% de cinzas, correspondendo a 16,52 MJ/kg MS de Energia Metabolizável (estimado 

de acordo com as normas do INRA; Ferrand e Blum, 1989). Após esse período, foi 

permitido às aves o livre acesso à área aberta e a sua alimentação consistiu no 

fornecimento de milho produzido localmente, na exploração da ESA. O milho (4 

variedades) foi misturado em partes iguais e fornecido ad libitum durante todo o período 

de estudo, inicialmente partido (até aproximadamente 15 semanas de idade) e depois na 

forma de grão inteiro. 

A análise da composição química das 4 variedades de milho apresentou valores médios 

de 8,0% de proteína bruta, 4,2% de gordura bruta, 2,4% de fibra bruta e 1,5% de cinzas. 

A energia metabolizável estimada foi de 16,54 MJ/kg MS segundo as normas do INRA 

(Ferrand e Blum, 1989). Iniciada a postura as aves tiveram também acesso livre a casca 

de ostra triturada. Quando disponível, foram fornecidos restos vegetais da horta local. 

Este sistema de produção simulou o sistema tradicional, uma pré-condição importante 

para os objetivos do presente estudo. Também por esse mesmo motivo não foi adotado 

nenhum programa de vacinação, nem programas de luz. 

 

2.4.5 Dados  

Os pesos das aves foram registados individualmente usando, como se pode ver na 

Figura 2.9, uma balança eletrónica portátil (Electro Samson, Salter Brecknell, 25 kg x 20 

g). As pesagens foram realizadas em intervalos de tempo pré-estabelecidos e sempre no 

período da manhã: semanalmente até aos 6 meses de idade, a cada duas semanas até 1 

ano de idade, mensalmente até os 18 meses e depois a cada 2 meses. O número total de 

observações foi de 6682 registos de peso (1534 para PL, 2302 para AM e 2846 para PP) 

obtidos a partir de 198 aves. 

Barbato (1991) sugere para estudos com galinhas, pesagens semanais, no mínimo, até à 

idade de 12 semanas. Miguel et al. (2009) salienta que, para estimar o peso adulto e ter 

assim uma aproximação real é necessário ter informação de peso vivo para lá das 14 

semanas. Já Mignon-Gastreau e Beaumont (2000) referem ser necessárias no mínimo 15 

medições por animal para obter uma estimativa suficientemente precisa. No presente 

trabalho optou-se por uma elevada frequência de pesagens para minimizar o efeito 
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negativo do reduzido tamanho da amostra e maximizar a fiabilidade da predição dos 

parâmetros das curvas de crescimento para cada raça. Por sua vez e como refere 

(Barbato, 1996), ter medições de peso em idades mais avançadas além de expressar o 

potencial genético de crescimento também permite traduzir fatores ligados à reprodução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Balança utilizada na pesagem dos animais. Forma de 

pesagem, recorrendo a um saco opaco. 

 

2.4.6 Análise estatística 

Para descrever e prever o crescimento dos animais ao longo do tempo, os dados de 

crescimento foram ajustados segundo o modelo misto Gompertz como descrito por Wang 

e Zuidhof (2004), utilizando o PROC NLMIXED (SAS, 1999).  

A existência dos dois lotes, com aves da mesma raça nascidas em dois períodos distintos 

e sujeitas a diferentes fatores ambientais, levaram à necessidade de incorporar efeitos 

fixos no modelo. Estes foram a raça (AM, PL, e PP), sexo, lote, fotoperíodo, temperatura 

média, humidade média relativa, precipitação e radiação solar. Os 4 últimos efeitos foram 

obtidos no dia da pesagem a partir de dados fornecidos pela estação meteorológica mais 

próxima (Ponte de Lima). Já o fotoperíodo foi calculado mediante a latitude e longitude do 

local de experimentação (latitude 41º 47’ 38.64’’ N e longitude 8º 32’ 22.54’’ W), segundo 

a equação (Cooper, 1969): 

𝑇𝑑 =
2

15
𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(−𝑡𝑎𝑛∅. 𝑡𝑎𝑛𝛿) 

Onde:, 

𝑇𝑑: total horas de luz 
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∅: latitude do local de ensaio 

𝛿: declinação da Terra, calculada pela fórmula 

 

𝛿 = 23,45𝑠𝑒𝑛(
360

365
(284 + 𝑛)) 

𝑛: dia juliano 

A aplicação de um modelo misto não-linear permitiu ajustar a curva de crescimento ao 

efeito aleatório do individuo dando maior fiabilidade ao modelo. No entanto, o ajuste 

direto e simultâneo dos efeitos ambientais sistemáticos a cada parâmetro da curva de 

Gompertz foi inovador e de uma forma eficiente permitiu o uso de dados de campo não 

balanceados, abrindo novas perspetivas de análise de dados produtivos para esta 

espécie. Esta abordagem foi desenvolvida pela primeira vez por Song e Kuznetsova 

(2001) e Gosset et al. (2007) para dados de crescimento em humanos. Estes trabalhos 

demonstraram a validade dos princípios matemáticos destes modelos permitindo a 

extrapolação para outras espécies. 

Uma análise preliminar revelou que nem todos os efeitos fixos (humidade relativa do ar, 

precipitação e radiação solar) foram significativos e, por isso, foram retirados da análise 

subsequente. Somente a raça, sexo e fotoperíodo (fp) afetaram simultaneamente, de 

forma significativa, os 3 parâmetros da função de Gompertz, ou seja, o peso maduro (A), 

a taxa de crescimento relativa no ponto de inflexão (B) e o total de dias necessários para 

atingir o máximo de crescimento (C). O efeito da temperatura (temp) só afetou 

significativamente o parâmetro A, enquanto o lote afetou tanto o A como o C. O critério 

usado para encontrar o modelo que melhor ajustou os dados foi o menor valor para a 

estatística AIC. O modelo final pode ser descrito como: 

𝑀𝑖𝑡 = (𝐴 + 𝑢𝑖)exp
(−exp(−𝐵(𝑡−𝐶))) + 𝑒𝑖𝑡 

Onde,  

𝑀𝑖𝑡 = peso corporal (g) do animal i no tempo t, expresso em função do A; 

t = idade (dias); 

𝑢𝑖= efeito aleatório do peso maduro do indivíduo i a partir da média de peso 

maduro da sua raça, assumindo N ~ (0, σ2
u) e independente de eit; 

𝐴 = a + rac + sex + lot + fp + temp = peso maduro médio (g) ajustado à raça, sexo, 

lote, fotoperíodo e temperatura; 

𝐵 = b + rac + sex + fp = crescimento relativo no ponto de inflexão (g/dia/g do peso 

corporal), ajustado à raça, sexo e fotoperíodo; 
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𝐶 = c + rac + sex + lot + fp = número de dias em que a taxa de crescimento foi 

máxima, ajustado à raça, sexo, lote e fotoperíodo; 

𝑒𝑖𝑡 = resíduo do peso do indivíduo i no tempo t, assumindo N ~ (0, σ2
e). 

A partir da primeira derivada do modelo calculou-se a taxa de crescimento absoluta 

(TCA), refletindo o ganho de peso em g/dia. 

𝑇𝐶𝐴 = 𝐴. 𝐵. 𝑒𝑥𝑝−𝐵(𝑡−𝐶)−𝑒𝑥𝑝(−𝐵(𝑡−𝐶))) 

Com as siglas a terem o mesmo significado que anteriormente. 

Os parâmetros estimados a partir do modelo também permitiram calcular os pesos 

ajustados por sexo dentro da raça, em idades específicas, permitindo comparações 

estatísticas entre eles. 

 

2.5 Resultados e discussão 

Na tabela 2.2 estão apresentados os parâmetros estimados da função de crescimento de 

Gompertz (A, B e C) por raça e sexo, a respetiva taxa máxima de crescimento (TMC) no 

tempo C e os pesos estimados no tempo C e aos 365 dias de idade. Todos os 

parâmetros estimados do modelo (15 efeitos fixos e 2 componentes de variância) foram 

significativos (P<0,001), sugerindo um bom ajuste dos dados pela função de Gompertz. 

Tradicionalmente, os criadores vendem as suas aves, mais precisamente os galos, por 

volta dos 10 a 12 meses de idade. Por essa razão, as comparações efetuadas entre 

raças e sexos foram baseadas no peso estimado aos 365 dias. As diferenças entre sexos 

dentro de raça (895,2 g, 887,3 g e 866,0 g para AM, PL e PP, respetivamente) foram 

todas significativas (P<0,001). Estas diferenças indicaram que o dimorfismo sexual no 

peso é uma característica bem expressa e aproximadamente da mesma grandeza para 

as três raças. Diferenças de peso entre raças no mesmo sexo também foram estimadas. 

No sexo masculino, a diferença variou de 168,6 g a 354,7 g, onde os machos PP foram 

os mais pesados e os machos AM os mais leves. Nas fêmeas, a situação foi semelhante 

variando de 189,9 g a 383,9 g. Todas as diferenças foram também, altamente 

significativas (P <0,001).  

Existem várias publicações recentes de estudos envolvendo a caracterização de raças 

autóctones europeias. Os pesos adultos obtidos nesses estudos foram, em geral, 

semelhantes aos encontrados no presente trabalho. Miguel et al. (2008a; 2009), 

utilizando a função de Gompertz-Laird, estimou pesos adultos de 2661 e 2653 g para 
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machos da raça espanhola Castelhana Negra. A raça galinha de Mós, outra raça 

autóctone espanhola, atingiu pesos médios para os machos na ordem dos 2790 g aos 7 

meses e 3390 g aos 9 meses de idade (Sanchez et al., 2005). Vilalba et al. (2007), 

trabalhando com a raça autóctone espanhola Menorca, estimou pesos adultos de 2834 g 

para machos e 2210 g para fêmeas recorrendo à função de crescimento de Richards. 

Miguel et al. (2009) também estudou o desempenho de duas raças autóctones 

espanholas melhoradas, a Penedesenca Negra e a Empordanesa Roja. Os pesos 

estimados para machos adultos nessas duas raças, ambas criadas em sistema livre, 

foram 3029 g e 3717 g, respetivamente. Também Rizzi et al. (2013) estudando uma raça 

comercial de crescimento lento (o híbrido italiano Berlanda) estimaram pesos adultos 

semelhantes, de 3870 g para os machos e de 2697 g para as fêmeas, embora criados em 

recinto fechado. Todos os estudos referidos recorreram a rações comerciais na dieta das 

aves. 

Estudos com linhagens comerciais, por outro lado, mostraram uma grande variedade de 

pesos adultos, a maioria deles superiores aos apresentados neste estudo para as raças 

autóctones, refletindo melhores condições de maneio (especialmente nutricionais) e da 

própria seleção genética (Mignon-Grasteau et al., 1999; Aggrey, 2002; Dourado et al., 

2009). 
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Tabela 2.2. Parâmetros estimados A, B e C (EP) da função de crescimento de Gompertz, taxa máxima de crescimento, e peso estimado  

por raça e sexo 

Parametros1 

AM2  PL2  PP2 

Macho Fêmea  Macho Fêmea  Macho Fêmea 

A 2851 (13,9) 1952 (13,8)  3048 (14,0) 2148 (13,9)  3244 (14,1) 2344 (14,1) 

B 0,022 (0,0004) 0,025 (0,0004)  0,018 (0,0002) 0,022 (0,0003)  0,015 (0,0002) 0,019 (0,0003) 

C 76,7 (1,13) 69,0 (1,08)  79,3 (0,58) 71,6 (0,55)  81,9 (0,75) 74,2 (0,78) 

TMC 22,7 18,1  22,6 17,5  18,1 16,3 

PCC
ab 1049 (25,3) 718 (20,0)  1121 (11,4) 790 (10,2)  1193 (13,1) 862 (13,0) 

PC365
ab 2846 (13,8) 1951 (13,8)  3032 (13,6) 2156 (13,9)  3200 (13,1) 2334 (13,9) 

1
A = peso maduro (g); B =taxa de crescimento relativa no ponto de inflexão (g/dia/g peso corporal); C=idade onde a taxa de crescimento foi máxima (dias); TMC=taxa máxima  

de crescimento g/dia; PCC = peso corporal no momento C; PC365 = peso corporal aos 365 dias. 
2
AM= Raça Amarela; PL= Preta Lusitânica; PP=Pedrês Portuguesa. 

a
Diferenças entre sexos dentro da raça foram todas significativas, para P<0.001. 

b
Diferenças entre raças dentro do sexo foram todas significativas para P<0.001. 
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As representações gráficas das curvas de crescimento para cada raça e sexo estão 

representadas nas Figuras 2.10, 2.11 e 2.12. Embora o estudo se tenha prolongado por 

30 meses, os gráficos representaram apenas o primeiro ano, uma vez que após esse 

tempo, a curva de crescimento tende a ser constante e a taxa de crescimento 

aproximadamente zero, não havendo alterações das figuras. 

 

 

Figura 2.10. Curva de crescimento e curva da taxa de crescimento para a raça Amarela 

para machos (A) e fêmeas (B). Peso real (+ + +), curva de Gompertz ( ___ ) e taxa de 

crescimento (- - - -). 

 

Figura 2.11. Curva de crescimento e curva da taxa de crescimento para a raça Preta 

Lusitânica para machos (A) e fêmeas (B). Peso real (+ + +), curva de Gompertz ( ___ ) e 

taxa de crescimento (- - - -). 
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Figura 2.12. Curva de crescimento e curva da taxa de crescimento para a raça Pedrês 

Portuguesa para machos (A) e fêmeas (B). Peso real (+ + +), curva de Gompertz ( ___ ) e 

taxa de crescimento (- - - -). 

A qualidade do ajuste da função de Gompertz também pode ser graficamente avaliado 

observando quão bem a curva de crescimento se encaixa nos pesos reais. As curvas 

mostraram claramente que nos 3 genótipos, os machos foram mais pesados que as 

fêmeas, precisando no entanto mais dias para atingir o ponto de inflexão, onde a taxa de 

crescimento relativo foi máxima, confirmando que as fêmeas apresentaram uma taxa de 

maturidade superior (dado pelo parâmetro B) e a necessidade de menos dias para atingir 

o tempo C (Tabela 2.2), estando em consonância com o que que Mignon-Gastreau e 

Beaumont (2000) e Tholon e Queiróz, (2009) afirmaram. Por outro lado, a TMC foi 

superior no sexo masculino quando comparado com as fêmeas da mesma raça, 

apresentando a raça AM (a raça mais leve) crescimento mais acelerado que as raças 

mais pesadas (Tabela 2.2).  

Assim como no presente estudo, o parâmetro B obtido em estudos com outras raças 

autóctones foi menor nos machos que nas fêmeas (por exemplo, Vilalba et al., 2007). O 

oposto foi observado nas raças industriais (Gous et al., 1999; Santos et al., 2005). A 

mesma relação negativa foi obtida para o parâmetro C, isto é, em raças autóctones, os 

machos precisaram geralmente mais dias (77 a 82 dias) para chegar ao ponto de inflexão 

da curva (C) do que as fêmeas (69 a 72 dias), enquanto o oposto foi observado entre os 

machos e as fêmeas de raças industriais, com 36 a 52 dias para os primeiros e 44 a 53 

dias para os segundos (Gous et al. 1999; Santos et al.; 2005; Miguel et al., 2009). Muito 

provavelmente, estas tendências opostas estão relacionadas com diferenças importantes 

ao nível nutricional e composição genética. 
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2.6 Conclusões 

O estudo da evolução do crescimento destas raças autóctones ajudará a determinar 

melhor o seu desempenho produtivo e a melhorar a gestão das pequenas explorações 

familiares. Dos resultados deste estudo, podemos concluir que as 3 raças de galinhas 

autóctones portuguesas, a Amarela, Preta Lusitânica e Pedrês Portuguesa são em geral 

animais de crescimento lento e maturidade tardia, especialmente quando criados em 

sistemas com insumos reduzidos. Do estudo constatou-se que os três genótipos, AM, PL 

e PP, mesmo criadas segundo um sistema que simulou a produção tradicional com 

baixos insumos, tiveram performances de crescimento comparáveis a outras raças de 

galinhas autóctones europeias criados em sistemas de produção mais ou menos 

semelhantes. Estes resultados são encorajadores e podem ser usados como incentivo 

para a conservação destas raças e um estímulo importante para os potenciais criadores. 

Embora o presente trabalho não tivesse como objetivo principal a comparação entre as 

raças mas sim, ser a primeira caracterização do seu crescimento, pudemos constatar que 

entre elas, a Pedrês Portuguesa foi a que apresentou melhor aptidão para a produção de 

carne, com o maior peso vivo aos 365 dias, apesar de uma taxa de maturidade inferior às 

outras e por isso, precisando de mais tempo para atingir a taxa máxima de crescimento. 

Também dentro de raça, foi observada a mesma tendência entre os machos e as fêmeas, 

apresentando os primeiros um peso superior mas taxa de maturidade inferior. O 

dimorfismo sexual em peso é uma característica bem expressa e aproximadamente da 

mesma grandeza para as três raças. O genótipo mais leve foi a raça AM, apresentando 

em ambos os sexos nos 3 momentos de avaliação (ponto de inflexão, 365 dias e peso 

adulto) valores sempre inferiores, atingindo contudo, o ponto de crescimento máximo 

mais cedo. A raça PL apresentou pesos intermédios às duas outras raças. 

Uma forte implicação do crescimento lento observado nas raças autóctones será o 

aumento dos custos de produção. Miguel et al., (2008b) reforça o interesse em obter um 

produto com características organoléticas diferenciadas e potenciadas pelo crescimento 

mais lento, mesmo que o custo seja mais elevado. Tal como Castellini et al. (2002) 

propõe, é importante criar nichos especiais de mercado, com a designação diferenciada e 

rótulo biológico de modo a minimizar esse impacto. 

 

  



51 
 

2.7 Bibliografia  

Aggrey, S.E., 2002. Comparison of three nonlinear and spline regression models for 

describing chicken growth curves. Poultry Science 81:1782–1788. 

Barbato, G.F., 1991. Genetic architecture of growth curve parameters in chickens. 

Theoretical and Applied Genetics 83:24-32. 

Barbato, G.F., 1996 - Genetics of the growth curve in poultry: Physiological implications. 

Proceedings of the 2nd European Poultry Breeders Roundtable, Foulum 153–166. 

Besbes, B., 2009. Genotype evaluation and breeding of poultry for performance under 

sub-optimal village conditions. World's Poultry Science Journal 65:260-271. 

doi:10.1017/S0043933909000221. 

Carolino, N. e Castro, A.G.G., 2009. Atividades das sociedades ibéricas de recursos 

genéticos animais. Archivos Zootecnia. 58 (Supl. 1):481-484. 

Castellini, C., Dal Bosco, A., Mugnai, C. and Bernardini, M., 2002. Performance and 

behaviour of chickens with different growing rate reared according to the organic system. 

Italian Journal of Animal Science 1:291-300. 

Cooper, P.J., 1969 –The absorption of solar radiation in solar stills. Solar Energy. London. 

12(3):333-346.  

Dourado, L.R.B., Sakomura, N.K., Nascimento, D.C.N., Dorigam, J.C., Marcato, S.M. and 

Fernandes, J.B.K., 2009. Crescimento e desempenho de linhagens de aves de pescoço 

pelado criadas em Sistema semi-confinado. Ciência e Agrotecnologia 33:875-881. 

Duan-yai, S. B.A.Young, A. Lisle, J.A. Coutts, J.B. Gaughan, 1999. Growth data of broiler 

chickens fitted to Gompertz Function. Asian-Australasian Journal of Animal Science 

12(8):1177-1180. 

Emmans, G. C., 1995 - Problems in modelling the growth of poultry. World’s Poultry 

Science Journal 51:77–89. 

FAO. 2007. The State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture. 

Edited by B. Rischkowsky and D. Pilling. Rome. 511 pp. 

Ferrand, R. e Blum, J.C.A., 1989. L`alimentation des animaux monogastriques: porc, 

lapin, volailles. Institut National de la Recherche Agronomique-INRA 2ª Edition, Paris, 

France. 



52 
 

Fialho, F.B., 1999 Interpretação da curva de crescimento de Gompertz. Concórdia. 

Embrapa-CNPSA. Comunicado Técnico 237:1-4. 

Fitzhugh Jr, H.A., 1976. Analysis of Growth Curves and Strategies for Altering Their 

Shape. Journal of Animal Science, 42(4):1036-1051. 

Fraysse, J.L. e Darré, A., 1990. Produires des viandes. Vol 1. Agriculture D`aujourd`hui. 

Sciences,Techniques, Aplications. 374 pp. 

Freitas, A.R., 2005. Curvas de crescimento na produção animal. Revista Brasileira de 

Zootecnia, 34(3):786-795. 

Freitas, A.R., Albino, L.F.; Rosso, L.A., 1983. Estimativas do peso de frangos machos e 

fêmeas através de modelos matemáticos. Concórdia, Embrapa-CNPSA. Comunicado 

Técnico 68:1-4.  

Goliomytis, M., Panopoulou, E.; Rogdakis, E., 2003. Growth curves for body weight and 

major component parts, feed consumption, and mortality of male broiler chickens raised to 

maturity. Poultry Science 82:1061-1068. 

Gompertz, B., 1825. On the nature of the function expressive of the law of human 

mortality and on a new method of determining the value of life contingencies. Trans. R. 

Phil. Sci., 115:513-585. 

Gosset, J., Simpson, P., Casey, P., Whiteside-Mansell, L., Bradley, R., Jo, C.H., 2007. 

Growing growth curves using PROC MIXED and PROC NLMIXED. Pharmasug 2007. 

SAS Conf. Proc.. Denver, Colorado. USA. 

Gous, R.M., Moran, E.T.J., Stilborn, H.R., Bradford, G.D., Emmans, G.C., 1999. 

Evaluation of the parameters needed to describe the overall growth, the chemical growth, 

and the growth of feathers and breast muscles of broilers. Poultry Science 78:812–821. 

Hruby, M., Hamre, M.L., Coon, C.,1994. Growth modeling as a tool for predicting amino 

acid requirements of broilers. Journal of Applied Poultry Research 3(4):403-415. 

Hruby, M.; Hamre, M.L.; Coon, N., 1996. Non-linear and linear fünctions in body protein 

growth. Journal of Applied Poultry Research 5:109-15. 

Lawrence, T.L.J e Fowler,V.R., 2002. Growth of farm animals. 2nd edition . CAB 

International.  



53 
 

Mignon-Grasteau, S., Beaumont, C., Le Bihan-Duval, E., Poived, J.P., De Rochambeau, 

H. Ricard, F.H., 1999. Genetics parameters of growth curve parameters in male and 

female chickens. British Poultry Science 40:44-51. 

Mignon-Grasteau, S.  e Beaumont, C., 2000. Les courbes de croissance chez les oiseaux. 

INRA Production Animales 13(5):337-348. 

Miguel, J.A., Ciria, J., Asenjo, B. , Calvo, J.L., 2008a. Effect of caponisation on growth and 

on carcass and meat characteristics in Castellana Negra native Spanish chickens. Animal 

2:305-311. 

Miguel, J.A., Ciria, J., Asenjo, B., Calvo, J.L., Gómara, A. , Francesch, A., 2008b. 

Comparación del crecimiento y la canal de  diferentes tipos genéticos de pollos criados en 

régimen semiextensivo en la provincia de Soria. Información Técnica Económica Agrária 

104:381-398. 

Miguel, J.A., Asenjo, B., Ciria, J., Calvo, J.L., 2009. Descripción del crecimiento de tres 

tipos genéticos de gallinas españolas y una línea comercial Sasso. Efecto del tipo de 

alojamento. Información Técnica Económica Agrária 105:7-16. 

Moula, N., Philippe, F.X., Antoine-Moussiaux, N., Leroy, P., Michaux, C., 2014. Estimation 

of inbreeding rates and extinction risk of forty one Belgian chicken breeds in 2005 and 

2010. Archivos Zootecnia 63(242):389-392.  

Rizzi,C., Contiero, B., Cassandro, M., 2013. Growth patterns of Italian local chicken 

populations. Poultry Science 92:2226–2235. 

Rondón, E.O.O., Murakami, A.E., Sakaguti, E.S., 2002. Modelagem Computacional para 

Produção e Pesquisa em Avicultura. Revista Brasileira de Ciência Avícola vol. 4, nº 1. 

ISSN1516-635X. 

Sakomura, N. K., Longo, F. A., Oviedo-Rondon, E.O., Boa-Viagem, C., Ferraudo, A., 

2005. Modeling Energy Utilization and Growth Parameter Description for Broiler Poultry 

Science 84:1363–1369. 

Sánchez, L., Calle, B., Iglesias, A., Sánchez, B., 2005. Utilización de estirpes autóctonas 

para la producción del pollo Label. Archivos Zootecnia 54:491-496. 

Santos, A.L., Sakomura, N.K., Freitas, E.R., Fortes, C.M.L.S., Carrilho, E.N.V.M., 

Fernandes, J.B.K., 2005. Estudo do crescimento, desempenho, rendimento da carcaça e 



54 
 

qualidade de carne de 3 linhagens de frango de corte. Revista Brasileira de Zootecnia 

34:1589-1598. 

SAS, 1999. User`s Guide. Versão 8. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. 

Soltner, D., 1985. La production de viande bovine. Collection Sciences et Techniques 

Agricoles, 10ª edition, Angers. France. 

Song, C.Q. e Kuznetsova, O.M., 2001. Fitting Gompertz nonlinear mixed model to infancy 

growth data with SAS_version 8. Procedure NLMIXED. Pharmasug 2001. SAS Conf. 

Proc.. Boston, Massachusetts. USA. 

Tholon, P. e Queiroz, S. A., 2009. Modelos matemáticos utilizados para descrever curvas 

de crescimento em aves aplicados ao melhoramento genético animal. Ciência Rural, 

Santa Maria 39(7):2261-2269.  

Vilalba, D., Francesch, A., Pons, A., Bustamante, J., Espadas, J.M., Cubiló, D., 2007. 

Resultados de puesta y crecimiento de una población de gallinas de raza Menorca. 

Archivos Zootecnia 56:545-550. 

Wang, Z. e Zuidhof, M.J., 2004. Estimation of growth parameters using a nonlinear mixed 

Gompertz model. Poultry Science 83:847-852. 

 

  



55 
 

CAPÍTULO 3.  

 

 

 

PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA CARNE DAS RAÇAS DE GALINHAS 

AUTÓCTONES PORTUGUESAS: AMARELA, PRETA LUSITÂNICA E PEDRÊS 

PORTUGUESA 

 

  



56 
 

 

  



57 
 

3.1 Introdução 

A produção e o consumo de carne de aves na Europa têm resistido às várias crises que 

periodicamente se têm sucedido, mantendo a tendência na distinção da qualidade e no 

aparecimento de produtos certificados, com impacto no desenvolvimento de serviços no 

sector agroalimentar (Magdeleine, et al., 2008). Segundo a FAO (2013) a carne de frango 

continua a ser a segunda mais importante origem a nível mundial de proteína animal na 

dieta humana, aproximando-se da primeira eleição, a carne de porco. 

As aves são dos animais que melhor convertem produtos alimentares de baixo valor em 

produtos de elevada qualidade, como a sua carne e os seus ovos, ambos altamente 

palatáveis, facilmente digeríveis e facilmente comercializáveis. A carne de aves continua 

a ter uma elevada popularidade e aceitação por todo o mundo, fruto da sua qualidade 

nutricional, preço acessível, grande facilidade de confeção, e ausência de obstáculos 

culturais e religiosos (Magdeleine, et al., 2008). É recomendada pelos nutricionistas pelo 

seu baixo conteúdo em gordura mas simultaneamente elevada riqueza em ácidos gordos 

insaturados (Lessire, 2001). 

Atualmente existe uma crescente preocupação com a segurança alimentar e uma 

exigência cada vez maior por produtos saudáveis e ecologicamente viáveis. O 

consumidor está cada vez mais interessado tanto em colmatar as suas necessidades 

nutricionais, como, através de características como tenrura, suculência e sabor, ter prazer 

no seu consumo. Nos mercados em que o consumidor é mais exigente, importa também 

informá-lo sobre aspetos técnicos inerentes ao produto. Segundo Sousa (2010), o 

consumidor adquire desta forma competências para comparar, eleger e aceitar de uma 

forma idónea a opção pela satisfação do gosto, da aceitabilidade mantendo a garantia do 

são e do natural. Por esta razão, para atrair e fidelizar o consumidor importa que essa 

impressão seja contínua, daí a necessidade e mais especificamente no caso da carne 

oriunda de aves das raças autóctones, de matizar e diferenciar os atributos da sua 

qualidade, cor, tenrura, sabor e suculência. 

No presente capítulo pretendeu-se avaliar o rendimento e qualidade da carne de 3 raças 

de galinhas autóctones portuguesas, Amarela (AM), Preta Lusitânica (PL) e Pedrês 

Portuguesa (PP). Numa primeira fase avaliou-se o rendimento de carcaça e rendimento 

das peças nobres, como peito e coxa-perna, seguindo-se a caraterização físico-química e 

análise da composição de ácidos gordos, também diferenciada segundo aquelas peças 

de corte. 
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3.2 Definição de Carne 

O conceito de carne e definição de qualidade pode ter um significado divergente entre os 

seus usuários, sejam produtores, responsáveis pelo acabamento, indústria, comerciante 

grossista, retalhista ou consumidor. Para alguns importa, a qualidade de criação (com 

relevância para o bem estar animal), outros a qualidade ligada ao tipo de crescimento, 

outros o rendimento em carcaça e carne, mas para o consumidor interessa 

essencialmente a qualidade ao nível da aparência, textura, cor, tenrura e suculência 

(Fletcher, 2002; Sousa, 2010).  

A noção de qualidade é algo complexo, influenciada por múltiplos fatores ante e post-

mortem (Perlo et al., 2010). O sistema de produção, o genótipo, o sexo, a alimentação, as 

condições de abate, a refrigeração e as condições de armazenamento ditam com 

importância distinta a qualidade final da carne, como representado na figura 3.1 (Lessire, 

2001; Anderson et al., 2005; Perlo et al., 2010; Miguel et al., 2011a). 

 

 

Figura 3.1 Representação esquemática de fatores que precisam ser entendidos em 

termos quantitativos, a fim de desenvolver sistemas de apoio a decisões ideais para 

futuro controlo da qualidade da carne (Anderson et al., 2005). 

O conceito de carne como produto consumível, não pode ser interpretado unicamente 

como músculo, pois quando consumida são ingeridas quantidades apreciáveis de 

gordura e tecido conjuntivo, tecidos que apresentam um papel fundamental nas 

características organoléticas da mesma. Segundo alguns autores, o produto final “carne” 

é muito mais do que o conjunto de vários tecidos, é o reflexo de contínuas 

transformações que ocorrem no músculo post mortem, as quais dependem da sua 
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estrutura e fisiologia e dos fenómenos envolvidos na transformação do músculo e tecidos 

envolventes em carne, (Lawrie, 1977; Fraysse e Darré., 1990).  

 

3.2.1 Estrutura da carne de frango: tecido muscular, conjuntivo e adiposo 

A carne, como foi referido anteriormente, é essencialmente constituída de três tecidos, 

muscular, conjuntivo e adiposo, em proporções que variam com a sua anatomia e função. 

Os músculos, como retrata a Figura 3.2 são compostos por fibras e por feixes ou 

fascículos envolvidos, respetivamente por camadas de tecido conjuntivo (endomisium, 

perimisium e epimisium). Estas três lâminas de tecido conjuntivo confluem nos extremos 

dos músculos formando os tendões, permitindo a ligação do músculo ao esqueleto 

(Lawrie, 1977; Forrest et al., 1979).  

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Representação da histologia do músculo-esquelético (Sousa, 2010). 

As fibras musculares não são homogéneas apresentando diferentes características 

morfológicas, bioquímicas e sensoriais (Forrest et al., 1979, Bacou e Vignhon,1988). 

Consoante o seu diâmetro encontram-se distribuídas de forma distinta, com as de maior 

diâmetro no centro e as de menor diâmetro distribuídas perifericamente (Lawrie, 1977). A 

coloração da carne, aspeto de grande importância na preferência do consumidor, é 

variável não só com a espécie, o sexo, a idade, mas também com a localização 

anatómica do músculo e com a sua atividade. A quantidade e qualidade de fibras 

musculares existente no músculo vai depender do papel que este desempenha no corpo, 

sendo responsável pela sua maior ou menor dureza. O pigmento mioglobina presente no 

sangue e o seu estado de oxirredução (Lawrie, 1977) tem consequências diretas na cor 

do músculo. As diferenças de cor encontradas entre os cortes (peito, coxa e sobre-coxa, 

nos galináceos) são consequência do tipo de fibra e metabolismo predominante em cada 

porção muscular (Santé et al., 2001; Fletcher, 2002). As fibras musculares vermelhas são 

mais ricas em mioglobina, em mitocôndrias e em lípidos, exibindo uma contração mais 
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lenta e nas aves, encontram-se predominantemente na coxa e na asa (Lawrie, 1977). 

Obtêm energia principalmente através de processos de oxidação fosforilativa. As fibras 

brancas são ricas em glicogénio, mas mais pobres em mitocôndrias e lípidos, possuem 

uma contração rápida e estão presentes predominantemente nos músculos peitorais das 

aves (Lawrie, 1977; Fletcher, 2002; Furtado e Shoffen-Enke, 2005). O metabolismo 

energético destas fibras é por isso, essencialmente glicolítico (Bacou e Vignhon,1988; 

Sousa, 2010). Existem também outros músculos com fibras que apresentam 

características intermédias aos dois tipos acima citados. 

O Tecido conjuntivo é caracterizado por apresentar células distanciadas entre si, em 

maior ou menor grau, imersas numa substância intercelular designada como matriz 

extracelular. Encontra-se em todo organismo, no esqueleto, nos órgãos, vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos e também nas películas envolventes dos tendões, músculos 

e fibras nervosas (Sousa, 2010). Tem uma função mecânica de sustentação, de coesão e 

proteção das fibras musculares, feixes e músculos, como também uma função nutritiva e 

de defesa do organismo. As diferentes categorias do tecido conjuntivo variam com a 

quantidade e orientação das estruturas fibrilares de que é composto, o colagénio, a 

reticulina e a elastina (Lawrie, 1977; Fraysse e Darré, 1990). O tecido conjuntivo contribui 

também quantitativa e qualitativamente nas propriedades da carne. A proporção de tecido 

conjuntivo é muito importante para determinar a maciez da carne, estando também 

relacionada com a função desempenhada pelo músculo e pela sua localização. Com o 

avançar da idade da ave, o nível de tenrura da carne vai diminuindo devido ao 

decréscimo da solubilidade do colagénio e ao aumento das ligações cruzadas entre 

moléculas adjacentes a este. A calcificação das extremidades ósseas e o aumento de 

diâmetro das fibras musculares também contribuem para aquele facto (Furtado e 

Shoffen-Enke, 2005). As fibras de colagénio são resistentes a ações mecânicas de 

estiramento e de cisalhamento e também ao calor e à ação das enzimas. Deste modo, 

quantidades variáveis de colagénio no músculo vão ser responsáveis por uma maior ou 

menor dureza da carne (Fraysse e Darré, 1990). Na presença de água quente (60-80ºC) 

sofre encolhimento e a temperaturas superiores converte-se em gelatina solúvel (Fraysse 

e Darré,1990), sendo esta característica mais intensa em carne de animais mais jovens.  

O tecido adiposo é formado pelos adipócitos cuja função é sintetizar e acumular lípidos 

no interior do seu citoplasma. A gordura armazenada nessas células servirá como fonte 

de energia para o organismo para além de constituirem um excelente isolante térmico e 

mecânico, absorvendo a força de impactos, minimizando assim possiveis danos nos 

orgãos envolvidos. Ao nível muscular, os lipidos apresentam-se na forma intermuscular 

que, como o nome indica, localizam-se entre os músculos e na forma intramuscular 
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(marmoreado), incorporados no próprio tecido muscular (Furtado e Shoffen-Enke, 2005). 

A marmorização ou marmoreado não sendo excessiva é desejável, sendo responsável 

por acrescentar suculência, firmeza e sabor à carne.  

Além da gordura armazenada como fonte de energia há outros tipos de lípidos, os 

denominados estruturais, entre os quais os fosfolípidos e o colesterol, que são essenciais 

para a função celular. Comparativamente com os lípidos de reserva, os existentes nas 

membranas celulares apresentam uma composição semelhante em todas as espécies 

animais, mesmo havendo diferenças nas dietas e nas condições do meio ambiente 

(German, 1990). A repartição do tecido adiposo é variável consoante as espécies aviárias 

e as peças de corte, já que os músculos do peito, devido à predominância de fibras 

musculares brancas, são menos ricos em lípidos que os músculos da coxa onde há maior 

predominância de fibras vermelhas. O sexo e a idade das aves também são importantes 

nesta repartição, sendo as fêmeas e os animais mais velhos os que apresentam a maior 

deposição de gordura (Lessire, 2001). 

 

3.2.2 Composição química do músculo 

A carne de frango é considerada como alimento de elevada qualidade nutritiva devido 

essencialmente à quantidade e qualidade dos aminoácidos constituintes dos músculos, 

da presença de ácidos gordos essenciais e de um elevado conjunto de vitaminas do 

complexo B (Fraysse e Darré., 1990). A caracterização nutritiva e/ou sensorial da carne 

está diretamente relacionada com a qualidade da sua composição química. 

Essencialmente, esta é constituída por 70 a 80% de água e 15 a 25% de proteína, sendo 

o restante formado principalmente por, gorduras, sais, pigmentos, minerais e vitaminas 

(Bragagnolo, 2001; Toldrá, 2003). A percentagem de gordura é o componente que 

apresenta variações mais significativas. 

 

3.2.2.1 Água 

A água apresenta-se no organismo de formas distintas, parte encontrada na forma livre 

(26-45%, localizada entre as fibras musculares e tecido conjuntivo) e a restante ligada às 

proteínas. A atividade muscular, pressão e descompressão, contração e relaxamento só 

são possíveis na presença da água (Fernández, 2001). Após a morte do animal, deve 

evitar-se que as condições de armazenamento modifiquem a capacidade de retenção de 

água no músculo, o que poderá alterar a sua qualidade (Fernández, 2001). 
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3.2.2.2 Proteína 

A proteína é o componente em maior proporção na carne logo a seguir à água. O valor 

nutricional da carne de frango está intimamente relacionado com a existência de 

proteínas de elevada qualidade, fruto da presença de aminoácidos essenciais (Fraysse e 

Darré, 1990). As proteínas dividem-se em extracelulares e intracelulares, representando 

as primeiras cerca de 30% da proteína total fornecida pela carne (Heinz e Hautzinger, 

2007). São compostas essencialmente pelas proteínas do estroma (colagénio, reticulina, 

elastina) situadas no exterior das fibras musculares e fazendo parte do tecido conjuntivo 

(Fraysse e Darré, 1990). As proteínas intracelulares representam cerca de 65% da 

proteína total (Heinz e Hautzinger, 2007) e estão localizadas no interior das fibras 

musculares, classificadas em proteínas sarcoplasmáticas e proteínas miofibrilares 

(actina, miosina, actomiosina). São proteínas muito importantes na contração muscular e 

nas modificações da carne post-mortem (Fraysse e Darré, 1990). A solubilidade das 

proteínas é o principal fator que determina as propriedades de suculência da carne, 

sendo influenciada pelo pH, temperatura e início do rigor-mortis. Cerca de 5% do teor 

proteico pode ainda ser encontrado no sangue e queratina. No entanto, a qualidade 

destas proteínas é, tal como no tecido conjuntivo, inferior às encontradas no músculo-

esquelético (Heinz e Hautzinger, 2007). O conceito de qualidade de proteínas está 

relacionado com o valor biológico de um alimento e é genericamente representado pelo 

seu conteúdo em aminoácidos essenciais. 

 

3.2.2.3 Lípidos 

Os lípidos são substâncias insolúveis em água, representadas maioritariamente por 

triglicerídeos (98 a 99%), fosfolípidos e colesterol. Os triglicerídeos (glicerol e 3 ácidos 

gordos) são primariamente constituídos por ácidos gordos, cuja nomenclatura, número de 

carbonos na cadeia e grau de saturação, traçam um perfil diferenciado com graus de 

importância distintos entre si (Brandão et al., 2005). Os fosfolípidos são normalmente 

mais ricos em ácidos gordos insaturados que os triglicerídeos, podendo atingir os 90% de 

digestibilidade (Furtado e Shoffen-Enke, 2005). 

O conteúdo de lípidos é mais variável no músculo das aves do que os outros 

componentes (proteína e água), pois é fortemente influenciada pela idade do animal, pela 

composição da dieta e ainda, pelo meio ambiente. Lessire et al. (2001) referem que 

consoante o tipo de músculos, a percentagem de lípidos na carne é distinta, com baixos 
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teores (0,9%) nos músculos brancos e valores próximos de 2,8% nos músculos 

vermelhos. 

 

3.2.2.3.1 Ácidos gordos 

Os ácidos gordos são comumente designados numa forma abreviada de acordo com 

suas estruturas químicas. São ácidos monocarboxílicos com cadeias hidrocarbonadas de 

4 a 36 átomos de carbono, e são compostos integrantes dos lípidos. São considerados 

saturados (SFA) quando só apresentam ligações simples entre os átomos de carbono, 

monoinsaturados (MUFA), com uma ligação dupla e polinsaturados quando estão 

presentes duas ou mais insaturações (PUFA), possuindo 18 ou mais átomos de carbono 

(Ruxton et al., 2004). Os principais ácidos gordos saturados são o láurico (C12:0), o 

mirístico (C14:0), o palmítico (C16:0), e o esteárico (C18:0) e os insaturados o oleico 

(C18:1), o linoleico (C18:2) e o linolénico (C18:3) (Simopoulos, 2000; Furtado e Shoffen-

Enke, 2005). Tal como nos mamíferos, nas aves os ácidos linoleico e o linolénico não são 

sintetizados pelo organismo (ácidos gordos essenciais) devendo por isso, ser 

disponibilizados na alimentação (Simopoulos, 2000).  

Dentro dos PUFA existem as séries ómega-9 (n-9), ómega-6 (n-6) e ómega-3 (n-3), 

designando o caracter ómega (ou n) a posição da primeira insaturação enumerada a 

partir do último grupo metílico da cadeia alifática, com a primeira insaturação no nono, 

sexto e terceiro carbono respetivamente (Ruxton et al., 2004; Martin et al., 2006). Os 

PUFA n-9 podem ser sintetizados por todos os mamíferos, mas não os da série n-6 e n-3 

pois não possuem a enzima delta 9 dessaturase (Moreira et al., 2002), daí terem de ser 

disponibilizados na dieta ou produzidos pelo organismo a partir de outros ácidos 

insaturados como o linoleico e linolénico (Moreira et al., 2002). O ácido linolénico é um 

ácido gordo essencial apresentando dois isómeros, um da série n-3, o isómero 

α-linolénico (C18:3) com duplas ligações nos carbonos 9, 12 e 15, e outro da série n-6, o 

isómero γ-linolénico, com as duplas ligações nos carbonos 6, 9 e 12 (Tabela 3.1.) Estes 

ácidos são também precursores de outros ácidos gordos de séries n-6 e n-3. Uma vez 

ingeridos irão desencadear uma série de reações químicas mediadas por enzimas, 

dessaturases e alongases, sendo convertidos em outros ácidos gordos de cadeia mais 

longa, de 20 a 22 carbonos. As alongases atuam adicionando dois átomos de carbono à 

parte inicial da cadeia, e as dessaturases, por sua vez, atuam oxidando dois carbonos da 

cadeia, originando uma dupla ligação com a configuração cis (Martin et al., 2006). Assim, 

o ácido linoleico converte-se em ácido araquidónico (C20:4), série n-6 e o ácido 
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α-linolénico em eicosapentaenóico (EPA) (C22:5) e docosahexaenóico (DHA) (C22:6) 

ambos da série n-3 (Simopoulos, 2000). 

 

Tabela 3.1 Ácidos gordos polinsaturados de interesse nutricional. (Furtado e Shoffen-

Enke, 2005) 

Nº de carbonos 

e insaturações 

Posição das 

insaturações 
Série Nome comum 

18:2 9,12 n-6 Linoleico 

18:3 6,9,12 n-6 γ-Linolénico 

18:3 9,12,15 n-3 α-Linolénico 

20:4 5,8,11,14 n-6 Araquidónico 

20:5 5,8,11,14 n-3 Eicosapentaenóico (EPA) 

22:6 4,7,10,13,16,19 n-3 Docosahexaenóico (DHA) 

 

O excesso de ácido linoleico pode limitar a síntese de ácido linolénico e vice-versa 

(Lessire, 2001; Martin et al., 2006). Nestes processos (Figura 3.3) pode haver competição 

entre as enzimas dessaturases e alongases, de forma que a ingestão em excesso de n-6 

pode limitar a conversão em n-3 reduzindo a produção de EPA e DHA (Lessire, 2001; 

Ruxton, et al., 2004).  

 

Figura 3.3 Ácido linoleico (C18:2n-6) e α-linolénico (C18:3n-3), metabolismo e 

alongamento (Briz, 1997). 
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Os SFA são considerados hipercolesterolémicos (Grundy e Denke, 1990). Existe um 

considerável consenso (Sinclair, 1993; Daley et al., 2010) que um desequilíbrio de 

colesterol dietético e de gorduras são a principal causa da aterosclerose e outras 

doenças cardiovasculares, embora só cerca de 30% do colesterol seja oriundo da 

alimentação (colesterol exógeno) sendo os restantes 70% provenientes da síntese 

biológica endógena (colesterol endógeno). As campanhas anti SFA das últimas três 

décadas levaram a que se reduzisse o consumo de gorduras na dieta, incluindo a maioria 

das proteínas de origem animal devido à sua relação com altos teores de SFA e 

colesterol, uma vez que a presença conjunta destes nas dietas elevava a concentração 

de  LDL (Fernández, 2001). No entanto, estudos mais recentes sugerem que nem todos 

os SFA têm o mesmo impacto sobre o colesterol no soro (Grundy e Denke, 1990). Por 

exemplo, o ácido láurico (C12:0) e o ácido mirístico (C14:0) têm um efeito maior na 

elevação do colesterol do que o ácido palmítico (C16:0), enquanto o ácido esteárico 

(C18:0) apresenta efeito neutro sobre a concentração sérica total de colesterol, não 

apresentando nenhum impacto aparente no LDL e HDL (Grundy e Denke, 1990; Sinclair, 

1993; Daley et al., 2010), uma vez que no organismo se transforma em ácido oleico 

(Sinclair, 1993; Bragagnolo, 2001). 

Os PUFA são naturalmente mais benignos, por reduzirem a agregação de plaquetas e de 

triglicerídeos, diminuindo assim o risco de doenças cardiovasculares (Kinsella et al., 

1990). Também exercem uma ação benéfica em processos inflamatórios (Ruxton, et al., 

2004). Contudo, é necessário considerar o equilíbrio entre PUFA n-6 e n-3. Quantidades 

elevadas de n-6, alterando o equilíbrio n-6/n-3 são responsáveis por promover a 

ocorrência de muitas doenças incluindo doenças cardiovasculares, cancro, doenças 

inflamatórias e auto-imunes, ao passo que níveis elevados de n-3 (reduzindo o rácio 

n-6/n-3) exercem já um efeito supressivo (Simipoulos, 2004). Segundo este autor as 

dietas ocidentais são deficientes em ácidos gordos n-3 e excessivas em ácidos gordos 

n-6, muito distintas da dieta inicial com que os seres humanos evoluíram estabelecendo 

os seus padrões genéticos. A proporção de n-6/n-3 aconselhada para o ser humano é de 

pelo menos 4:1 (Simipoulos, 2000) estando associada a uma diminuição de 70% na 

mortalidade total (Simipoulos, 2004; Martin et al., 2006).  

Também a isomeria geométrica com que os ácidos gordos polinsaturados se apresentam 

(cis ou trans) têm consequências distintas. Enquanto os ácidos gordos insaturados cis 

são benéficos para a saúde por terem a capacidade de reduzirem agregações das 

plaquetas e dos triacilgliceróis e consequentemente, diminuírem o risco de doenças 

cardiovasculares (Kinsella et al., 1990), os trans, oriundos do processamento e da 
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hidrogenação dos óleos e gorduras, podem ser considerados ainda mais aterogénicos 

que os SFA (Moreira et al., 2002). 

 

3.3 Transformação do músculo em carne: Rigor mortis 

A transformação do músculo em carne é determinante na qualidade do produto final. 

Com o abate e sangria, a circulação sanguínea cessa, assim como o transporte de 

oxigénio, modificando profundamente o metabolismo muscular (Santé, 2001, Duclos et 

al., 2007). Como na conversão post-mortem do músculo para carne este continua a 

requerer energia (ATP), passa a utilizá-la a partir de ATP produzido pelo metabolismo 

anaeróbio do glicogénio, e em parte da fosforilação de ADP por fosfato de creatina 

(Santé, 2001; Anderson et al., 2005, Duclos et al. 2010). A diminuição de ATP e 

glicogénio disponível (com consequente produção de ácido láctico) promovem a queda 

do pH muscular, iniciando-se o rigor mortis (Lawrie, 1977; Fraysse e Darré, 1990, 

Fernández, 2001; Anderson et al., 2005). Com a descida do pH, ocorre a libertação de 

cálcio do retículo sarcoplasmático, para o espaço miofibrilar, conduzindo a uma união 

irreversível das proteínas musculares (actina e miosina) e promovendo a contração 

muscular. 

A velocidade e amplitude da descida do pH são determinantes na qualidade da carne. O 

músculo vivo possui um pH de aproximadamente 7,2. Quinze minutos após o abate, o pH 

normal oscilará entre 6,2 a 6,5 fixando-se no final em aproximadamente 5,8 (Duclos et al., 

2007). Quando a descida do pH é rápida e atinge valores de 5,8 com a temperatura 

corporal ainda elevada (> 35ºC), pode haver desnaturação das proteínas musculares com 

uma diminuição da capacidade de retenção de água e descoloração da carne, dando 

origem a carnes PSE: pálida, mole e exsudativa (Figura 3.4). Por sua vez quando a 

diminuição do pH é muito reduzida, mantendo-se o pH acima de 6 obtêm-se carnes DFD: 

dura, seca e escura (Santé, 2001; Duclos et al., 2007). As carnes tipo DFD e PSE 

resultam de más condições de maneio ante mortem e de alterações metabólicas no 

processo post mortem, acelerando ou atrasando o processo de rigor mortis. A carne PSE 

é a que causa maior impacto na economia, uma vez que se torna imprópria tanto para o 

processamento de produtos industriais como para consumo em fresco. 
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Figura 3.4 Curva típica de declínio do pH post-mortem (glicólise) em intervalos de tempo, 

que promovem carnes do tipo ‘’DFD’’, normal e ‘’PSE’’ (Schneider, 2004). 

 

3.4 Material e métodos  

O presente trabalho realizou-se na Escola Superior Agrária (ESA), pertencente ao 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC). A criação das aves das 3 raças ocorreu 

na exploração agrícola da ESA e a componente analítica realizou-se nos laboratórios da 

ESA-IPVC e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto 

(ICBAS).  

 

3.4.1 Efetivo macho 

As aves foram inicialmente fornecidos pela AMIBA, tal como descrito no Capítulo 2 e as 

restantes obtidas por incubação artificial, efetuada na própria ESA. Os machos (Figura 

3.5, 3.6, 3.7) utilizados neste estudo foram provenientes dos lotes de aves da raça AM, 

PL e PP. Dez galos por raça foram abatidos aos 240 dias de idade, para avaliação dos 

rendimentos da carcaça, rendimentos das peças nobres (peito e o conjunto coxa-perna), 

análises físico-químicas e composição de ácidos gordos, das duas peças referidas. A 

idade de abate de 240 dias foi utilizada por razões de comparabilidade com a literatura, 

uma vez que a maioria dos estudos em galinhas de raças autóctones refere idades de 

abate entre 210 e 270 dias. 
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Figura 3.5 Raça Amarela. 

       

 

 

 

 

Figura 3.6 Raça Preta Lusitânica. 

       

 

 

 

 

Figura 3.7 Raça Pedrês Portuguesa. 

 

3.4.2 Instalações 

Nas 3 primeiras semanas de vida as aves foram mantidas em recinto fechado aquecido 

com uma lâmpada chocadeira e protegidos por círculos ajustáveis com área entre 1 a 

3 m2 (Capítulo 2). Após este período as aves foram alojadas num espaço composto por 

uma zona fechada com 9 m2, apetrechada com poleiros, comedouros e bebedouros e 
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com acesso a um parque exterior vedado com rede, de 21 m2. Os 30 m2 disponíveis para 

cada lote asseguraram um mínimo de 1 m2 por ave adulta. 

 

3.4.3 Alimentação 

O maneio alimentar foi de uma forma geral descrito no Capítulo 2. Resumidamente, 

durante as primeiras 3 semanas foi fornecido alimento comercial de iniciação (19,3% de 

proteína bruta, 4,2% de gordura bruta, 4,8% de fibra bruta e 7,7% de cinzas) 

correspondendo a 16,52 MJ/kg MS de EM (estimado de acordo com normas do INRA; 

Ferrand e Blum, 1989). Após este período foi fornecido milho partido (até 

aproximadamente 15 semanas de idade) e depois na forma de milho-grão (8,0% de 

proteína bruta, 4,2% de gordura bruta, 2,4% de fibra bruta e 1,5% de cinzas) 

correspondendo a 16,54 MJ/kg MS de EM (estimado de acordo com normas do INRA; 

Ferrand e Blum, 1989). Quer o alimento comercial de iniciação, quer o milho, foram 

sempre disponibilizados ad libitum.  

Foi feita a determinação da composição dos ácidos gordos do milho, cujos resultados se 

descrevem na Tabela 3.2. O total de ácidos gordos saturados foi de 16,7%, de 

monoinsaturados 26,7% e de polinsaturados 56,3%. Os ácidos gordos encontrados em 

maior proporção foram o ácido linoleico (C18:2), seguido do oleico (C18:1) e do palmítico 

(C16:0). 
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Tabela 3.2 Composição dos ácidos gordos encontrados no milho fornecido (g/100g 

matéria seca de ácidos gordos totais). 

Nome comum 
Representação 

(série) 
Média ± EP 

Cáprico C10:0 0,05 ± 0,01 

Láurico C12:0 0,02 ± 0,01 

Mirístico C14:0 0,05 ± 0,01 

Pentadecílico C15:0 0,02 ± 0,002 

Palmítico C16:0 13,70 ± 0,48 

Palmitoléico C16:1 0,06 ± 0,004 

Cis-palmitoleico C16:1 (n-9) 0,11 ± 0,01 

Esteárico C18:0 1,88 ± 0,05 

Oleico C18:1 (n-9) 25,55 ± 1,24 

Vaccénico C18:1c11 0,67 ± 0,02 

Linoleico C18:2 (n-6) 54,85 ± 1,04 

Nonadecanoico C19:0 0,08 ± 0,02 

Alfa-linolênico C18:3 (n-3) 1,43 ± 0,03 

Araquídico C20:0 0,41 ± 0,01 

Gadoleico C20:1c11 0,27 ± 0,01 

Eicosadienóico C20:2 (n-6) 0,03 ± 0,01 

Behénico C22:0 0,17 ± 0,004 

Erúcico  C22:1c13 0,04 ± 0,002 

Tricosanóico C23:0 0,04 ± 0,004 

Lignocérico C24:0 0,30 ± 0,01 

 

3.4.4 Metodologia para a avaliação de rendimentos de carcaça e peças nobres 

Os 10 galos de cada raça foram aleatoriamente selecionados e, conforme já referido, 

abatidos aos 240 dias após 12 horas de jejum. O abate efetuou-se por incisão da carótida 

e jugular, método tradicional usado na região, e de imediato sangrados. Antes do abate, 

todos os animais foram pesados (peso vivo - PV) usando uma balança eletrónica portátil 

(Electro Samson, Salter Brecknell, 25 Kg x 20 g). 

Foram depenados manualmente após escaldão, lavados e posteriormente pesados, 

registando o peso da carcaça (PC1). Após a evisceração e arrefecimento, duas outras 

medidas de peso foram tomadas, correspondente ao peso da carcaça eviscerada com 

(PC2) ou sem cabeça e patas (PC3). Como tradicionalmente estas aves são vendidas e 

consumidas juntamente com as vísceras comestíveis (coração, fígado, moela, rins), 

denominadas popularmente de miúdos, outro peso foi registado (PC4) correspondendo 
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ao PC2 mais o peso das vísceras comestíveis (VC). Os rendimentos de carcaça 

correspondentes foram obtidos expressando os pesos em percentagem de PV e referidos 

como RC1 a RC4, respetivamente. 

Procedeu-se de seguida à separação da peça do peito e do conjunto coxa e perna. As 

peças foram desossadas e a pele retirada. De seguida, numa balança digital 3,000 g x 

0,01 g (OERTLING Model OC032-AOZA1OA-A) foram registados os respetivos pesos, 

em músculo, pele e osso. Este trabalho incluiu a análise das peças peito (Pt) e conjunto 

coxa-perna (Cp) em três combinações enumeradas de 1 a 3: com a pele e osso (Pt1 e 

Cp1, respetivamente), sem pele (Pt2 e Cp2, respetivamente) e sem pele e osso (Pt3 e 

Cp3, respetivamente). Os rendimentos destas peças foram também expressos em 

percentagem de PC2 e designadas de RPt1 a RPt 3 e RCp1 a RCp3, respetivamente. Os 

rendimentos das vísceras comestíveis (RVC) foram também expressos em percentagem 

de PC2. 

 

3.4.5 Metodologia para a avaliação da qualidade da carne 

Os músculos das duas peças de corte de cada animal foram triturados separadamente 

(Picadora modelo Retsh-Grindomix-GM200), o pH medido de imediato e de seguida 

embalados em vácuo e congeladas a -80ºC até realização das respetivas análises. 

Assim, foram obtidos 5 amostras por peça e por animal, cada uma contendo a quantidade 

necessária à realização de cada análise programada: humidade, cinzas, proteína, lípidos 

e ácidos gordos. As amostras, destinadas à determinação de lípidos e perfil de ácidos 

gordos, foram posteriormente liofilizadas (liofilizador modelo Scanvac-CoolSafe 110-4) e 

enviadas ao laboratório do ICBAS para a sua determinação. 

 

3.4.5.1 Análises químicas 

Todas as análises foram realizadas em duplicado, para cada peça, seguindo os 

procedimentos de Official Methods of Analysis (AOAC) e transpostos para as normas 

portuguesas como métodos de referência para análise de carne e produtos cárneos. 
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pH  

A determinação do pH foi efetuada com um potenciómetro hidrogeniónico (modelo 

Philips-PW9442) seguindo os procedimentos da norma portuguesa NP3441:1990. O 

elétrodo (FC200) foi primeiramente lavado com água destilada e de seguida calibrado em 

solução tampão 7.0 e 4.0. A amostra foi triturada e de imediato efetuada a leitura do pH, 

imergindo o elétrodo na massa homogeneizada. As leituras ocorreram 5 horas após o 

abate. Repetiu-se o procedimento por 3 vezes, imergindo o elétrodo em pontos distintos 

da massa da amostra e o valor assumido correspondeu à média aritmética das 3 

repetições. Entre amostras diferentes o elétrodo era lavado com água destilada. 

 

Humidade 

Uma cápsula de porcelana contendo aproximadamente 20 g de areia tratada e uma 

vareta de vidro foram secas numa estufa a 103ºC ± 2ºC durante 30 min e colocadas em 

seguida num exsicador a arrefecer até atingida a temperatura ambiente. Procedeu-se 

então à pesagem da cápsula com a areia e vareta (M1), adicionando-se em seguida 

cerca de 5 g de amostra de carne e de novo pesado (M2). Depois de bem misturada a 

areia com a amostra, foram colocadas de novo na estufa a 103ºC ± 2ºC durante 2 h. 

(NP1614:2002). Foram a arrefecer no exsicador e novamente pesadas (M3). As 

pesagens realizaram-se numa balança com resolução de 0,0001 g. Para a determinação 

da humidade foi efetuado o seguinte cálculo: 

%𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑀2 −𝑀3

𝑀2 −𝑀1
× 100 

Onde, 

M1 = massa, em g, da cápsula, vareta de vidro e areia: 

M2 = massa, em g, da cápsula, da vareta de vidro, da areia e da amostra antes de 

secar; 

M3 = massa, em g, da cápsula, da vareta de vidro, da areia e da amostra depois da 

secagem. 

 

Cinzas 

Seguindo os procedimentos da NP1615:2002, colocaram-se os cadinhos na mufla a 

550ºC durante 20 min. Foram a arrefecer em exsicador até chegarem à temperatura 

ambiente e procedeu-se à primeira pesagem (M1). De seguida pesou-se cerca de 1,5 g 
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de amostra que, em conjunto com o cadinho, constituíram o segundo peso (M2). 

Colocaram-se as amostras a incinerar aumentando a temperatura de forma gradual até 

atingir os 550ºC. Permaneceram na mufla durante 6 horas até as cinzas apresentarem 

coloração esbranquiçada. Foram a arrefecer no exsicador e de seguida efetuada a última 

pesagem (M3). As pesagens realizaram-se numa balança com resolução de 0,0001 g. 

Para a determinação das cinzas, foi efetuado o seguinte cálculo: 

%𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 =
𝑀2 −𝑀3

𝑀2 −𝑀1
× 100 

Onde, 

M1 = massa, em g, do cadinho;  

M2 = massa, em g, do cadinho e da amostra antes de secar; 

M3 = massa, em g, do cadinho e da amostra depois da secagem. 

 

Proteína  

Para o cálculo de proteína recorreu-se ao método de KJjeldal para determinação do 

azoto, multiplicando o valor de N obtido na determinação analítica pelo fator de correção 

para carne e derivados (6,25). Para a realização da determinação foram necessários 

tubos de digestão; unidade de digestão (modelo Velp scientifica-DK20), balões 

Erlenmeyer de 250 ml, unidade de destilação (modelo Velp scientifica-UDK139), pérolas 

de vidro, bureta de 50 ml. Os reagentes utilizados foram ácido sulfúrico concentrado 96%, 

pastilhas catalisadoras (Merck 1.10958.1000), ácido bórico a 4%, indicador Tashiro, ácido 

clorídrico 0,1 N.  

Seguiram-se os procedimentos da NP1612:2002. Pesaram-se 1,5 g das amostras para 

os tubos de digestão, colocando 6 pérolas de vidro e 3 pastilhas do catalisador. 

Adicionou-se 25 ml de ácido sulfúrico. Colocou-se no mineralizador aumentando a 

temperatura, segundo instruções do aparelho, deixando digerir a amostra até o líquido 

ficar totalmente límpido. O tempo de digestão foi superior a 2 horas. Após esse período e 

depois do tubo arrefecer, procedeu-se à destilação da amônia, de acordo com instruções 

do equipamento, recolhendo o destilado num balão Erlenmeyer de 250 ml, contendo 50 

ml de ácido bórico a 4% e 4 gotas de indicador Tashiro, deixando a destilar durante uns 

minutos. Finalizada a destilação procedeu-se à titulação da amostra com a solução de 

ácido clorídrico 0,1N e registou-se o volume gasto arredondado à divisão mais próxima. 

Para a determinação da percentagem de azoto, foi efetuado o seguinte cálculo: 

%𝐴𝑧𝑜𝑡𝑜 = 𝑓 × (𝑉2 − 𝑉1) × 100/𝑀 
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Onde, 

V1 = volume de solução de ácido clorídrico gasto no ensaio em branco; 

V2 = volume de solução de ácido clorídrico gasto no ensaio com a amostra; 

M = peso da amostra; 

f (ácido clorídrico)= 0,0014. 

O resultado pode ser expresso em percentagem de proteína desde que seja indicado o 

fator de correção utilizado: 

%Proteína=%Azoto×6,25 

Lípidos  

Os lípidos totais de músculo e milho foram extraídos de acordo com o procedimento de 

Folch et al. (1957), substituindo a solução de clorofórmio:metanol (2:1) por 

diclorometano:metanol (2:1), e o teor em lípidos totais determinado gravimetricamente. 

 

Extração e esterificação de ácidos gordos 

Os ésteres metílicos dos ácidos gordos (FAME) do milho e das amostras de carne foram 

preparados por transmetilação directa (Sukhija e Palmquist, 1988), com o ácido 

heptadecanóico (C17:0, Sigma-Aldrich Co. LLC, Bellfonte, PA, EUA) usado como padrão 

interno. Os ácidos gordos das amostras de músculo do peito e coxa foram bimetilados 

diretamente pelo método de Lee et al. (2012). Resumidamente, a cerca de 250 mg de 

músculo liofilizado adicionaram-se 4 ml de solução de metóxido de sódio em metanol 

anidro (0,5 M), 1 ml de solução de padrão interno (1 mg C19:0/ml; Matreya LLC, Pleasant 

Gap, PA, EUA) e incubou-se a 50ºC durante 15 min. Em seguida, adicionaram-se 4 ml de 

cloreto de acetilo em metanol anidro (1:10) e, após agitação, incubou-se a 60ºC durante 

60 min. Os FAME foram extraídos com hexano para viais de cromatografia e 

conservados a -20ºC até análise cromatográfica. 
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Análise cromatográfica 

Os FAME de milho e músculo foram analisados por cromatografia gasosa, num 

cromatógrafo gasoso Shimadzu GC-2010 (Shimadzu Europe GmbH, Alemanha), 

equipado com um detetor de ionização de chama (GC-FID) e coluna capilar Omegawax 

250 (30 m comprimento x 0.25 mm diâmetro interno x 0.25 µm espessura de filme; 

Supelco, Bellefonte, PA, EUA). A temperatura inicial do forno de 150ºC foi mantida 

durante 7 min, aumentada a 3ºC/min até aos 170ºC e mantida durante 25 min, e 

novamente aumentada a 3ºC/min até aos 220ºC e mantida durante 30 min. As 

temperaturas do injetor e do detetor foram mantidas a 250 e 260ºC, respetivamente. O 

hélio foi usado como gás de arraste a 35 cm/s, o rácio de split foi de 1:100 e o volume 

injetado de 1.0 μL. A identificação dos FAME foi efetuada por comparação com os 

tempos de retenção de FAME de padrões (Supelco 37 Component FAME Mix, Sigma-

Aldrich Co. LLC, Bellfonte, PA, EUA; PUFA-2 Mixture, Bacterial Acid Methyl Esters CP 

Mixture, e GLC-110 Mixture, Matreya LLC, Pleasant Gap, PA, USA). A quantificação dos 

FAME foi calculada com base nas áreas dos picos cromatográficos e do padrão interno 

(C17:0 no milho e C19:0 no músculo). O teor em FAME foi expresso em mg por g de 

matéria seca e em g por 100 g do total de ácidos gordos. 

 

3.4.6 Análise estatística 

Para a análise dos rendimentos de carcaça das diferentes raças foi realizada uma análise 

de variâncias utilizando um modelo fixo linear. O modelo pode ser descrito da seguinte 

forma: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 +𝑅𝑖 + 𝑒𝑖𝑗 

Onde, 

𝑌𝑖𝑗 = característica da carcaça, peso (g) ou rendimento (%) do animal j da raça i; 

𝜇 = média geral;  

𝑅𝑖= raça i (i=1,AM; i=2, PL; i=3, PP); 

𝑒𝑖𝑗 = erro aleatório residual, assumido N ~ (0, σ2
e). 

 

Na avaliação da composição físico-química e dos ácidos gordos, para além dos efeitos 

principais da raça, peça de corte e respetiva interação, foi necessário incluir o efeito 

aleatório do animal de modo a ajustar os resultados às correlações geradas pela 



76 
 

repetição das medições dentro de animal. O modelo misto usado pode ser descrito da 

seguinte forma: 

 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑚 = 𝜇 +𝑅𝑖 + 𝑃𝑗 + (𝑅 × 𝑃)𝑖𝑗 + 𝐴𝑘 +𝑒𝑖𝑗𝑘𝑚 

Onde, 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑚= características (composição físico-químicas e ácidos gordos) da peça de carne 

j da raça i, proveniente do animal k; 

𝜇 = média geral;  

𝑅𝑖= raça i (i=1,AM; i=2, PL; i=3, PP); 

𝑃𝑗= peça de carne j (j=1 Coxa-perna; j=2, Peito); 

(𝑅 × 𝑃)𝑖𝑗= interação entre a raça i e peça de carne j; 

𝐴𝑘 = efeito aleatório do animal, assumindo N ~ (0, σ2
a); 

𝑒𝑖𝑗𝑘𝑚= erro aleatório residual, assumido N ~ (0, σ2
e). 

A partir dos modelos foram construídos contrastes ortogonais para testar as diferenças 

do efeito de raça para todos as características (valores de P<0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes). Todas as análises foram realizadas usando o Proc Mixed 

(SAS,1999). 

 

3.5 Resultados e discussão 

3.5.1 Rendimento de carcaça e peças nobres 

A Tabela 3.3 apresenta os pesos médios ajustados das carcaças e das peças de corte 

estudadas das raças AM, PL e PP. Não se verificaram diferenças significativas entre os 

PV, as 4 medidas de carcaça (PC) e as VC, nos 3 genótipos. Diferentemente, os pesos 

ajustados nas várias combinações das peças nobres (Pt e Cp), apresentaram diferenças 

(P<0,05) que permitiram distinguir as 3 raças. A raça AM apresentou pesos mais leves 

nas 3 combinações realizadas (Pt1, Pt2 e Pt3). Para as medições da coxa-perna (Cp) só 

a raça PP apresentou diferenças significativas em comparação com as outras duas 

raças, exceto para a combinação Cp3 onde a raça PP e a AM, não apresentaram 

diferenças, sugerindo uma estrutura óssea mais pesada na raça PP.  
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Tabela 3.3 Médias ajustadas ± EP, para pesos carcaça, vísceras comestíveis, peito e 

coxa-perna para machos das raças autóctones de galinhas Amarela (AM), Preta 

Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa (PP)*. 

Caracteristicas
1
 (g) AM PL PP 

PV  2713,8 ± 121,33 2718,9 ± 114,39 2833,0 ± 108,52 

PC1 2467,5 ± 114,64 2460,0 ± 108,08 2609,0 ± 102,54 

PC2 2083,8 ± 91,84 2086,7 ± 86,59 2284,0 ± 82,14 

PC3 1866,2 ± 88,19 1779,9 ± 83,15 2006,0 ± 78,88 

PC4  2197,7 ± 95,15 2203,1 ± 89,71 2400,2 ± 85,11 

VC 113,9 ± 5,04 116,4 ± 4,75 116,2 ± 4,51 

Pt1 365,3
a
 ± 30,66 492,6

b
 ± 28,90 521,2

b
 ± 27,42 

Pt2 336,5
a
 ± 26,11 451,1

b
 ± 24,62 446,7

b
 ± 23,36 

Pt3 293,6
a
 ± 19,97 365,8

b
 ± 18,83 372,1

b
 ± 17,86 

Cp1 619,4
a
 ± 32,51 638,0

a
 ± 30,65 728,7

b
 ± 29,07 

Cp2 548,6
a
 ± 29,59 572,4

a
 ± 27,90 655,3

b
 ± 26,47 

Cp3 449,9
ab

 ± 26,95 446,3
a
 ± 25,41 521,5

b
 ± 24,10 

*letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas (P<0.05). 
1
PV = peso vivo aos 240 dias de idade; PC1 = peso carcaça sangrada e depenada; PC2 = peso carcaça 

eviscerada com cabeça e patas; PC3 = peso carcaça eviscerada sem cabeça e patas; PC4 = peso 
carcaça eviscerada com cabeça, patas e vísceras comestíveis: VC = peso vísceras comestíveis 
(moela, coração, fígado e rins); Pt1 = peso peito com pele e osso; Pt2 = peso peito sem pele; Pt3 = 
peso peito sem pele e sem osso; Cp1 = peso coxa-perna com pele e com osso; Cp2= peso coxa-
perna sem pele e com osso; Cp3 = peso coxa-perna sem pele e sem osso. 

 

Embora com idades de abate diferentes, em outras raças autóctones foram encontrados 

pesos aproximados para as mesmas características apesar das diferenças ao nível do 

maneio alimentar. Para a Gallina De Mós, com 210 e 270 dias ao abate o PV foi de 2790 

g e 3390 g, respetivamente (Sanchez et al., 2005). Com idade ao abate de 210 dias, 

Miguel et al. (2008a; 2011a) referem 2006 g e 1854 g de PV para a Castelhana Negra. 

Sabbioni et al. (2006) obtiveram 2142 g e 2175 g para as raças italianas Modenese e 

Romagnolo, respetivamente. Em outro estudo, Zanetti et al. (2010), trabalhando com as 

raças Padovana, Ermellinata e Pèpoi, também raças de galinhas autóctones italianas, 

obtiveram respetivamente pesos vivos de 2144 g, 2718 g e 1434 g, para uma idade de 

abate de 190 dias. 

Os rendimentos de carcaça e das peças nobres são também importantes para a 

caracterização de raças autóctones, tendo em conta a promoção que é necessário 

desenvolver para estimular a criação e o consumo de animais destas raças. Neste 

sentido, foram estudadas 11 características de rendimentos as quais estão descritas na 

Tabela 3.4. Para as 4 características que medem o rendimento das carcaças (RC1 a 
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RC4), verificou-se que a raça PP teve o melhor desempenho das 3, com exceção para o 

RC1 e RC3, onde as raças PP e AM não apresentam diferenças significativas. 

Tradicionalmente as raças autóctones portuguesas são comercializadas inteiras (carcaça 

com cabeça, patas e vísceras comestíveis – RC4) e, mais uma vez, a raça PP obteve a 

carcaça mais pesada e o rendimento mais elevado, sugerindo uma melhor aptidão desta 

raça para a produção de carne, o que pode trazer vantagens comerciais quando este for 

o objetivo. Quando comparado o rendimento de carcaça RC4 com RC3 (apresentação de 

mercado comum do frango industrial), o rendimento nestas raças decresce entre 12 a 

16%, com um consequente impacto negativo nos possíveis ganhos do produto, 

justificando-se assim, para estas raças, a sua comercialização com a apresentação 

tradicional. 

 

Tabela 3.4 Médias ajustadas ± EP, para rendimentos de carcaça, vísceras comestíveis, 

peito e coxa-perna para machos das raças autóctones de galinhas Amarela (AM), Preta 

Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa (PP)*. 

Caracteres
1 
(%) AM PL PP 

RC1 90,83
ab

 ± 0,58 90,45
a
 ± 0,55 92,08

b
 ± 0,52 

RC2 76,80
a
 ± 0,81 76,80

a
 ± 0,76 80,70

b
 ± 0,72 

RC3 68,73
b 
± 1,10 65,38

a
 ± 1,04 70,86

b
 ± 0,99 

RC4 81,04
a
 ± 0,79 81,11

a
 ± 0,74 84,79

b
 ± 0,70 

RVC 4,24 ± 0,14 4,31 ± 0,13 4,09 ± 0,12 

RPt1 17,55
a
 ± 0,98 23,46

b
 ± 0,92 22,81

b
 ± 0,88 

RPt2 16,14
a
 ± 0,82 21,50

b
 ± 0,77 19,57

b
 ± 0,72 

RPt3 14,09
a
 ± 0,57 17,41

b
 ± 0,54 16,32

b
 ± 0,51 

RCp1 29,73
a
 ± 0,59 30,56

ab
 ± 0,56 31,83

b
 ± 0,53 

RCp2 26,32
a
 ± 0,58 27,44

ab
 ± 0,54 28,61

b
 ± 0,52 

RCp3 21,58 ± 0,73 21,39 ± 0,68 22,75 ± 0,65 

*letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas (P<0.05). 
1
RC1 = rendimento carcaça sangrada e depenada; RC2 = rendimento carcaça eviscerada, com cabeça e 

patas; RC3 = rendimento carcaça eviscerada, sem cabeça e patas; RC4 = rendimento carcaça 
eviscerada, com cabeça, patas e vísceras comestíveis; RVC = rendimento vísceras comestíveis 
(moela, coração, fígado e rins); RPt1 = rendimento peito, com pele e osso; RPt2 = rendimento peito, 
sem pele; RPt3 = rendimento peito, sem pele e sem osso; RCp1 = rendimento coxa-perna com pele 
e com osso; RCp2= rendimento coxa-perna sem pele; RCp3 = rendimento coxa-perna sem pele e 
osso. 

 

Moreira et al. (1998) embora considerem ser mais comum a avaliação do rendimento da 

carcaça sem patas, pescoço e cabeça, referem que por vezes a avaliação da carcaça 

inteira pode ser interessante, pois existem algumas características com resposta 

correlacionada que têm um efeito pequeno mas positivo com o rendimento, como por 
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exemplo, a conformação, pernas, saúde e vigor. O rendimento da carcaça eviscerada, 

não incluindo as vísceras comestíveis (RVC), variou entre 77 a 81% e foi semelhante a 

outras raças autóctones: 77% para a Penedesenca Negra, 74% para a Empordanesa 

Roja (Miguel et al. 2008b), 76% para a Castelhana Negra (Miguel et al., 2011a) e 75% 

para a Gallina De Mós (Sanchez et al., 2005). Para esta última raça, Franco et al. (2012) 

também encontraram rendimentos RC2 de 82%, mas em aves com idades mais velhas 

(abate aos 300 dias de idade). 

O rendimento das peças nobres também foi calculado (Tabela 3.4) como percentagens 

do peso carcaça eviscerada (PC2). A raça AM apresentou um rendimento de peito 

inferior para todas as combinações realizadas (RPt1, RPt2 e RPt3) quando comparada 

com as outras raças (P<0,05). Para o rendimento da coxa-perna (RCp1, RCp2 e RCp3), 

a raça AM continuou a apresentar rendimentos inferiores mas, só quando comparada 

com a raça PP é que as diferenças se revelaram significativas (P<0,05). A exceção a esta 

tendência ocorreu na terceira combinação (RCp3), onde as 3 raças não diferiram entre si. 

A maioria dos estudos indica o peito e conjunto coxa-perna com osso e sem pele (RPt2 e 

RCp2, respetivamente), como as peças nobres mais relevantes na carcaça. Nas raças 

espanholas, Miguel et al. (2008a) referem para o RPt2 e RCp2 valores de 16% e 29% 

para a Penedesenca Negra, de 16% e 30% para a Empordanesa Roja e de 17% e 30% 

para Castellana Negra. Sanchez et al. (2005) e Franco et al. (2012) obtiveram 

desempenhos semelhantes de 16% e 33% para a raça Gallina De Mós. As raças italianas 

Modenese e Romagnolo revelaram desempenhos de 15% para RPt2 e 34% para RCp2 

(Sabbioni et al., 2006). As raças Padovana, Ermellinata e Pèpoi, também da Itália, 

apresentaram um comportamento idêntico para esses parâmetros (Zanetti et al., 2010). 

Os rendimentos correspondentes obtidos no presente estudo foram muito semelhantes. 

 

3.5.2 Composição química da carne (coxa-perna e peito) 

Os resultados da avaliação da composição química das duas peças, coxa-perna e peito, 

encontram-se na Tabela 3.5. Foram construídos contrastes lineares para inferir sobre as 

diferenças na composição química dos 5 parâmetros de duas formas: entre a coxa-perna 

e o peito dentro de cada raça e entre as mesmas peças entre raças.  

Apesar de algumas diferenças significativas, todos os valores obtidos para o pH 

estiveram dentro dos padrões normais para medições 5 horas após abate (Schneider, 

2004). Entre raças, somente a PL apresentou um pH mais elevado (P<0,05) na peça 

coxa-perna. As diferenças de pH entre a coxa-perna e o peito, em cada raça, foram todas 



80 
 

significativas sendo a carne da coxa-perna ligeiramente mais ácida do que a carne do 

peito, exceto na raça PL onde se observou o inverso. 

 

Tabela 3.5 Médias ajustadas ± EP da composição química das amostras de carne das 

peças da coxa-perna e peito, para machos das raças autóctones de galinhas Amarela 

(AM), Preta Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa (PP)*§.  

Parâmetro 
AM  PL  PP 

Coxa-perna Peito Coxa-perna Peito Coxa-perna Peito 

pH 5,84
a1

 ± 0,05 5,98
2
 ± 0,05  6,02

b1
 ± 0,05 5,92

2
 ± 0,05  5,84

a1
 ± 0,05 5,95

2
 ± 0,05 

 % 

Humidade 73,73
a
 ± 0,22 73,26

a
 ± 0,22  74,19

a1
 ± 0,20 73,47

a2
 ± 0,20  75,26

b1
 ± 0,20 74,13

b2
 ± 0,20 

Cinzas 1,19
1
 ± 0,03 1,13

ab2
 ± 0,03  1,16 ± 0,03 1,17

a
 ± 0,03  1,13 ± 0,03 1,09

b
 ± 0,03 

Proteína 20,67
1
 ± 0,22 23,65

2
 ± 0,22  21,03

1
 ± 0,20 23,64

2
 ± 0,20  20,73

1
 ± 0,20 23,41

2
 ± 0,20 

Lípidos 4,47
a1

 ± 0,27 1,96
2
 ± 0,28  3,62

a1
 ± 0,25 1,72

2
 ± 0,25  2,88

b1
 ± 0,25 1,37

2
 ± 0,25 

*Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas entre raças na mesma peça (P<0,05). 
§
Números diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas entre peças, na mesma raça (P<0,05). 

 

O teor de humidade é um parâmetro importante para a qualidade da carne pois é uma 

medição indireta da capacidade de retenção de água pelo músculo post-mortem. A raça 

PP apresentou valores superiores (P<0,05) às outras 2 raças, em ambas as peças. 

Dentro de raças, só a AM não mostrou diferenças entre peças, sendo a coxa-perna a 

peça com maior teor de humidade. Pelo contrário, o teor em cinzas mostrou tendências 

opostas com diferenças significativas entre peças somente na raça AM. Brito et al. (2009) 

obtiveram para frango do campo teores de humidade e cinzas semelhantes ao presente 

trabalho. Estes resultados foram consistentes com o reportado por Wattanachant et al. 

(2004), Sabbioni et al. (2006), Miguel et al. (2008b, 2011b) e Franco et al. (2012), com 

valores entre 1,03 a 1,15% de cinzas e 72,25 a 75,18% de humidade. No entanto, Liu e 

Niu (2008), em 3 estirpes comerciais, obtiveram para ambas as peças (coxa e peito) 

valores de humidade e cinzas com tendências opostas. 

No presente trabalho, não houve diferenças para a percentagem de proteína entre 

genótipos nas mesmas peças. No entanto, todos eles, consoante a peça de corte, 

apresentaram diferenças significativas (P<0,05) para este parâmetro tendo o peito 

apresentado sempre o mais elevado teor proteico. Como seria de esperar pela descrição 

histológica destes músculos, o oposto foi observado para a composição em lípidos totais, 

isto é, a coxa-perna apresentou invariavelmente o maior teor. Somente para esta peça 

houve diferenças entre raças, tendo a PP apresentado o menor teor em lípidos. Estes 

resultados estão em consonância com o de outros autores (Wattanachant et al., 2004; Liu 

e Niu, 2008; Miguel et al., 2011b) onde os teores de proteína no peito foram superiores 
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aos da coxa-perna e contrariamente os teores de lípidos inferiores. Em valores absolutos, 

os teores de proteína obtidos neste trabalho estiveram dentro dos intervalos descritos na 

bibliografia para algumas raças autóctones (Wattanachant et al., 2004; Sabbioni et al., 

2006; Miguel et al, 2011b), exceto para o caso da Gallinha de Mós onde os valores foram 

ligeiramente inferiores (Franco et al., 2012). No que diz respeito aos lípidos totais, as 

raças portuguesas apresentaram valores superiores aos referenciados por alguns destes 

autores, tanto na peça coxa-perna como no peito (Wattanachant et al., 2004, Franco et 

al., 2012, Sabbioni et al., 2006). Os resultados mais próximos foram encontrados na 

composição da peça coxa-perna para a raça Castelhana Negra (Miguel et al., 2008b) e 

em cruzamentos desta última raça com a raça Penedesenca Negra (Miguel et al., 2011b) 

onde obtiveram resultados variando de 2,29 a 4,38%. A componente lipídica dos 

músculos está diretamente relacionada com o tipo de alimentação e destes autores, 

somente Franco et al. (2012) descreve o milho como principal fonte alimentar, da mesma 

forma que no presente estudo. Em todos os outros a dieta alimentar consistiu numa ração 

comercial balanceada. Segundo Moreira et al. (1998) dietas ricas em energia (tal como o 

milho) aumentam os teores de gordura, não afetando no entanto a componente proteica. 

 

3.5.2.1 Composição de ácidos gordos (coxa-perna e peito) 

A composição percentual dos ácidos gordos encontrados nas duas peças de carne está 

representada na Tabela 3.6 para as 3 raças de galinhas portuguesas. Os ácidos gordos 

mais representativos em todas elas foram dois ácidos gordos saturados, o ácido palmítico 

(C:16:0) e o esteárico (C18:0) e dois ácidos gordos insaturados, o cis-oleico (C18:1c9) e 

o linoleico (C18:2n-6). 

O ácido gordo mais abundante em todas as raças foi o cis-oleico (C18:1c9), mas foi na 

raça AM que a sua expressão foi máxima com diferenças significativas em relação às 

duas outras raças. As diferenças entre as duas peças de carne também foram 

significativas (P<0,05) para todas as raças. O ácido palmítico (C:16:0) foi o segundo mais 

abundante, e embora se tenham verificado diferenças novamente entre a raça AM e as 

restantes, estas não foram tão evidentes. O ácido polinsaturado linoleico (C18:2n-6) foi o 

terceiro mais abundante e contrariamente aos anteriores, a raça AM foi a que apresentou 

quantidades inferiores, diferindo estatisticamente das restantes (P<0,05). O ácido 

esteárico (C18:0) não apresentou diferenças significativas (P>0,05) nem entre raças nem 

entre peças. Todos os restantes ácidos gordos apresentaram médias percentuais 

inferiores a 4%. 
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O fornecimento quase exclusivo de milho influenciou em muito a composição de ácidos 

gordos da carne. Como se pode ver na Tabela 3.2 (composição média dos ácidos gordos 

do milho usado na alimentação das aves deste estudo), encontramos por ordem de 

grandeza o linoleico, seguido do cis-oleico, palmítico e esteárico, precisamente os 

mesmo ácidos gordos encontrados em maior quantidade na carne, apesar de em 

proporções diferentes.  

Pela sua importância como ácido gordo essencial e percursor de outros n-3 PUFAs de 

cadeia longa (EPA, DPA e DHA), relevantes pela sua atuação na prevenção de 

patologias cardiovasculares, a presença em quantidades suficientes de ácido gordo alfa-

linolénico (n-3, ALA) nos alimentos é muito importante. No nosso estudo a sua presença 

na carne das 3 raças foi relativamente reduzida (entre os 0,22 e 0,26%), podendo ser 

consequência da elevada concentração do ácido linoleico (n-6) existente no milho. A 

ingestão em excesso de n-6 pode limitar a conversão em n-3 reduzindo a produção de 

EPA, DPA e DHA, pela competição de n-6 e n-3 pelas enzimas dessaturases e alongases 

(Lessire, 2001; Moreira et al., 2002; Ruxton, et al., 2004). 

Os ácidos gordos são melhor avaliados no seu conjunto do que isoladamente. A Tabela 

3.7 mostra esta composição, indicando valores entre 60 a 70% de ácidos gordos 

insaturados (PUFA e MUFA) e concentrações muito próximas de 35% de SFA. Dentro de 

cada raça observaram-se diferenças significativas entre as peças para quase todos os 

parâmetros estudados e, de um modo geral, com maior concentrações na coxa-perna do 

que no peito. A exceção a esta regra acontece nos grupos n-6 e n-3. A raça AM 

apresentou maior quantidade de MUFA e menor de PUFA em relação às outras duas, por 

sua vez muito semelhantes entre si. O rácio n-6/n-3, como indicador importante na 

avaliação da qualidade dos ácidos gordos, foi significativamente diferente (P<0,05) entre 

a PP (valor superior) e restantes raças para a coxa-perna, mas não para a carne do peito. 

Os resultados de SFA encontrados no presente trabalho não diferem muito dos obtidos 

em raças autóctones espanholas, aproximando-se dos valores médios obtidos por Miguel 

et al. (2011b), com resultados entre 31 a 36% consoante as peças de carne e, 

ligeiramente inferiores aos apresentados por Franco et al. (2012) com 38,94% para o 

peito. Já Wattanachant et al. (2004) obtiveram resultados muito superiores em frangos de 

carne (broiler) de crescimento rápido (entre 48,76 e 50,01% para coxa e peito, 

respetivamente) e uma raça indígena chinesa, Thai (66 a 63%).  
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Tabela 3.6 Médias ajustadas ± EP da composição de ácidos gordos (%) obtidos nas 

amostras de carne das peças da coxa-perna e peito, para machos das raças autóctones 

de galinhas Amarela (AM), Preta Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa (PP)*§. 

Ácido 
gordo 

AM  PL  PP 

Coxa-perna Peito Coxa-perna Peito Coxa-perna Peito 

C14:0 0,49
1
 ± 0,02 0,412 ± 0,02  0,48

1
 ± 0,02 0,40

2
 ± 0,02  0,49

1
 ± 0,02 0,39

2
 ± 0,02 

C14:1c9 0,07
1
 ± 0,01 0,062 ± 0,01  0,09

1
 ± 0,01 0,07

2
 ± 0,01  0,09

1
 ± 0,01 0,07

2
 ± 0,01 

C15:0 0,05
a1

 ± 0,004 0,04
a2

 ± 0,004  0,06
b1

 ± 0,003 0,05
b2 

± 0,003  0,06
b1

 ± 0,004 0,05
b2

 ± 0,003 

C16:0 
23,95

a1
 ± 

0,62 
22,93

2
 ± 0,62 

 
22,24

b
 ± 0,56 22,47 ± 0,56 

 
22,37

ab
 ± 0,56 22,57 ± 0,56 

C16:1 0,45
1
 ± 0,02 0,38

a2
 ± 0,02  0,40

1
 ± 0,02 0,32

b2
 ± 0,02  0,40

1
 ± 0,02 0,30

b2
 ± 0,02 

C16:1c9 3,45
1
 ± 0,36 2,80

2
 ± 0,36  3,78

1
 ± 0,33 2,70

2
± 0,33  3,72

1
 ± 0,31 2,65

2
± 0,31 

C17:0 0,10 ± 0,01 0,10
ab

 ± 0,01  0,11 ± 0,01 0,11
b
 ± 0,01  0,11

1
 ± 0,01 0,10

a2 
± 0,01 

C18:0 11,24 ± 0,69 10,94 ± 0,69  11,29 ± 0,62 11,42 ± 0,62  11,30 ± 0,62 11,34 ± 0,62 

C18:1c9 
40,93

a1
 ± 

1,19 
38,09

a2
 ± 1,19 

 
37,08

b1
 ± 1,07 32,43

b2
 ± 1,07 

 
36,81

b1
 ± 1,07 32,22

b2
 ± 1,06 

C18:1c11 2,181 ± 0,07 2,37
2
 ± 0,07  2,27

1
 ± 0,06 2,38

2 
±0,06  2,34

1
 ± 0,06 2,55

2
 ± 0,06 

C18:2n-6 12,71a ± 0,66 12,77
a
 ± 0,66  16,91

b1
 ± 0,60 15,43

b2
 ± 0,60  16,80

b1
 ± 0,60 15,42

b2
 ± 0,60 

C18:3n-6 0,06 ± 0,01 nd  0,07 ± 0,01 nd  0,06 ± 0,01 nd 

C18:3n-3 0,24
1
 ± 0,03 0,26

2
 ± 0,03  0,26 ± 0,02 0,26 ± 0,02  0,22 ± 0,02 0,21 ± 0,02 

C20:0 0,11 ± 0,01 0,10 ± 0,01  0,11 ± 0,01 0,11 ± 0,01  0,11 ± 0,01 0,10 ± 0,01 

C20:1c11 0,46
a1

 ± 0,02 0,38
a2

 ± 0,02  0,37
b1

 ± 0,02 0,32
b2

 ± 0,02  0,38
b1

 ± 0,02 0,31
b2

 ± 0,02 

C20:2n-6 0,13
1
 ± 0,02 0,17

a2
 ± 0,02  0,17

1
 ± 0,02 0,24

b2
 ± 0,02  0,18

1
 ± 0,02 0,22

ab2
 ± 0,02 

C20:3n-6 0,15
1
 ± 0,03 0,28

a2 
± 0,03  0,19

1
 ± 0,03 0,36

a2
 ± 0,03  0,22

1
 ± 0,03 0,45

b2
 ± 0,03 

C20:4n-6 2,09
1
 ± 0,78 5,51

a2
 ± 0,78  2,85

1
 ± 0,70 7,93

b2
 ± 0,70  3,25

1
 ± 0,70 7,73

ab2
 ± 0,70 

C22:1c13 0,11 ± 0,03 nd  0,15 ± 0,03 nd  0,16 ± 0,03 nd 

C22:4n-6 0,40
1
 ± 0,11 0,86

a2 
± 0,11  0,43

1
 ± 0,10 0,91b

2
 ± 0,10  0,49

1
 ± 0,10 1,19

b2
 ± 0,10 

C22:5n-6 0,08
1
 ± 0,04 0,24

2
 ± 0,04  0,10

1
 ± 0,03 0,31

2
 ± 0,03  0,11

1
 ± 0,03 0,34

2
 ± 0,03 

C22:5n-3 0,12
1
 ± 0,06 0,44

a2
 ± 0,06  0,16

1
± 0,05 0,63

b2
 ± 0,05  0,16

1
 ± 0,05 0,63

b2
 ± 0,05 

C22:6n-3 0,09
1
 ± 0,06 0,36

2
 ± 0,06  0,16

1
 ± 0,05 0,50

2
 ± 0,05  0,12

1
 ± 0,05 0,48

2
 ± 0,05 

*Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas entre raças para a mesma peça de carne (P<0,05). 
§
Números diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas entre peças de carne dentro da raça (P<0,05). 

 

Analisando o conjunto dos ácidos gordos insaturados, PUFA e MUFA, os resultados 

referidos para as raças espanholas são semelhantes, entre 60 a 66% e muito superiores 

aos encontrados por Wattanachant et al. (2004) com totais de 38 a 51%. Quando 

comparados com os PUFA isoladamente, constatou-se uma maior proximidade com os 

resultados de Franco et al. (2012) divergindo já dos outros autores aqui abordados. Estes 

resultados serão possivelmente consequência da composição da dieta nos respetivos 

estudos, onde todos utilizaram uma ração comercial, exceto Franco et al. (2012) que, 

como no presente estudo, utilizou o milho na alimentação. As idades ao abate também 

diferiram ligeiramente entre estudos. 
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Tabela 3.7 Médias ajustadas ± EP dos principais grupos de ácidos gordos (%) obtidos 

nas amostras de carne das peças da coxa-perna e peito, para machos das raças 

autóctones de galinhas Amarela (AM), Preta Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa (PP)*§. 

Grupos
&
 

AM  PL  PP 

Coxa-perna Peito Coxa-perna Peito Coxa-perna Peito 

SFA 35,94
a1

 ± 0,54 34,50
2 
± 0,54  34,29

b
 ± 0,48 34,56 ± 0,48  34,36

b
 ± 0,49 34,54 ± 0,48 

MUFA 47,66
1
 ± 1,45 44,08

a2
 ± 1,45  44,13

1 
± 1,30 38,23

b2
 ± 1,30  43,99

1 
± 1,30 38,30

b2
 ± 1,30 

PUFA 16,05
a1

 ± 1,39 20,90
a2

 ± 1,39  21,29
b1

 ± 1,25 26,57
b2

 ± 1,25  21,38
b1

 ± 1,25 26,54
b2

 ± 1,24 

n6 15,61
a1

 ± 1,39 19,84
a2

 ± 1,30  20,71
b1

 ± 1,16 25,18
b2

 ± 1,16  20,87
b1

 ± 1,16 25,23
b2

 ± 1,16 

n3 0,44
1
 ± 0,10 1,06

a2
 ± 0,10  0,58

1
± 0,09 1,39

b2
 ± 0,09  0,51

1
± 0,09 1,31

ab2
 ± 0,09 

n-6/n-3 37,25
a1

 ± 1,75 19,29
2 
± 1,75  36,84

a1
 ± 1,57 19,54

2 
± 1,57  42,29

b1
 ± 1,58 20,21

2 
± 1,56 

*Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas entre raças para a mesma peça de carne 
(P<0,05). 
§
Números diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas entre peças de carne dentro da raça 

(P<0,05).  
&
SFA = ácidos gordos saturados; MUFA = ácidos gordos monoinsaturados; PUFA = ácidos gordos 

polinsaturados; n6 = total de ácidos gordos da família ómega-6; n3 = total de ácidos gordos da família 
ómega-3; n6/n3 = rácio ómega-6/ómega-3. 
 
O tipo de ácidos polinsaturados teve consequências nas diferenças encontradas no rácio 

n-6/n-3. Miguel et al. (2011b) obtiveram rácios muito inferiores tanto na peça de coxa 

(entre 13% e 14%), como de peito (entre 6% e 7%). Já Franco et al. (2012), na raça 

Gallina De Mós e Brito et al. (2009) no frango do campo, ambos para a peça de peito, 

referiram rácios de 22 a 23% e portanto, ligeiramente superiores aos obtidos nas 3 raças 

portuguesas, cujo máximo foi obtido na raça PP com aproximadamente 20%. Um balanço 

adequado na proporção de n-6/n-3 na dieta é essencial no metabolismo do organismo 

humano, prevenindo doenças cardiovasculares e doenças crônicas degenerativas, daí o 

impacto que estes índices representam na informação ao consumidor. O índice 

aconselhado para a dieta humana deveria ser de 4:1, valor muito abaixo dos obtidos 

neste e nos outros estudos aqui apresentados (Simopoulos, 2000, 2004; Martin et al., 

2006). Com a intenção de reduzir este rácio, algumas estratégias nutricionais têm sido 

exploradas na dieta das aves, principalmente na produção intensiva, recorrendo ao 

fornecimento de rações enriquecidas com farinhas e óleos de peixe ou com algas 

marinhas, por estes serem ricos em ácidos n-3 (Martin et al., 2006; Novello, et al., 2008). 

Os resultados têm demonstrado haver redução do rácio, apresentando contudo custos 

elevados, nomeadamente com a utilização de algas marinhas, além de em excesso, 

poderem promover odor e sabor desagradáveis na carne. Segundo Martin et al. (2006), 

vegetais de coloração verde-escura como as couves (por apresentarem elevada fração 

de lípidos polares nos cloroplastos) e outros cereais e leguminosas (e.g., aveia e soja) 

podem ajudar a reduzir esse rácio. 
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3.6 Conclusões 

Os rendimentos de carcaça e de peças nobres são informação importante para a 

avaliação do potencial das raças de galinhas autóctones portuguesas. Neste estudo as 

aves foram abatidas aos 240 dias com pesos vivos (2713 – 2833 g) próximos dos 

estimados ao ano de idade, altura em que, por tradição, se abatem estas aves. Em raças 

de galinhas com crescimento lento, é importante diminuir os custos de produção e esta 

redução em 125 dias na idade ao abate, sem diminuição significativa nos rendimentos, 

pode ser um fator a explorar para incentivar a criação e a conservação destes animais. 

A comercialização de aves destas raças é tradicionalmente efetuada considerando a 

carcaça completa, incluindo a cabeça, o pescoço, as patas e as vísceras comestíveis. 

Esta apresentação comercial permitiu rendimentos de carcaça que oscilaram entre 81 a 

85%, um importante incentivo para o produtor pois, a venda da carcaça isolada diminui o 

retorno em 12 a 16%. Na avaliação dos rendimentos de carcaça das 3 raças em estudo, 

não se verificaram diferenças significativas entre elas. No entanto, comparando o 

rendimento em peças nobres (peito e coxa-perna), a raça PP demonstrou ser a que 

possui a melhor aptidão para a produção de carne. 

Do ponto de vista do consumidor, o conhecimento da composição físico-química da carne 

e do perfil dos seus ácidos gordos, pode ser um fator importante na valorização deste 

produto. O genótipo e idade das aves têm sem dúvida importância na qualidade da carne, 

contudo, a alimentação é determinante para a composição lipídica. Neste trabalho, a 

composição lipídica variou entre 1,7 e 4,5% consoante a peça de carne e está 

diretamente relacionada com o fornecimento quase exclusivo de milho na alimentação. 

Vários autores referem que os SFA não sofrem muitas alterações com a alimentação, 

acontecendo o contrário com os ácidos gordos insaturados, os quais podem ser 

manipulados pela dieta. Os resultados deste estudo são concordantes com esses 

trabalhos apresentando valores de SFA aproximados aos reportados, enquanto os teores 

de PUFA foram mais elevados, pois foram fortemente influenciados pela dieta rica em 

ácido linoleico do milho, o que resultou em quantidades reduzidas de ALA, EPA e DHA 

encontrados na carne e se refletiu no elevado rácio n-6/n-3. Dos 3 genótipos estudados, 

a raça AM foi a que apresentou maior percentagem de lípidos, nomeadamente mais SFA 

e MUFA, mas menor quantidade de PUFA. Relativamente à proteína e apesar da dieta 

alimentar à base de milho (8% de proteína) possuir uma composição proteica muito 

inferior aos alimentos concentrados comerciais, estas raças apresentaram níveis dentro 

dos padrões para carne de qualidade descritos na bibliografia. 
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No presente estudo foi intenção avaliar a produção e a qualidade da carne das 3 raças de 

galinhas autóctones, Amarela, Preta Lusitânica e Pedrês Portuguesa, simulando o 

sistema de produção tradicional da região do Minho. Quanto à qualidade da carne, os 

resultados sugerem-nos que a alimentação à base de milho, embora sendo um cereal 

existente em quantidade nesta região e comumente utilizado não será, quando de forma 

isolada, a mais apropriada para obter os melhores rácios de n-6/n-3. Uma alimentação 

mais variada, acrescida de sistemas de pastagem e/ou fornecimento de vegetais mais 

ricos em ALA (nomeadamente as couves e outros legumes), podem reduzir esse rácio e 

ajudar a valorizar mais esta carne. 
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CAPÍTULO 4  

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA POSTURA DAS RAÇAS DE GALINHAS AUTÓCTONES 

PORTUGUESAS: AMARELA, PRETA LUSITÂNICA, E PEDRÊS PORTUGUESA 
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4.1 Introdução 

A produção de ovos para consumo é talvez o principal incentivo para a criação de aves 

especialmente em sistema de produção familiar de baixo input. No caso especifico das 

galinhas autóctones, produzir e vender ovos poderá ser uma atividade económica 

complementar para o orçamento familiar sendo por isso importante fazer-se a 

caracterização dos 3 genótipos em estudo, de modo a promover a sua utilização, 

contribuindo assim para a sua conservação. 

A postura é um fenómeno cíclico que se repete várias vezes ao longo do período de vida 

das aves e corresponde a vários mecanismos fisiológicos sucessivos: ovulação, 

formação do ovo e oviposição (Rutz et al., 2007). Todos eles são dependentes de uma 

relação estreita entre o aparelho reprodutor e o sistema regulador neuro-endócrino. 

Conhecer estes mecanismos em cada uma das suas etapas e a resposta animal às 

interações com o meio ambiente é um passo necessário para se estudar a produção de 

ovos e a sua otimização. 

A investigação nesta área tem sido centralizada em sistemas de produção intensiva, 

onde a seleção genética e melhoramentos no meio ambiente (nutrição, sanidade, tipo de 

instalações, maneio, etc.) trouxeram aumentos de produção e produtividade 

consideráveis. Tem-se constatado ao longo dos anos um aumento da produção de ovos 

por fêmea, obtenção de ovos mais pesados e melhor eficiência alimentar (Buxadé, 

1995a, Garcês, 2008, Mazzuco, 2008). Em comparação, a investigação em raças 

autóctones (especialmente as portuguesas) tem sido muito limitada o que torna 

particularmente importante proceder a estudos nas condições de baixo insumo que 

caracterizam a maioria dos sistemas de produção destas raças. 

O objetivo desta parte do estudo é caracterizar o desempenho de 3 raças de galinhas 

autóctones portuguesas (Amarela - AM, Preta Lusitânica - PL e Pedrês Portuguesa - PP) 

no que diz respeito à produção de ovos, estudar a viabilidade da utilização de funções 

matemáticas para definir curvas padrão para os genótipos envolvidos e inferir sobre a sua 

capacidade de predição para esta característica. 

 

4.2 Sistema reprodutivo da fêmea 

O aparelho reprodutor da galinha apresenta-se de forma assimétrica pois é formado por 

um ovário e um oviduto, localizado no lado esquerdo da cavidade abdominal (Soltner, 

1993; Buxadé, 1995a; Rutz et al., 2007). Durante o período embrionário, o oviduto e o 
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ovário do lado direito estão inicialmente presentes apresentando-se vestigiais na idade 

adulta da ave (Garcês, 2008). Esta regressão inicia-se no período embrionário da ave, 

devido à produção de substâncias inibidoras do ducto de Müller (Rutz et al., 2007). 

Segundo Bahr e Johnson (1991), citado por Rutz et al., (2007), o ovário e oviduto 

esquerdo não são afetados pois apresentam um número superior de recetores para o 

estrogénio, sendo este o possível mecanismo responsável por impedir a ação de 

substâncias inibidoras do ducto de Müller. 

O ovário e o oviduto apresentam o seu maior desenvolvimento entre as 14 e 15 semanas 

de vida, influenciado por mecanismos hormonais. Duas a três semanas antes da primeira 

ovulação o ovário aumenta significativamente de tamanho, passando de 5 a cerca de 60 

g de peso e alterando o seu pequeno aspeto de forma ovoide para forma de cacho, 

devido à presença de numerosos folículos em fases diferentes de desenvolvimento. No 

mesmo período, o oviduto passa de 15 a aproximadamente 70 cm de comprimento, 

convertendo-se num órgão de forma tubular segmentado em 5 partes, todas com funções 

específicas no processo de formação do ovo (Buxadé, 1995a; Rose 1997). 

 

4.2.1 Formação do ovo 

A formação do ovo realiza-se em duas etapas, formação da gema ao nível do ovário e 

formação da clara, membranas testáceas e casca, ao nível do oviduto. Em mamíferos, os 

períodos de ovulação estão separados por vários dias e podem ser simples ou múltiplos, 

enquanto em aves, um único folículo ovula e o óvulo (gema) é libertado em intervalos 

mais curtos, normalmente todos os dias (Rutz et al., 2007). 

A atividade ovárica é complexa sendo o ovário responsável por: 

 produzir hormonas esteroides, essenciais ao crescimento e funcionalidade do 

oviduto (Rutz et al., 2007), em harmonia com hormonas hipofisárias e outras;  

 produzir gâmetas femininos (óvulos); 

 produzir vitellus (gema) em quantidade suficiente para a alimentação do embrião 

(Soltner, 1993). 

 

4.2.1.1 Formação da gema 

Diferentemente do que acontece no ciclo reprodutivo dos mamíferos domésticos, uma 

das funções do ovário nas aves é precisamente a produção da gema. Devido a esta 
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apresentar algumas diferenças (nomeadamente no tamanho) ao longo do ciclo de 

postura, a sua formação é aqui descrita de forma resumida. O ovário inicialmente tem 

uma forma pequena ovoide e ao longo do desenvolvimento da ave vai aumentando de 

tamanho adquirindo a forma de um cacho. Quando as fêmeas nascem, o ovário já possui 

todos os oócitos primordiais (aproximadamente 4000), mas nem todos prosseguirão o 

seu desenvolvimento (Soltner, 1993). Cada folículo ovariano contém vasos sanguíneos e 

fibras nervosas e encontra-se preso ao ovário por um pedículo (Garcês, 2008). A 

formação da gema ocorre através da incorporação no citoplasma do oócito de sais 

minerais, proteínas e lípidos. Estes são oriundos do metabolismo hepático, transportados 

até ao ovário por via sanguínea e incorporados ao oócito através das células da 

granulosa. Soltner (1993) refere que cerca de 2,5 g de proteína é diariamente sintetizada 

no fígado com destino à formação da gema. 

Os folículos vão crescendo repercutindo-se no peso do ovário. Na primeira metade do 

período juvenil, antes do início da produção de ovos, o ovário pesará menos de 0,1% do 

seu peso corporal, enquanto numa fêmea sexualmente madura poderá atingir 3% de seu 

peso corporal (Rose, 1997). A velocidade de crescimento dos folículos apresenta-se de 3 

formas. Desde o nascimento da ave até aproximadamente 18 semanas de idade o 

crescimento destes folículos é muito lento. Numa fase inicial podem ir de 0,1 mm até 1 

mm, devido à deposição de gotículas de lípidos, ocupando o oócito a parte central do 

óvulo ou gema (Buxadé, 1995a). Segue-se uma fase intermédia de 50 a 60 dias onde se 

pode observar um maior crescimento dos folículos iniciais, passando de 1 a 4 mm, devido 

à deposição de proteínas e lípidos. Aqui, o oócito migra para a superfície da gema. Nos 8 

a 10 dias precedentes à ovulação, inicia-se a fase do grande crescimento. O oócito 

encontra-se na superfície da gema e tem uma apresentação de um pequeno ponto 

esbranquiçado. Nesta fase o ovário apresenta normalmente 7 a 10 folículos de tamanhos 

distintos, com desfasamento de crescimento de cerca de um dia entre eles (alguns 

acabarão por degenerar), dando origem à denominada hierarquia folicular (Soltner, 1993; 

Buxadé, 1995a). O folículo maduro, pronto a ser libertado, atinge cerca 35 mm pesando 

entre 15 a 18 g (Soltner, 1993). Todo este processo é regulado pela hormona folículo-

estimulante, FSH, cuja secreção é distinta dos mamíferos, por esta ser contínua nas aves 

(Buxadé, 1995a).  

 

4.2.1.2 Formação do albúmen e casca  

O oviduto funcional tem a forma de um tubo liso, de cor rosa e estreito, com comprimento 

de 60 a 70 cm, pesando cerca de 40 g (Soltner, 1993). Estende-se desde o ovário até à 
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cloaca suspenso por um ligamento dorsal e um ventral. Este órgão divide-se em 5 

segmentos funcionais específicos (infundíbulo, magno, istmo, útero e vagina). Após 

ovulação, o óvulo (gema) segue a sua trajetória ao longo do oviduto, onde são 

produzidos e depositados os outros componentes do ovo, envolvendo a gema e 

concluindo a sua formação (Buxadé, 1995a; Garcês, 2008). Assim: 

 O infundíbulo é o primeiro segmento do oviduto, de forma afunilada, capturando o 

óvulo quando da rotura do folículo. Aqui é segregada a membrana vitelina, que 

protege a gema das transferências de água a partir do albúmen (Sauver, 1992; 

Soltner 1993). O óvulo permanece neste segmento em média 15 minutos. Quando 

há fertilização, é neste segmento que tal ocorre (Rutz et al., 2007). 

 O magno é o segmento seguinte e o de maiores dimensões apresentando uma 

grande quantidade de células e glândulas secretoras. Todas as camadas de 

albúmen (clara) são aqui segregadas. Este processo demora cerca de 3 a 31/2 

horas (Sauver, 1992; Garcês, 2008).  

 O istmo consiste num segmento de pequeno diâmetro. Aí são formadas as duas 

membranas testáceas, a que envolve o albúmen e a que reveste internamente a 

casca, demorando cerca de 11/4 h. Também alguns sais minerais e água são 

adicionados nesta fase (Buxadé, 1995a).  

 O útero ou “Shell gland” distingue-se facilmente devido ao seu diâmetro e 

destaca-se pela espessura das suas paredes musculadas e a presença de pregas 

em diferentes direções. Nesta fase, cerca de 20 h, ocorre um intenso processo de 

depósito de minerais e água, ocorrendo a hidratação do albúmen, possibilitando a 

distinção das diferentes camadas do ovo, como o albúmen denso, o albúmen 

fluido e as calazas (Soltner, 1993; Buxadé, 1995a). É neste segmento onde ocorre 

a formação da casca, sendo esta constituída principalmente por carbonato de 

cálcio, sódio, potássio e magnésio (Garcês 2008). Nas últimas 5 horas pode haver 

pigmentação da casca através de pigmentos derivados da hemoglobina, pela 

ação das porfirinas, característica controlada unicamente por ação genética 

(Buxadé, 1995a; Rose, 1997). Antes da finalização do processo de formação da 

casca ocorre o depósito da camada mais externa, designada por cutícula. Esta 

camada pode também ser pigmentada e tem como função dar alguma resistência 

à casca assim como, funcionar como uma barreira contra possíveis 

contaminações externas ao ovo (Buxadé, 1995a, Solomon, 2010). 

 A vagina é um segmento curto com paredes musculadas, não tendo contribuição 

na formação do ovo, servindo unicamente de passagem deste, do útero até a 

cloaca (Rose, 1997). Na região uterovaginal também estão localizadas as 
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glândulas hospedeiras de espermatozoides. Após inseminação artificial ou monta 

natural os espermatozoides são ali armazenados até se deslocarem via 

ascendente em direção ao infundíbulo (Soltner, 1993; Rutz et al., 2007) onde 

poderá ocorrer a fertilização. Na tabela 4.1 está representada de forma resumida 

a função dos vários componentes do aparelho reprodutor da galinha e o tempo 

médio necessário para formação do ovo. 

 

Tabela 4.1 Função de cada segmento do oviduto e tempo de formação do ovo. 

NOME FUNÇÃO TEMPO 

Infundíbulo 
Receção do óvulo e 

fertilização 
15 minutos 

Magno Secreção de Albumina 3 horas 

Istmo 
Secreção de membrana 

interna e externa da casca 
1 hora e 30 minutos 

Útero Produção da casca 20 a 21 horas 

Vagina e Cloaca Transporte do ovo 1 minuto 

 

4.2.1.3 Principais hormonas envolvidas na postura  

Segundo Rutz et al. (2007) o sistema reprodutivo é basicamente regulado pelo eixo 

hipotálamo, hipófise e gónadas. Em bovinos, a ovulação ocorre normalmente todas as 3 

semanas, e alternadamente são libertados óvulos do ovário esquerdo ou direito. São as 

hormonas ováricas, estrogénios e progesterona que se sucedem ciclicamente, 

controladas pelas hormonas FSH e LH, ambas reguladas pelo hipotálamo (Soltner, 

1993). Diferentemente, as aves durante o período designado de postura apresentam 

ovulações quase diárias. Os sistemas de regulação endócrinos são basicamente os 

mesmos, embora com ligeiras diferenças próprias da oviposição, onde a produção de 

FSH é contínua (Buxadé, 1995a) 

O cérebro é o responsável por concentrar sinais neurais e hormonais de origem 

endógena e exógena. Várias áreas do cérebro são utilizadas para o controlo da hipófise, 

gónadas e outros órgãos, direta ou indiretamente, embora o principal ponto de tradução 

de sinais neurais no controlo hormonal ocorra no hipotálamo (Rutz et al., 2007). Nas 

aves, a hipófise anterior está anatomicamente ligada ao hipotálamo e mediante a 

circulação sanguínea, alcançam a hipófise (Buxadé, 1995a). O hipotálamo segrega 
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hormonas e reguladores que controlam a hipófise estimulando ou inibindo a produção de 

hormonas hipofisárias: 

 Hormona folículo estimulante – FSH - responsável pelo desenvolvimento do 

ovário e da sua atividade secretora; 

 Hormona luteínizante - LH – principal responsável pela ovulação e promotora da 

secreção por parte do ovário de hormonas esteroides (estrogénios, androgénios e 

progesterona); 

 Prolactina – hormona com principal interferência no processo de incubação 

(Buxadé, 1995a). 

 

Também o ovário tem como função, entre outras já anteriormente referidas, a produção 

de hormonas, sendo elas: 

 Estrogénios – responsáveis pelo crescimento do oviduto; síntese de proteínas e 

lípidos da gema no fígado; transporte destas lipoproteínas e de cálcio, assim 

como sua deposição no folículo; síntese de proteínas no magno; responsável por 

caracteres sexuais secundários e mobilização de cálcio ósseo para formação da 

casca do ovo. 

 Progesterona – responsável pelo crescimento do oviduto, em sinergia com os 

estrogénios e pela regulação dos ritmos de postura. 

 Androgénios – sendo hormonas masculinas são também segregados pela 

galinha, embora de forma reduzida. São os responsáveis pelo crescimento da 

crista e de outros caracteres sexuais secundários. Paralelamente com os 

estrogénios contribuem para o desenvolvimento do oviduto e mobilização de 

cálcio. Têm também um papel importante durante a Muda (Soltner, 1993). 

 

4.3 Ciclo de postura 

O início da postura depende de vários fatores intrínsecos, nomeadamente genéticos, e 

extrínsecos, como por exemplo a estação do ano. Na produção intensiva, fruto de 

trabalhos de seleção e condições ambientais totalmente controladas, o início da postura 

ocorre normalmente entre as 18 e 22 semanas (Galeano-Vasco et al., 2013), idade 

normalmente referida como tendo sido atingida a maturidade sexual (não a maturidade 

reprodutiva), prolongando-se por 52 semanas consecutivas. 

A existência de séries e pausas durante o ciclo de postura apoiam a hipótese de um 

padrão multifásico (Sauveur, 1996; Brun et al., 2003; Rutz et al., 2007). A postura é assim 
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composta por um conjunto de séries produtivas que abrangem ciclos consecutivos de, 

ovulação, formação do ovo e oviposição, com duração entre 24 a 28 horas cada ciclo 

(Sauveur, 1996; Rose, 1997). Todo este processo é regulado por um complexo sistema 

neuro-endócrino. Nomeadamente os níveis de LH elevam-se 15 a 45 minutos após a 

oviposição permitindo que ocorra a ovulação 6 a 8 horas a seguir, recomeçando um novo 

ciclo (Rutz et al., 2007; Garcês, 2008). Entre estes dias podem ocorrer dias de paragem 

de produção, denominadas de pausas. Quanto menor o tempo ocorrido entre a ovulação 

e a oviposição menos pausas ocorrerão e mais longas se tornarão as séries (Rose, 

1997). Desta forma posturas regulares apresentam poucas pausas contrariamente às 

consideradas irregulares, traduzindo uma maior quantidade de ovos e refletindo assim o 

bom desempenho de uma poedeira. Embora o ambiente possa condicionar o total de 

pausas, a genética tem uma forte influência (Garcês, 2008). Segundo Koops e Grossman 

(1992) o comprimento das séries é pouco variável na ave, apresentando esta 

característica elevada heritabilidade. 

As curvas de postura refletem as produções individuais ou coletivas (médias percentuais 

de produção, nº ovos, massa de ovos, etc.) ao longo do ciclo de postura. Vários autores 

(McNally, 1971; Koops e Grossman, 1992, Atta et al., 2010) referem que o 

comportamento desta curva é muito semelhante à representação da curva de produção 

de leite, inicialmente crescente até atingir um pico e decrescendo depois lentamente com 

uma duração média de 52 semanas.  

Na produção avícola intensiva o pico de postura é atingido normalmente entre as 8 e 9 

semanas após o início da postura (Narushin e Takma, 2003; Ganesan et al., 2012; 

Galeano-Vasco et al., 2013), apresentando nesta altura produções na ordem dos 95% e 

diminuindo gradualmente até os 65% (Buxadé, 1995a; Garcês, 2008) no fim do respetivo 

ciclo. As produções dos ciclos seguintes são geralmente inferiores (Koops e Grossman, 

1992; Schmidt e Figueiredo, 2004) mas o peso dos ovos tende a aumentar (Garcês, 

2008). A avaliação da persistência da curva é também um fator na produção total de ovos 

(Koops e Grossman, 1992; Grossman et al., 2000). O declínio da produção após o pico é 

mais acentuado em reprodutoras de raças pesadas do que nas de raça leves (Rutz et al., 

2007) e ainda mais notório em aves que não sofreram seleção ou qualquer tipo de 

melhoramento genético, como é o caso de muitas raças autóctones. Os desvios 

observados em relação à curva padrão (especifica para cada raça) poderão ser usados 

na gestão da exploração sendo, por isso, uma importante ferramenta para o maneio das 

aves. 
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4.3.1 Muda 

Em condições de exploração tradicional a vida produtiva das galinhas autóctones é de 

cerca de 3 a 4 anos. Neste período estão incluídas pelo menos 3 ciclos de postura 

mediados por paragens de produção, em consequência de alterações fisiológicas 

(internas e externas) que ocorrem naturalmente nas aves e ao qual se dá o nome de 

Muda. Este fenómeno biológico consiste externamente na perda parcial ou total da 

plumagem com posterior renovação e internamente numa pausa reprodutiva, permitindo 

o rejuvenescimento de células e tecidos, preparando as aves para o reinício de um novo 

ciclo produtivo (Buxadé, 1995ab; Mazzuco, 2006).  

Em condições naturais o período de muda pode durar cerca de 4 a mais meses, 

ocorrendo normalmente antes do início do Inverno recomeçando a fase reprodutiva após 

o solstício de inverno, coincidindo com o aumento do número de horas de luz diária. Em 

condições artificiais, como na avicultura intensiva, caso se justifique economicamente, a 

muda pode ser provocada e ser reduzida até 8 semanas ou menos, existindo vários 

programas para esse efeito (Araújo et al., 2007). 

 

4.4 Fatores ambientais que influenciam a postura 

Em condições de produção extensiva, os principais fatores ambientais que influenciam os 

ciclos de postura são a luz, temperatura e humidade. Na produção intensiva, estes 

fatores são normalmente monitorizados e controlados de forma artificial com o objetivo de 

otimizar a produção. 

 

4.4.1 Luz 

A intensidade luminosa, a variação do fotoperíodo e a cor da luz são fatores que 

influenciam a fisiologia e o comportamento da ave, sendo no entanto o número de horas 

diárias de luz (fotoperíodo), o parâmetro mais relevante no desempenho da ave poedeira 

(Costa, 2000; Gewehr e Freitas, 2007). No que diz respeito à produção de ovos, o efeito 

da luz tem um papel crucial na regulação da função reprodutora, estimulando a atividade 

das gónadas e iniciando assim o ciclo reprodutivo (Buxadé, 1995a; Sauveur, 1996; NꞌDri, 

2006). Este processo de foto estimulação só é conseguido quando conjugado com a fase 

de maior sensibilidade do animal à luz, denominada de fase fotossensível (Costa, 2000). 

Vários estudos revelam que não é a duração total do período de iluminação (em valor 

absoluto) que mais influencia a ave mas a existência de luz em dois momentos do dia, o 
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nascer-do-sol (aurora) e após 10 a 15 horas (Buxadé, 1995ab; Sauveur, 1996), o pôr-do-

sol (ocaso). Nestes dois momentos a presença de luz com intensidade suficiente deve 

ocorrer durante um período consecutivo de 2 horas aproximadamente (Sauver, 1996; 

Costa, 2000). Segundo Costa (2000) é no segundo momento que a ave perceciona se o 

dia é curto ou longo. Se as aves se aperceberem da existência de luz na fase 

fotossensível o ovário mantem-se funcional, libertando hormonas que controlam a 

ovulação. É este padrão aurora/ocaso que, quer em sistemas de ambiente de luz natural, 

quer em sistemas artificiais fechados, com sistemas automáticos de luz, estabelece o 

ritmo circadiano da ave. Em Portugal, é entre o solstício de inverno e o de verão que o 

fotoperíodo é crescente estimulando a maturidade sexual e a produção de ovos. É a 

variação do fotoperíodo ao longo do ano (Figura 4.1) que regula a postura das galinhas, 

quando sujeitas a ambientes de luz natural (Costa, 2000). A época de nascimento das 

aves, em condições de ambiente natural, vai condicionar o tipo de fotoperíodo a que a 

ave vai estar exposta durante o seu ciclo produtivo podendo originar resultados distintos. 

 

Figura 4.1. Variação, em latitudes médias, do número diário de horas luz em 3 situações 

de produção: Ambiente natural com animais nascidos na Primavera, solstício de Inverno  

(----) e animais nascidos no Outono, solstício de Verão (----); Ambiente controlado, 

sistema clássico (----) (adaptado de NꞌDri, 2006). 

 

4.4.1.1 Efeito da luz na idade à maturidade sexual 

A idade à maturidade sexual, embora dependa da espécie, raça ou estirpe, pode ser 

diferente com as alterações na duração do dia (Rose, 1997). Sauver (1996) refere que o 

efeito do fotoperíodo pode originar diferenças de até 5 semanas na idade à maturidade 

sexual. Os animais nascidos no Inverno, cuja recria se faz em dias crescentes, serão 

mais precoces, iniciando a postura mais cedo. Este facto faz com que o tamanho dos 
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ovos no início da postura sejam relativamente menores quando comparados com os ovos 

dos animais nascidos no Verão (NꞌDri, 2006), para além de diminuir o ciclo de postura.  

A sensibilidade da ave a um aumento de fotoperíodo é diferente consoante a sua idade 

(Sauver, 1996). Considerando que o desenvolvimento da ave é multifásico, é de esperar 

que a estimulação luminosa seja mais determinante na fase do desenvolvimento do 

aparelho reprodutor, isto é, entre as 13 e 18 semanas (Mazzuco, 2006). Antes deste 

período, a sensibilidade da ave à luz é praticamente nula (Sauver, 1996). O atraso ou a 

antecipação do início da postura, as alterações da taxa de postura, a qualidade da casca, 

o tamanho do ovo, a eficiência alimentar, entre outros, são fatores que podem ser 

maximizados com um programa luminoso apropriado (Buxadé, 1995a; Etches, 1996).  

 

4.4.2 Temperatura e humidade 

Entre os fatores ambientais, os fatores térmicos afetam diretamente as aves 

comprometendo a manutenção da homeotermia e indiretamente a sua capacidade 

produtiva. Em climas quentes a taxa de postura chega a ser 54% mais reduzida que em 

zonas temperadas, sendo esta redução refletida pelo aumento de pausas durante o ciclo 

de postura (N`Dri, 2006). O efeito da temperatura será tanto mais nefasto quanto mais 

elevada for a humidade, podendo modificar a perceção de calor por parte das aves entre 

2 a 3ºC, o que obriga a uma monitorização e controlo cuidadoso deste fator (N`Dri, 2006; 

Oliveira et al., 2006). 

As galinhas são animais homeotérmicos a partir aproximadamente das 2 semanas de 

vida (Garcês, 2008). A sua temperatura interna oscila entre 41 a 42ºC (N`Dri, 2006; 

Garcês, 2008) e a ave mantém-na constante através do processo de termorregulação: a 

termólise, perda de calor por evaporação e a termogénese, produção de calor metabólico 

(N`Dri, 2006). A zona de neutralidade térmica ou zona de conforto situa-se entre os 18 e 

26ºC (Rose, 1997; Garcês, 2008) e os 50 e 70% de humidade (Oliveira et al., 2006). 

Nesta situação a perda de calor deverá ser igual à produção de calor, permitindo à ave a 

expressão máxima da sua capacidade produtiva. 

Com temperaturas ambientais até 21ºC imperam as perdas de calor por meio dos 

processos de radiação, condução e convecção. Com temperaturas mais elevadas (acima 

de 35ºC), o principal e quase único meio de dissipação de calor é a evaporação através 

do trato respiratório (Buxadé, 1995b; N`Dri, 2006; Oliveira et al., 2006; Garcês, 2008). 

Nestas condições, a menor eficiência de dissipação de calor corporal devido à plumagem 

e a correlação negativa entre a temperatura e o consumo de alimentos, provocará uma 



105 
 

diminuição significativa do desempenho produtivo da ave (Buxadé, 1995a; Elijah e 

Adedapo, 2006; Oliveira et al., 2006). Este efeito é mais evidente quanto maior for a 

idade da ave (Elijah e Adedapo, 2006). Por outro lado, por cada grau abaixo de 21ºC 

resulta um aumento de aproximadamente 1,5% no consumo de alimentos, a postura 

diminui 0,5% e o índice de conversão piora (Buxadé, 1995a).  

A elevação da temperatura e o aumento da humidade comprometem a produção quer de 

forma quantitativa, quer qualitativa. As consequências negativas no tamanho do ovo e 

qualidade da sua casca já foram objeto de vários estudos. Buxadé (1995a) concluiu que o 

peso do ovo diminui em média 0,3 g com temperaturas entre os 25 e 30ºC enquanto 

N`Dri (2006) apontou para perdas de 1,2 a 9,5 g por ovo para temperaturas entre os 31 e 

35ºC como consequência da diminuição da gema e da espessura da casca, podendo 

esta ser substancial (cerca de 30%, Mashaly et al., 2004).  

O aumento da frequência respiratória provocada pela elevação da temperatura poderá 

levar a uma maior libertação de dióxido de carbono, alterando o estado do ião cálcio Ca2+ 

e elevando o pH do sangue (Mahmoud et al., 1996) com consequências no equilíbrio 

ácido-base (Mashaly et al., 2004). Um possível resultado desta sequência de eventos 

será uma drástica diminuição na capacidade de transporte do cálcio pelas células 

duodenais, originando menor disponibilidade de cálcio no útero para a formação da casca 

(Sauver, 1988), alterando as suas características e comprometendo a integridade óssea 

(Mahmoud et al., 1996). A diminuição da espessura da casca não só fragiliza a 

resistência do ovo como também facilita a ocorrência de pequenas fissuras as quais 

aumentarão a probabilidade de contaminação bacteriana, trazendo riscos ao nível da 

segurança alimentar (Mazzuco, 2014). 

 

4.4.2.1 Efeito de alguns genes no controlo da temperatura corporal  

A resistência ao calor é em parte controlada por fatores genéticos. A redução da 

plumagem aumenta a taxa de irradiação do calor interno produzido e indica uma melhor 

capacidade de termorregulação em situações de stress térmico. O controlo genético na 

redução da plumagem é conhecido e pode ser considerado em programas de 

melhoramento como uma característica com interesse económico, especialmente em 

regiões onde a temperatura seja elevada ao ponto de inibir a produtividade das aves. 

Genes responsáveis pela diminuição das penas, como o gene dominante incompleto 

(Na), pescoço nu, responsável pela ausência de penas no pescoço (Nacked Neck), o 

gene dominante incompleto (F) responsável pela plumagem frisada (Frizzle) e o gene 
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recessivo (Sc) responsável pela ausência total de penas (Scaleless), são alguns 

exemplos já com aplicação prática no melhoramento. 

Coquerelle (2000) refere que aves com o genótipo homozigoto (NaNa) têm reduções de 

40% de penas e o heterozigoto (Nana) de 30%, permitindo-lhes uma maior capacidade 

de resistência ao calor. As aves portadoras do gene frisado (F) apresentam uma redução 

de cerca de 40% da densidade da plumagem por as penas serem mais curtas e 

enroladas (Coquerelle, 2000; Zerjal et al., 2013). O gene recessivo (Sc) é o responsável 

pela supressão dos folículos e das escamas nas patas, resultando em aves de pele 

totalmente lisa (Coquerelle, 2000). Comparações entre aves com estes fenótipos e aves 

de plumagem normal indicam que aquelas poderão ter índices inferiores de conversão 

alimentar quando sujeitas a temperaturas normais de 22ºC. No entanto, o reverso 

acontece a temperaturas acima dos 35ºC (Cahaner et al., 2008; 2012). Nas 3 raças 

autóctones portuguesas é possível visualizar em alguns exemplares o efeito da presença 

do gene Na, permitindo especular sobre possíveis novas áreas de investigação. 

 

4.5 Modelos matemáticos na descrição da postura  

A produção de ovos é uma característica quantitativa, expressa ao longo do tempo (ciclo 

de postura) resultando da interação entre os genótipos das aves e o meio ambiente. Se 

representarmos esta produção graficamente em função do tempo, obteremos uma curva 

que pode ser modelada matematicamente e usada como curva padrão do genótipo em 

causa (Wolc et al., 2007), sendo possível ajustá-la aos efeitos ambientais a que os 

animais estão sujeitos.  

A finalidade do estudo destes modelos matemáticos consiste em inferir um padrão de 

postura que seja característica de uma determinada raça e, simultaneamente obter uma 

ferramenta auxiliar que permita a predição da produção total a partir de resultados 

parciais (Fialho e Ledur, 1997; Atta et al., 2010). Conhecendo a curva de postura padrão 

e comparando-a com a produção real, poderemos ajustar o maneio (especialmente o 

maneio alimentar) e desta forma melhorar a resposta produtiva do bando (Narushin e 

Takama, 2003; Galeano-Vasco et al., 2013).  

A representação teórica da curva de postura apresenta um comportamento semelhante 

ao da curva de lactação (função Gama incompleta), inicialmente crescente até atingir um 

pico e, a partir daí, decrescendo lentamente, de forma aproximadamente linear até o final 

da postura. Vários modelos matemáticos de predição da curva de lactação (Wood,1967; 

McNally, 1971; Ali e Scheffer, 1987; Adam e Bell, 1980; Wilmink 1987; Guo e Swalve, 
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1995) foram utilizados na predição da postura por vários autores (Wolc et al., 2007; Atta 

et al., 2010; Ganesan et al., 2012; Savegnago et al., 2012; Galeano-Vasco et al., 2013). 

Segundo Narushin e Takama (2003) não há total consenso no modelo matemático que 

melhor descreva a curva de produção de ovos. Para a predição da produção acumulada 

o modelo linear de regressão múltipla é o que melhor se adapta pela sua simplicidade de 

execução e redução de custos informáticos, mas quando se pretende outro tipo de 

avaliação os modelos não-lineares poderão ser preferíveis, em virtude de uma mais 

direta interpretação biológica dos seus parâmetros (Mcmillan et al.,1986). Entretanto, 

Wolc et al. (2007), testando diferentes modelos matemáticos (tanto lineares como não-

lineares) conclui que todos eles apresentaram uma aproximação satisfatória à produção 

real de ovos. Deste modo funções matemáticas que aproximem com o mínimo de 

enviesamento o comportamento real observado e permitam a padronização da 

característica produtiva de uma espécie ou de uma raça poderão ser de grande utilidade 

para o seu estudo. 

 

4.5.1. Modelo de Wilmink 

O sucesso da aplicação de modelos lineares de regressão múltipla na análise da 

produção de leite atraiu a atenção do mundo da avicultura (Kranis et al., 2007) e alguns 

modelos matemáticos aplicados à produção de leite foram utilizados para predizer a 

produção de ovos. O modelo de Wilmink (1987) foi um deles. Este modelo foi 

desenvolvido na Holanda e a sua função original era descrever a forma da curva de 

lactação no programa oficial de avaliação genética de bovinos de leite do Canadá 

(Schaeffer et al., 2000, citado por Silvestre, 2006). Wolc et al. (2007) utilizou-o também 

na avaliação genética de galinhas poedeiras. O modelo de Wilmink descreve a produção 

média das curvas de produção em função do tempo e é representado por: 

𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑒−𝑘𝑡 + 𝑐𝑡 

Apresenta 4 parâmetros sendo que a está associado com o nível de produção, b com o 

aumento da produção antes do pico e c com o subsequente decréscimo (Silvestre et al., 

2006). O parâmetro k é assumido normalmente como um valor fixo (-0,05) associado ao 

momento do pico e corresponde neste caso a aproximadamente 50 dias (Vargas et al., 

2000). O modelo fica assim reduzido a 3 parâmetros para estimar (Wilmink,1987; Olori et 

al., 1999; Vargas et al., 2000), com Cunha et al. (2010) a acrescentar que se pode 

considerar mais um parâmetro se assumirmos que a diferença ente os parâmetros a e b 

corresponde à produção inicial. 
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4.6 Material e métodos 

O presente trabalho realizou-se na Escola Superior Agrária (ESA), pertencente ao 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), entre Setembro de 2008 e Agosto de 

2013. Estas instalações estão localizadas no Norte de Portugal, em Refoios-Ponte de 

Lima (latitude 41º 47’ 38.64’’ N e longitude 8º 32’ 22.54’’ W). 

 

4.6.1 Efetivo fêmea 

As aves foram inicialmente fornecidas pela AMIBA, tal como descrito no Capítulo 2 e as 

restantes obtidas por incubação artificial, efetuada na ESA. Obtiveram-se dois lotes de 

produção por raça (AM 1 e 2, PL 1 e 2, PP 1 e 2). Os machos e fêmeas por raça e lote 

foram criados em conjunto. O período experimental durou aproximadamente 30 meses, 

correspondendo aos períodos de cria e recria e dois ciclos de postura em cada lote. O 

efetivo inicial fêmea era constituído por (considerando os dois lotes) 42 aves da raça AM, 

29 da raça PL e 32 da raça PP. No final do estudo o efetivo ficou reduzido a 33 fêmeas 

da raça AM, 25 da PL e 23 da raça PP (Capítulo 2, Tabela 2.1). Estas diferenças foram 

devidas a morte de causa aparentemente natural, ocorrendo de forma pontual e 

espaçadas no período dos 30 meses.  

 

4.6.2 Instalações 

Nas 3 primeiras semanas de vida as aves foram mantidas em recinto fechado aquecido 

com uma lâmpada chocadeira e protegidos por círculos ajustáveis com área entre 1 a 

3 m2 (conforme descrito no Capítulo 2). Após este período as aves foram alojadas num 

espaço composto por uma zona fechada com 9 m2, apetrechada com poleiros, 

comedouros e bebedouros e com acesso a parque exterior vedado com rede, de 21 m2. 

Os 30 m2 disponíveis para cada lote asseguraram um mínimo de 1 m2 por ave adulta. Por 

volta dos 100 dias de idade foram colocados ninhos do tipo “Roll away” na zona fechada 

do galinheiro, com dimensões individuais de 40 cm de largura e 30 cm de comprimento, 

numa proporção de 1 ninho para 5 fêmeas (Figura 4.1). Este procedimento foi realizado 

para permitir que as aves se adaptassem a estes, antes do início da postura, o que evitou 

também que se habituassem a pôr os ovos em qualquer parte do galinheiro ou do 

parque. Os interiores dos ninhos apresentavam um cesto em plástico, com base 

inclinada, obrigando o ovo a rolar até uma calha protegida com uma tampa, 

impossibilitando assim o acesso das aves aos ovos.  
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Figura 4.2- Tipo de ninhos “Roll away” utilizados. 

 

4.6.3 Alimentação 

O maneio alimentar foi descrito com detalhe no Capítulo 2. Durante as primeiras 3 

semanas foi fornecida ad libitum alimento comercial de iniciação (19,3% de proteína 

bruta, 4,2% de gordura bruta, 4,8% de fibra bruta e 7,7% de cinzas) correspondendo a 

16,52 MJ/kg de MS de energia metabolizável (estimado de acordo com as normas do 

INRA; Ferrand e Blum, 1989). Após este período foi fornecido milho partido (até 

aproximadamente 15 semanas de idade) e depois na forma de milho-grão (8,0% de 

proteína bruta, 4,2% de gordura bruta, 2,4% de fibra bruta e 1,5% de cinzas) 

correspondendo a 16,54 MJ/kg de MS de energia metabolizável (estimado de acordo com 

as normas do INRA; Ferrand e Blum, 1989). Com o início da postura foi acrescentada à 

dieta, casca de ostra ad libitum, com o fim de evitar possíveis carências de cálcio. 

Quando disponível, também foram fornecidos restos de hortícolas produzidos na 

exploração agrícola da ESA. Este sistema de produção simulou o sistema tradicional, 

uma pré-condição importante para os objetivos do presente estudo. Também por esse 

mesmo motivo não foi adotado nenhum programa de vacinação, nem programas de luz. 

 

4.6.4 Dados 

Todos os ovos, dos dois lotes e das 3 raças foram contabilizados durante um período de 

cerca de 30 meses. Os ovos foram recolhidos 3 vezes ao dia, às 9:00, às 12:00 e às 

17:00 horas. Todos os ovos foram marcados a lápis com a data, raça e lote 

correspondente e armazenados para posteriores medições e análises laboratoriais. No 

total foram contabilizados 7449 ovos da raça AM, 3168 da raça PL e 3241 da raça PP. 
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4.6.5 Análise estatística 

Para descrever e prever a postura das aves ao longo do tempo, os dados foram 

inicialmente analisados por duas funções matemáticas lineares, o modelo de Wilmink 

(1987) e o modelo de Ali e Schaffer (1987). O primeiro modelo demonstrou maior 

simplicidade na sua aplicação, com a vantagem de necessitar de menos parâmetros a 

estimar (3 em vez dos 5 utilizados por Ali e Schaffer) obtendo um melhor ajuste dos 

dados. O coeficiente de determinação (R2) foi superior e a variância do erro inferior, o que 

levou à adoção do modelo de Wilmink para a realização deste estudo. 

A existência dos dois lotes, com aves da mesma raça nascidas em dois períodos distintos 

e sujeitas a diferentes fatores ambientais, levaram à necessidade de incorporar efeitos 

fixos no modelo. Estes foram a raça, lote, fotoperíodo e temperatura média. Os 

coeficientes de regressão destes dois últimos efeitos foram ajustados a duas estações 

temporais, uma entre Janeiro a Junho, abrangendo o fotoperíodo crescente e outra, entre 

Julho a Dezembro, incluindo o fotoperíodo decrescente. O modelo final pode ser descrito 

da seguinte forma: 

𝑌𝑡 = 𝐴 + 𝐵𝑒𝑥𝑝−𝑘𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝑒𝑡 

Onde, 

𝑌𝑡 = percentagem de postura no tempo t; 

t = dias de produção; 

𝐴 = µ + rac + lote(rac) + post(rac) + id(rac lote) + Σ ai Fi + Σ bi Ti, 

onde, 

µ = média geral; 

rac = raça AM, PL e PP; 

lote(rac) = efeito do lote dentro da raça;  

post(rac) = efeito da postura dentro da raça; 

id(rac lot) = efeito idade no início da postura dentro da raça e lote; 

ai  e bi = coeficientes de regressão;  

Fi = efeito do fotoperíodo dentro de estação;  

Ti = efeito da temperatura dentro da estação.  

𝐵 = coeficientes de regressão para cada raça, associado com a inclinação da curva 

antes do pico;  

𝐶 = coeficientes de regressão para cada raça, associado com o declínio da curva 

após o pico; 
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K = valor constante (-0,05) associado com o momento do pico aos 50 dias; 

𝑒𝑡 = resíduo no tempo t, assumindo N ~ (0, σ2
e). 

 

Os dados foram analisados recorrendo ao PROC GLM (SAS, 1999). Os parâmetros 

estimados a partir do modelo permitiram obter a produção média ajustada por ciclo de 

postura para cada raça, permitindo comparações estatísticas entre elas. Através dos 

parâmetros estimados da função de Wilmink foi também possível obter as curvas de 

postura padrão para cada raça. 

 

4.7 Resultados e discussão 

4.7.1 Idade ao início da postura 

Na tabela 4.2 estão representados os 6 lotes, 2 por raça, referindo tanto a idade real das 

aves ao primeiro ovo, como a idade considerada para avaliação do início do ciclo de 

produção. Estão também representadas as datas de início e fim do primeiro e segundo 

ciclo de postura. Nas raças AM e PL a data considerada como início da postura coincidiu 

com a produção dos primeiros ovos, por esta se apresentar de imediato e de forma 

crescente, mais ou menos homogénea. No entanto, em ambos os lotes da raça PP, a 

produção dos primeiros ovos ocorreram em Setembro (PP1) e Agosto (PP2), de forma 

muito irregular e com ovos de tamanho muito reduzido. Tal facto poderá ter ocorrido por a 

produção dos primeiros ovos coincidirem com a fase de fotoperíodo decrescente o que 

poderá explicar a irregularidade inicial, recuperando a postura propriamente dita mais 

tarde. Optou-se assim por considerar para esta raça o início do ciclo de postura para o 

momento (Janeiro) em que esta passa a ter um comportamento crescente e com uma 

maior regularidade. Esta decisão encontra-se em conformidade com o que referem 

Buxadé (1995b) e Wolc et al. (2007), quando definem a data de início de postura o 

momento em que o lote alcança cerca de 5% de postura, com ovos de padrão aceitável e 

aumentando a produção de forma regular. 
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Tabela 4.2 Datas de nascimento, 1º ovo e início de postura para 3 raças e respetivos lotes de galinhas autóctones Portuguesas. 

Raça e 

lote* 

Data 

nascimento 
Data 1º ovo 

Idade 

(dias) 

1ºovo 

Data início 

1ª postura 

Idade (dias) 

início1ª 

postura 

Data fim 1º 

postura 

Data início 

2º postura 

Data fim 2º 

postura 

AM1  Nov 2008  Abril 2009 149 Abr 2009 149   Out 2009 Jan 2010 Out 2010 

AM2 Jul 2009 Jan 2010 156 Jan 2010 156 Out 2010 Jan 2011 Out 2012 

PL1 Set 2008 Mar 2009 153 Mar 2009 153 Out 2009 Jan 2010 Set 2012 

PL2    Jul 2009 Jan 2010 200 Jan 2010 200 Out 2010 Jan 2011 Out 2011 

PP1 Mai 2010 Set 2010 129 Jan 2011 242 Out 2011 Jan 2012 Set 2012 

PP2 Mar 2011 Ago 2011 157 Jan 2012 287 Out 2012 Jan 2013 Jul 2013 

*AM1 = Amarela, 1º lote; AM2 = Amarela, 2º lote; PL1 = Preta Lusitânica, 1º lote; PL2 = Preta Lusitânica, 2º lote; PP1 = Pedrês Portuguesa, 1º lote;  
PP2 = Pedrês Portuguesa, 2º lote. 
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Há vários fatores que podem condicionar a idade à maturidade sexual. A raça será um 

deles, mas as condições naturais a que estas aves estão sujeitas, nomeadamente a 

alteração da duração do período de luz, condiciona em muito esse aspeto e 

consequentemente, a sua produtividade. Entre o solstício de Inverno e o de Verão, os 

dias têm luminosidade crescente, estimulando o início da postura, com o oposto a 

verificar-se entre o solstício de Verão e o de Inverno. Neste estudo verificamos que a 

idade considerada para início da curva de postura apresentou algumas variações nas 3 

raças. A AM iniciou entre as 21 e as 22 semanas, a PL entre as 22 e as 29 semanas e, 

com valores muito superiores pelos motivos acima apresentados, a PP iniciou entre as 34 

e as 41 semanas. 

Em raças autóctones espanholas Vilalba et al. (2007), encontraram idades ao primeiro 

ovo para a raça Menorca de 26 semanas, mesmo com sistema de produção diferente, 

uma vez que recorreram a programa de luz artificial (16h luz/dia) e alimentação à base de 

ração comercial de engorda até 16 semanas e depois específica para poedeiras. 

Também Miguel et al. (2007) para a raça Castellana Negra referem o início de postura às 

23 semanas. Contrariamente, Rivero et al. (2009), para a raça Galinha De Mós 

encontraram idades mais precoces, entre 18 e 19 semanas, recorrendo também a 

alimentação comercial mas com sistema de luz natural e acesso a parques exteriores. 

Em situação semelhante para as raças autóctones italianas Modenese e Romagnolo, o 

ínicio da postura ocorreu em ambas, às 32 semanas (Zanon et al., 2006). Grobbelaar et 

al. (2010) em 4 raças indígenas do Sul de África, em sistema de jaulas individuais, dieta 

comercial e programa de luz artificial (17h contínuas), obtiveram idades ao primeiro ovo 

entre as 18 a 20 semanas. As raças estudadas no presente trabalho apresentaram 

idades de início de postura intermédias a estas apesar das condições de produção serem 

muito diversas, nomeadamente no regime alimentar. 

Os lotes nascidos na Primavera (Tabela 4.2) iniciam o ciclo de postura mais tarde, apesar 

do primeiro ovo poder acontecer antes dessa altura mas de forma pontual e irregular, não 

sendo contabilizados para o ciclo propriamente dito. Independentemente do início da 

postura, o final do 1º ciclo coincidiu com o Outono, permitindo a sincronização do início 

do 2º ciclo em Janeiro para todos eles. É nesta altura que o fotoperíodo passa a ser 

crescente e se torna favorável à produção de ovos. De facto, o início de ciclo neste 

momento maximiza a duração do período de postura, o que foi confirmado de forma geral 

para todos os lotes no seu 2º ciclo de produção. Este comportamento realça assim a 

importância do momento de nascimento do bando quando o objetivo for a produção de 

ovos. 
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4.7.2 Produção de ovos  

Os parâmetros obtidos do modelo utilizado permitiram calcular estimativas ajustadas da 

produção de ovos para as 3 raças autóctones Portuguesas. Apesar dos dados de 

produção terem apresentado uma alta variabilidade por bando ao longo do tempo, o 

modelo utilizado foi altamente significativo (P<0,001), com um coeficiente de 

determinação (R2 = 0,27) e coeficiente de variação (CV = 55%) que demonstram uma 

capacidade preditiva relativamente boa. Olori et al. (1999) refere que na produção 

acumulada (caso do nosso estudo), os resíduos das produções previstas não são tão 

determinantes para fidelizarem os resultados, como o é na avaliação da produção 

individual. 

A Tabela 4.3 mostra alguns parâmetros importantes para a caracterização destas raças. 

Normalmente as produções totais por ciclo de postura das aves são reportados às 52 

semanas. No entanto, em sistemas de produção tradicionais, estes períodos são 

raramente alcançados e o ciclo de postura não ultrapassa em geral os 300 dias. As 

percentagens médias de postura diária estimadas foram usadas para calcular as 

produções totais de ovos por ave, quer para 300 dias, quer para as 52 semanas, esta 

última para efeitos de comparação com outros trabalhos apresentados na literatura. 

As médias ajustadas das percentagens de postura diária por raça, evidenciou a AM como 

a mais produtiva, com diferenças significativas (P<0,05) em relação às outras duas raças 

em estudo (Tabela 4.3). Com esta produtividade só os indivíduos da raça AM têm uma 

predição que ultrapassa os 100 ovos/ave aos 300 dias, enquanto as outras duas raças só 

às 52 semanas é que têm predições superiores a 100 ovos. Analisando raças autóctones 

de outros países verificamos que, em algumas raças espanholas, a raça Menorca obteve 

126 ovos/ave/ano (Vilalba et al., 2007), a Gallina De Mós, 165 (Rois et al., 2009) a 181 

ovos/ave/ano (Rivero et al., 2009), a raça Castellana Negra, 163 ovos ovos/ave/ano 

(Miguel et al., 2007). Rivero et al. (2009) citam resultados encontrados por outros autores 

para outras raças espanholas, nomeadamente: 171 para Prat (Francesch et al., 1998); 

167 para Sobrarbe na variedade Negra e 173 para variedade Triguena (Cajal e 

Francesch, 2008); 201 para a Extremena (Muriel, 2002), 204 para Penedesenca Negra e 

222 para Empordanesa (Francesch et al., 1998). O estudo de produção destas 3 últimas 

raças efetuou-se em sistema de jaulas individuais. As duas raças italianas, Modenese e 

Romagnolo estudadas por Zanon et al. (2006) conseguiram resultados de 100 ovos em 

38 semanas de postura, de Fevereiro a Outubro. Grobbelaar et al. (2010) no estudo 

envolvendo 4 raças do Sul de África encontrou produções anuais variando entre 125 a 

194 ovos/ave. Apesar de ligeiramente inferiores, as produções estimadas das raças 
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portuguesas foram condicionadas pelo tipo de maneio o qual, não sendo propriamente 

favorável à produção de ovos, ainda assim permitiu expressões comparáveis. 

 

Tabela 4.3 Produção ao pico, por lote (1 e 2) e postura (1ª e 2ª), idade ao pico, média 

ajustada da postura diária (± EP) e predição das produções individuais aos 300 dias e 

anual (52 semanas), nas 3 raças de galinhas autóctones Portuguesas. 

Parâmetros Lote Postura 
 

RAÇA* 
 

AM PL PP 

Produção ao pico 

(%) 

L1 
P1 50,04 36,10 53,48 

P2 58,47 37,97 37,51 

L2 
P1 44,19 27,91 37,79 

P2 51,08 35,30 21,01 

Idade ao pico (dias)  
 

58 47 31 

Média de postura 
diária1 (%) 

 
 

42,46a ± 1,274 29,25b ± 0,793 28,07b ± 2,501 

Ovos/ave/300dias  
 

127 88 84 

Ovos/ave/ano   155 106 102 

*AM = Amarela; PL = Preta Lusitana; PP = Pedrês Portuguesa. 
1
Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas (P<0,05). 

 

4.7.3 Curvas de postura  

Neste estudo, foi feita a avaliação simultânea de 3 raças de galinhas autóctones 

Portuguesas sendo um dos objetivos obter as suas curvas de postura padrão, ajustadas 

a diversos efeitos ambientais (efeitos fixos no modelo), modeladas pela função de 

Wilmink. Os parâmetros A, B e C estimados por esta função encontram-se na Tabela 4.4, 

e mostram os valores específicos para cada raça, lote e ciclo de postura. 
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Tabela 4.4 Parâmetros (A, B e C) estimados pela função de Wilmink, por postura (1ª e 2ª) 

e lote (1 e 2), nas 3 raças de galinhas autóctones Portuguesas. 

Parâmetros Lote Postura 
 

RAÇA* 
 

AM PL PP 

A 

L1 
P1 58,40 43,52 58,96 

P2 54,74 43,58 42,99 

L2 
P1 52,55 33,51 43,27 

P2 59,43 40,86 26,49 

B 
  

-39,10 ± 4,99 -17,44 ± 5,47 -10,11 ± 5,29 

C 
  

-0,11 ± 0,01 -0,08 ± 0,01 -0,11 ± 0,01 

*AM = Amarela; PL = Preta Lusitana; PP = Pedrês Portuguesa. 

 

Nas Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 estão representadas a produção diária real, a curva da média 

semanal da produção real e a curva diária predita relativamente à primeira postura de 

ambos os lotes (L1 e L2), para a raça AM, PL e PP, respetivamente. Para efeitos da 

construção da curva padrão de postura para cada raça, usaram-se os valores médios de 

fotoperíodo (13 h) e temperatura (16º C) observados durante todo o período deste 

estudo. Na representação gráfica a curva de produção predita abrange um período de 

300 dias (10 meses), já anteriormente referido como sendo a duração do ciclo de postura 

que normalmente é conseguida por estas raças. 

 

Figura 4.3 Curva de postura da raça Amarela, correspondente ao lote 1 (AML1P1) e lote 

2 (AML2P1) na 1ª postura. 
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Figura 4.4 Curva de postura da raça Preta Lusitânica, correspondente ao lote 1 (PLL1P1) 

e lote 2 (PLL2P1) na 1ª postura. 

 

Figura 4.5 Curva de postura da raça Pedrês Portuguesa, correspondente ao lote 1 

(PPL1P1) e lote 2 (PPL2P1) na 1ª postura. 

Através da observação dos gráficos é notória a heterogeneidade das curvas reais, quer 

entre raças quer dentro da própria raça. As segundas posturas, não representadas 

graficamente, tiveram comportamentos semelhantes. Cerolini et al., (2010), num estudo 

com a raça autóctone italiana Mericanel della Brianza também encontrou produções 

muito variáveis dentro do bando. Nas raças autóctones a existência de aves com elevado 

número de pausas entre as séries podem provocar este tipo de comportamento das 

curvas reais, refletindo também a total ausência de trabalhos de melhoramento nesta 

área. 

A qualidade do ajuste da função de Wilmink pode ser graficamente avaliado observando 

como a curva se encaixa aos dados reais e prediz o comportamento desta ao longo do 



118 
 

ciclo, ajustando o pico para valores próximos dos 50 dias (condição inicial deste modelo). 

O modelo consegue realizar este ajuste para as raças AM e PL, com 58 e 47 dias 

respetivamente, mas não tão bem para a raça PP, com pico aos 31 dias (Tabela 4.3). 

Olori et al. (1999) relativamente ao seu estudo em curvas de lactação referem que nas 

produções onde o pico se apresente tardio e demasiado irregular a predição é mais difícil 

de efetuar seja qual for o modelo utilizado.  

 

4.7.4 Taxa de mortalidade  

Valores entre 10 a 15% de mortalidade são considerados normais, em sistema de 

produção em bateria, para o primeiro ano de postura (Rivero et al., 2009). Será natural, 

como acrescenta o mesmo autor, que em sistemas de criação extensiva, com lotes de 

reprodutores (machos e fêmeas criados em conjunto), segundo condições 

meteorológicas diversas, provoquem níveis de stress e desgaste superior, que podem ser 

refletidos numa taxa de mortalidade mais elevada. 

Neste trabalho, considerando todo o período do estudo (cria, recria e dois anos de 

postura), totalizando quase 30 meses, a mortalidade final obtida traduziu-se em 21,4 % 

para a raça AM, 13,8% para a raça PL e 28,1% para a raça PP. Estas baixas foram 

devidas a morte de causa aparentemente natural, ocorrendo de forma pontual e 

espaçadas no tempo. Na raça espanhola Gallina De Mós, só para o primeiro ano de 

postura, a taxa foi de 23,63% (Rivero et al., 2009). Nas raças indígenas sul-africanas 

referidas por Grobbelaar et al. (2010) a taxa anual de mortalidade oscilou entre 19,2 a 

39,5%. Nesta perspetiva as raças portuguesas apresentaram perdas pouco relevantes, o 

que comprova a sua elevada rusticidade e capacidade de adaptação às condições 

prevalecentes na sua região de origem. 

 

4.8 Conclusões  

O conhecimento dos ciclos de postura das raças de galinhas autóctones Portuguesas 

ajudará a determinar melhor o seu desempenho produtivo e a melhorar a gestão das 

pequenas explorações familiares. Em condições de ambiente natural a produção de ovos 

é marcadamente definida pelo padrão aurora/ocaso da região de criação, estabelecendo 

o ritmo circadiano das aves. Nas condições deste estudo, completamente dependente do 

fotoperíodo natural, os genótipos aqui estudadas conseguiram ter períodos contínuos de 

postura de cerca de 10 meses, quando o início do ciclo coincidiu com Janeiro. Este facto 
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realça que, para melhor rentabilizar a produção de ovos, o momento de nascimento do 

bando é importante para obtenção de períodos de postura relativamente longos, logo a 

partir do primeiro ciclo. Nascimentos no Verão (Julho, Agosto) permitem o início da 

postura no princípio de Janeiro, com idades entre as 20 e 22 semanas, acompanhando 

os dias crescentes, com todas as vantagens conhecidas para a produção de ovos. 

Nestas condições, a predição de postura projetada, quer para os 300 dias, quer para as 

52 semanas (período estandardizado na produção avícola) destacou a raça AM como a 

raça de melhor aptidão ovopoiética. 

No decurso deste estudo foi possível observar algumas características e comportamentos 

que podem, de uma forma indireta, influenciar o desempenho produtivo destas raças. O 

período de Muda observado nas 3 raças foi longo (mais de 5 meses) e muito 

heterogéneo observando-se em alguns casos, a perda quase total das plumas. 

Observamos também em todas as raças e lotes a existência de comportamentos 

anómalos, como algum picacismo viciante (sem presença de sangue) proporcionando a 

ingestão de penas. Esta situação prolongou e confundiu a identificação do período de 

Muda. O stress, como refere Drake et al. (2010), pode ser um fator importante a 

desencadear este comportamento. No entanto, uma dieta à base de milho (comum na 

região do Minho) e portanto deficitária em proteína poderá também desencadear este 

comportamento como forma de suplementar esta carência. Todos estes fatores estiveram 

presentes neste estudo, podendo ter influenciado negativamente os resultados obtidos e 

sugerem uma maior atenção às questões nutritivas, especialmente no que diz respeito à 

suplementação proteica. Apesar destes e outros condicionamentos ambientais pouco 

favoráveis à produção de ovos, as galinhas autóctones Portuguesas tiveram 

performances comparáveis a outras raças europeias. 

A avaliação simultânea das 3 raças modeladas pela função de Wilmink permitiu 

comparações de produtividade e a obtenção da curva de postura padrão para cada uma 

delas. Para além de permitir estimar a produção parcial ou total dos ciclos de postura, é 

também possível utilizar este tipo de curvas no apoio à gestão, comparando os desvios 

da produção real com a esperada e poder assim, intervir de acordo, corrigindo decisões 

de maneio. A elevada rusticidade e capacidade de adaptação destes genótipos às 

condições prevalecentes na sua região de origem, permitem prever um aumento do 

interesse na sua exploração e será uma importante contribuição para a sua conservação. 
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CAPÍTULO 5.  

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE INTERNA E EXTERNA DOS OVOS DAS RAÇAS DE 

GALINHAS AUTÓCTONES PORTUGUESAS: AMARELA, PRETA LUSITÂNICA E 

PEDRÊS PORTUGUESA 
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5.1 Introdução 

A denominação genérica de ovo é única e exclusivamente referente ao produzido pela 

galinha, sendo necessário aos ovos de outras espécies de aves anexar à denominação 

da espécie que o originou (Buxadé, 1995). O ovo é considerado um alimento completo 

contribuindo para a nutrição humana com proteínas, glícidos, lípidos, minerais e 

vitaminas (Pintea et al., 2012). Contém vitaminas essenciais, estando todas elas 100% 

biodisponíveis, com exceção para a vitamina C (Bertechini e Mazzuco, 2013). É 

considerado um alimento de excelência, fruto da sua riqueza em aminoácidos essenciais 

de elevada digestibilidade (Rose, 1997; Pintea et al., 2012) e por isso, tradicionalmente 

usado como padrão de comparação para medir a qualidade da proteína de outros 

produtos (Layman e Rodrigues, 2009; Freitas et al., 2011). A gema contém um elevado 

número de ácidos gordos polinsanturados (Alleoni e Antunes, 2001), alguns considerados 

essenciais (e. g., o ácido gordo linolénico). Para além de todas estas características, 

apresenta outras propriedades ao proporcionar aos alimentos cor, viscosidade, 

emulsificação, gelatinização e formação de espuma, particularmente importantes para 

promover uma boa textura em algumas preparações culinárias (Alleoni e Antunes, 2005). 

Segundo Bertechini e Mazzuco (2013), o ovo tem também um papel importante na 

indústria farmacêutica com o desenvolvimento de aves geneticamente modificadas para a 

produção de proteínas funcionais no ovo, o que permitiu a utilização em larga escala 

destas substâncias neste tipo de indústria. 

Em Portugal, o consumo de ovos em natureza ainda é considerado reduzido, apesar da 

sua riqueza em nutrientes e do custo relativamente baixo. Em 2013, o consumo de ovos 

foi de 8,7 Kg/hab (INE, 2013), correspondendo aproximadamente a 150 ovos/hab/ano, 

valor muito abaixo de outros países e regiões, como o México com 365 ovos/hab/ano (o 

maior consumidor mundial per capita em 2012), seguido do Japão com 355, a China com 

350, a Hungria com 350, os Estados Unidos com 276 e a União Europeia com 250 

(Bertechini e Mazzuco, 2013). Atualmente, à medida que vão sendo conhecidos os riscos 

de uma alimentação inadequada, tem-se verificado por parte do consumidor uma procura 

por produtos mais saudáveis e ecologicamente viáveis, isentos de químicos e que 

possam ajudar a prevenir certas doenças. Atenta a esta nova tendência, a indústria 

avícola vem promovendo a comercialização de ovos com denominações várias, 

consoante os sistemas de produção em que são obtidos e a sua composição em ácidos 

gordos. 

No presente estudo pretendeu-se primeiramente caracterizar a forma e a classe (peso 

médio) dos ovos de 3 raças de galinhas autóctones portuguesas, Amarela (AM), Preta 
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Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa (PP) para a primeira e segunda postura, criadas 

num sistema de produção tradicional de baixo insumos, simulando as práticas familiares 

de subsistência. Pretendeu-se também avaliar os parâmetros de qualidade dos ovos 

destas raças usando as unidades de Haugh, índice e cor da gema e a relação percentual 

dos 3 componentes, casca, albúmen e gema. A análise da composição físico-química da 

gema e do albúmen e o perfil de ácidos gordos na gema constituíram outro objetivo deste 

estudo. 

 

5.2 Classificação do ovo 

A classificação e avaliação da qualidade do ovo é um aspeto importante, podendo o seu 

conceito ser distinto consoante se trate de um produtor, de um consumidor ou de 

processador/indústria. Segundo Alleoni e Antunes (2001), para o produtor a qualidade 

incidirá no peso dos ovos e na resistência da casca, para os consumidores relacionar-se-

á mais com o prazo de validade e características sensoriais, como a cor da gema e da 

casca, e finalmente para os processadores as características mais importantes são a 

facilidade em retirar a casca e separação da gema. Em Portugal os ovos destinados ao 

consumo humano são classificados segundo o Regulamento (CE) nº 527/2007 da 

Comissão das Comunidades Europeias de 23 de Maio de 2007, de acordo com as suas 

características qualitativas e o seu peso, definindo-se duas categorias, A e B. Na 

categoria A incluem-se todos os ovos com casca e cutícula normais, limpas e intactas; 

câmara-de-ar inferior a 6 mm; clara translúcida e límpida, de consistência gelatinosa e 

isenta de corpos estranhos; gema com miragem sob a forma de sombra sem 

delimitações, centradas e isentas de corpos estranhos; cicatrícula de desenvolvimento 

impercetível e isenção de qualquer cheiro no ovo. Os ovos de categoria A não podem ser 

submetidos a qualquer tratamento de conservação, incluindo refrigeração em locais ou 

instalações onde a temperatura seja mantida artificialmente abaixo de 5ºC. Podem ter o 

selo de “Extra” ou “Extra fresco” se forem comercializados com menos de 9 dias após 

postura e se a sua câmara-de-ar medir menos de 4 mm. Na Categoria B estão incluídos 

todos os ovos que não satisfaçam estas exigências. Só podem ser entregues a empresas 

da indústria alimentar aprovadas nos termos do artigo 6º da diretiva 89/437/CEE ou 

empresas da indústria não alimentar. 
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5.2.1 Peso e forma do ovo 

Os ovos apresentam pesos, formas e cor de casca diferentes consoante a espécie, raça 

e estirpe. O peso da ave no início da produção influencia diretamente o peso do ovo 

embora, ao longo do ciclo produtivo seja normal o aumento do seu peso. A alimentação e 

a temperatura também podem ter influência nessas diferenças (Buxadé, 1995). Garcês 

(2008) refere que os ovos postos ao amanhecer são em geral mais pesados que ao fim 

do dia. Em Portugal a classificação quanto ao peso está regulamentada referindo-se 

unicamente para os ovos da categoria A. São assim classificados em 4 classes: S-

pequeno (peso inferior a 53 g), M-médio (entre 53 e 63 g), L-grande (entre 64 e 73 g) e 

XL-gigante (superior a 73 g). 

A forma do ovo também pode diferir condicionando a sua utilização. Segundo Buxadé 

(1987) os ovos distinguem-se em 3 tipos, redondos, normais e alongados, sendo este 

índice obtido pela razão da largura e do comprimento do ovo. Para efeitos comerciais e 

da própria classificação, o índice ótimo situa-se entre os 73 e 75%. Índices inferiores 

indicam um ovo demasiado alongado e índices superiores um ovo demasiado redondo 

(Buxadé, 1987). Os ovos de aves jovens apresentam normalmente os índices 

ligeiramente mais elevados, refletindo assim ovos mais arredondados (Garcês, 2008). O 

ovo para consumo deve respeitar o índice ótimo, traduzido num produto de forma oval 

com uma extremidade mais larga e outra mais pontiaguda, a qual corresponde à forma 

mais procurada pelo consumidor e também pela sua maior facilidade de 

acondicionamento. Nos ovos para incubação, o índice de forma tem outra importância, 

pois os ovos demasiado redondos ou finos e alongados têm taxas de viabilidade 

inferiores, devendo ser rejeitados (Buxadé, 1987). 

 

5.2.2 Cor do ovo 

A cor da casca dos ovos de galinha é variável entre o branco ao castanho (com várias 

intensidades) e hoje está confirmado que é unicamente influenciado pelo genótipo 

(Garcês, 2008). A coloração da gema pelo contrário é fortemente influenciada pela 

alimentação (Zahroojian et al., 2011). Não existem diferenças na qualidade do ovo 

diretamente relacionadas com a cor (Rose, 1997; Benites, et al., 2005). 

A cor castanha da casca dos ovos tem origem em pigmentos do tipo porfirina derivados 

da hemoglobina (Garcês, 2008; Solomon, 2010). A intensidade desta cor pode variar com 

idade da ave tornando-se mais esbatida em animais mais velhos. Segundo Buxadé 

(1995), processos inflamatórios nas porções finais do oviduto também podem alterar esta 
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característica por interferirem na capacidade deste órgão em mobilizar aqueles 

pigmentos. 

 

5.3 Componentes do ovo 

A casca, as membranas testáceas, a clara ou albúmen e a gema são os principais 

componentes do ovo cuja representação, se encontra na Figura 5.1. De uma forma geral 

a casca representa cerca de 10% do peso do ovo, o albúmen 60% e a gema cerca de 

30%, podendo considerar-se como negligenciável a percentagem relativa às membranas 

testáceas (Esteban, 1978; Rose, 1997; Benites et al., 2005). 

 

Figura 5.1. Constituição do ovo (adaptado de figuras da internet) 

 

A espécie, raça, tamanho do ovo, estação do ano e idade da ave têm influência nas 

proporções destes componentes (Benites et al., 2005). Segundo Rose (1997) ovos mais 

pesados apresentam proporcionalmente menos gema e mais albúmen, não afetando 

normalmente a proporção da casca.  

 

5.3.1 Casca 

A casca é formada essencialmente por carbonatos de cálcio e de magnésio (cerca de 

98%) e outros compostos minerais e orgânicos (proteínas fibrosas). Segundo Solomon, 

(2010), a resistência da casca é superior no pólo mais largo que no mais estreito e é 

variável entre as aves. Na casca de um ovo existem aproximadamente 8000 poros, que 

permitem trocas gasosas com o meio ambiente. Está coberta por uma cutícula insolúvel 
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em água, formando uma capa protetora de 10 a 20 µm de espessura. Internamente 

existem duas membranas que separam a casca do albúmen, afastando-se uma da outra 

na extremidade mais larga do ovo, criando um pequeno espaço, denominado de câmara-

de-ar. Essa câmara enche-se de ar após o ovo entrar em contacto com o exterior. Dá-se 

uma ligeira contração devido ao arrefecimento do ovo e o vácuo resultante favorece a 

entrada de ar na respetiva câmara (Benites et al., 2005; Garcês, 2008). O tamanho desta 

câmara ajuda também a avaliar o período de tempo de armazenamento dos ovos, 

apresentando-se maior quanto mais longo for esse período e afetando negativamente a 

qualidade deste.  

A qualidade da casca e a idade da ave apresentam por sua vez uma correlação negativa, 

pois embora o ovo se torne maior e mais pesado com a idade da ave, o peso da casca é 

constante e determinado geneticamente (Rutz et al., 2007). A quantidade de cálcio usada 

na sua formação é finita, fazendo com que em ovos maiores a casca fique mais fina. Com 

a idade ocorre também uma diminuição da capacidade do intestino em assimilar o cálcio 

da dieta (associada a uma menor eficiência na transformação da vitamina D), o que afeta 

negativamente a qualidade da casca (Elaroussi et al., 1994). 

 

5.3.2 Albúmen 

O albúmen é essencialmente composto por uma emulsão de várias proteínas que 

rodeiam a gema. É constituído por 88% de água, 11% de proteína e 1% de hidratos de 

carbono e minerais (Buxadé, 1995; Garcês, 2008). As principais proteínas constituintes 

(Garcês, 2008) são a ovalbumina (função de nutrição), ovotransferrina (ligação do ferro), 

ovomucóide (bloqueio de enzima digestiva tripsina), globulinas (anticorpos), lisozima 

(digestão de células bacterianas) e ovomucina (espessamento do albúmen). A 

ovalbumina é uma fosfoglicoproteína e representa cerca de 50% (Benites et al., 2005) do 

teor proteico do albúmen. Este é composto por 3 camadas, uma mais fluída e externa 

(23%), seguida de uma camada densa (57%) e de novo fluida (20%), envolvendo a gema 

(Benites et al., 2005). Fazendo ainda parte do albúmen, as calazas são duas formações 

estruturais, em espiral, ligadas à membrana vitelina e que se expandem para as 

extremidades, estabilizando a gema próximo do centro geométrico do ovo (Figura 5.1). 

A qualidade do albúmen é normalmente avaliada pelo seu pH, grau de viscosidade, altura 

da zona densa e pela ausência de manchas. O pH do albúmen oscila normalmente entre 

7,6 a 7,9, podendo atingir 9,5 com o aumento do tempo de armazenamento. Esta 
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elevação do pH é devida à perda de CO2 e água para o ambiente, facilitada pela 

porosidade da casca (Li-Chan e Nakai, 1995). 

 

5.3.3 Gema 

A gema é formada por fosfoproteínas e lipoproteínas (Benites et al., 2005) representando 

aproximadamente 50% do total de proteínas do ovo e de 100% da fração lipídica (Rose, 

1997). Ao nível da própria gema, cerca de um terço são proteínas e os restantes dois 

terços são lípidos. Segundo Garcês (2008) de uma forma geral os lípidos da gema 

possuem um rácio de gordura insaturada para saturada na proporção de 2 para 1, 

embora a alimentação a que a ave esteja sujeita tenha influência na alteração desta 

proporção (essencialmente na gordura insaturada). É este princípio que tem 

proporcionado diversos estudos, com o intuito de aumentar o teor de ácidos gordos 

polinsaturados da série ômega-3, através da inclusão de fontes ricas desses ácidos 

gordos nas dietas (Cedro et al., 2010; Bertechini e Mazzuco, 2013). A gema é também 

rica em vitaminas (Benites et al., 2005), incluindo tanto as lipossolúveis como as 

hidrossolúveis, com exceção do ácido ascórbico (vitamina C). 

A cor da gema é muito variável, estando fortemente relacionada com o tipo de 

alimentação da ave (Pintea et al., 2012). Esta pode também ser um critério a ter em 

consideração na avaliação do ovo, uma vez que a intensidade de cor pode estar 

associada à maior ou menor quantidade de vitaminas. As aves absorvem carotenoides da 

dieta e por sua vez estes fornecem diferentes xantofilas (pigmentos amarelos) que 

podem ser encontrados no sangue, músculo, fígado, gordura, pele e penas. Nas 

poedeiras, com o início da maturidade sexual, parte destes pigmentos são transferidas do 

músculo e pele para o ovário, sendo posteriormente excretados na gema (Zahroojian et 

al., 2011). Diferentes tipos de xantofilas dão ao ovo diferentes intensidades de amarelo, 

variando entre o amarelo limão ao amarelo ouro (Rose, 1997). As fontes de pigmentos 

carotenoides podem ter origem natural (milho, pimentão vermelho) ou sintética (Garcia et 

al. 2002). Segundo Pintea et al. (2012) os carotenoides são considerados benéficos para 

o ser humano, na prevenção de uma grande quantidade de doenças, incluindo certos 

cancros, problemas cardiovasculares e doenças do âmbito oftálmico.  

A cor da gema na produção comercial é uma característica que pode ser manipulada de 

acordo com o tipo de consumidor. Na zona sul da Europa (e. g., Portugal), é preferida 

uma gema com cor amarelo alaranjado intenso, enquanto os povos do norte preferem a 

gema com uma tonalidade mais clara. O aparecimento de manchas na gema, oriundas 
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da rotura de vasos sanguíneos no ovário durante a libertação do folículo é um fator 

negativo na avaliação da qualidade.  

 

5.4 Composição do ovo 

O ovo é um produto de elevada qualidade nutricional e considerado como um alimento 

completo, sendo os seus constituintes mais representativos a água, as proteínas e os 

lípidos, em diferentes proporções consoante se trate do albúmen ou da gema (Tabela 

5.1). Aproximadamente 1 terço da gema é constituída por lípidos, e assim uma grande 

quantidade de estudos são orientados para avaliar a sua composição em ácidos gordos. 

 

Tabela 5.1 Composição do ovo inteiro, do albúmen e da gema (adaptado de INSA, 2010).  

g/100 g Ovo inteiro Albúmen Gema 

Macro constituintes    

 água  75,3 87,4 51,0 

 proteína  13,0 11,0 16,0 

 gordura  10,8 0,3 30,9 

 cinzas  0,9 1,3 1,7 

Ácidos gordos    

 saturados 2,7 0,1 8,3 

 monoinsaturados 3,9 0,1 11,7 

 polinsaturados 2,1 0,0 4,6 

 

5.4.1 Fração lipídica dos ovos 

Os lípidos são substâncias insolúveis em água, representadas por triglicerídeos, 

fosfolípidos e colesterol. Essas substâncias estão localizadas na gema, a maioria na 

forma de triglicerídeos e a restante parte constituída por fosfolípidos e por pequenas 

porções de colesterol livre, ésteres de colesterol e ácidos gordos livres (Benites et al., 

2005). A qualidade dos lípidos é dada pela sua composição em ácidos gordos, bem como 

pelo seu grau de saturação, que está diretamente relacionado com a digestibilidade da 

energia contida na fonte de gordura (Brandão et al., 2005). Os fosfolípidos normalmente 

são mais ricos em ácidos gordos insaturados que os triglicerídeos apresentando assim 

uma digestibilidade superior, que pode chegar aos 90% (Benites et al., 2005). 
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5.4.1.1 Ácidos gordos 

Como foi referido anteriormente (capítulo 3) os ácidos gordos são classificados 

consoante o número de ligações duplas entre carbonos, saturados (SFA), 

monoinsaturados (MUFA - uma ligação) e polinsaturados (PUFA - mais de uma ligação). 

Os PUFA possuem mais de 18 carbonos e apresentam séries n-6 e n-3 (Capítulo 3). Os 

ácidos alfa-linolénico (ALA) e linoleico (LA) são, respetivamente, precursores das séries 

n-3 e n-6. São assim considerados ácidos gordos essenciais, pois nem os mamíferos 

nem as aves são capazes de sintetizá-los, sendo necessário providenciá-los pela dieta. O 

LA pode ser convertido em ácido araquidónico, e o ALA em EPA e DHA (Novello et al., 

2008; Cedro, 2010). Os principais ácidos gordos saturados na gema são o láurico, o 

palmítico e o esteárico e os insaturados o oleico, linolénico e o linoleico (Benites et al., 

2005). A riqueza na gema em ácidos gordos insaturados representa aproximadamente 2 

terços da quantidade total de ácidos gordos (Brandão et al., 2005). 

Ao longo de 7 décadas têm-se realizado estudos com o objetivo de conhecer a influência 

da dieta na composição lipídica da gema. Os resultados confirmam que a dieta influencia 

pouco a percentagem total de gordura do ovo, no entanto, a composição dos ácidos 

gordos da gema é influenciável pela dieta sendo que os insaturados proporcionam 

alterações no tipo de ácido gordo detetado na gema (Benites et al., 2005). 

A importância dos teores em n-3, na preservação da saúde tem levado a indústria avícola 

à inclusão na dieta das aves de elevados níveis de ácidos gordos polinsaturados desta 

série (Lewis et al., 2000; Oliveira et al., 2004; Simopoulos, 2004), como já foi referido no 

Capítulo 3. A utilização nas rações de farinha de peixe, substratos marinhos e sementes 

de oleaginosas são algumas das opções (Simopoulos, 2000; Cedro et al., 2010) para a 

obtenção do “ovo saudável”, proporcionando rácios n-6/n-3 desejáveis. As farinhas de 

peixes de águas marinhas apresentam valores mais elevados de PUFA n-3 que as de 

peixes de água doce, uma vez que se alimentam de fito e zooplâncton, ricos em n-3 e 

mais abundantes em águas de baixa temperatura. 

Cedro et al. (2010) encontraram em ovos enriquecidos com n-3, teores de MUFA e PUFA 

desta série, superiores aos ovos convencionais. Nestes últimos obtiveram médias 

superiores de SFA e PUFA n-6. Oliveira et al. (2010) encontraram resultados 

interessantes quando compararam 4 dietas distintas em aves agrupadas em duas 

classes etárias diferentes (3 dietas suplementadas, nomeadamente com óleo de soja, de 

girassol, de linhaça e uma 4ª sem adição, servindo de controlo). A dieta à base de óleo 

de linhaça apresentou os melhores rácios n-6/n-3, com valores inferiores a 4:1. 
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Verificaram também que as aves mais jovens tiveram maior eficiência para depositar 

ácidos gordos polinsaturados que aves mais velhas.  

Para além da composição, a suplementação de óleos nas rações parece não ter muita 

influência na qualidade interna e externa dos ovos. Segundo Santos (2005) não se 

observou melhorias com a inclusão de óleos na ração (soja, linhaça e algodão), para 

além de alterações na cor da gema. Na mesma ótica, Costa et al. (2008) também não 

encontraram diferenças de qualidade dos ovos quando suplementada a ração das aves 

com 2% de óleo de linhaça.  

 

5.4.1.2 Colesterol 

O colesterol é um álcool policíclico de cadeia longa, usualmente considerado um 

esteroide, encontrado nas membranas celulares e transportado no plasma sanguíneo de 

todos os animais. É um importante componente estrutural das membranas celulares e 

está presente em todos os tecidos animais, maioritariamente no fígado, rins, glândulas 

suprarrenais e cérebro (Brandão et al., 2005). É também precursor de várias hormonas, 

vitamina D e ácidos biliares que ajudam na digestão das gorduras. De uma forma geral 

pode-se distinguir o colesterol no sangue em 2 tipos: o LDL (low density lipoprotein) 

denominado empiricamente de "mau" colesterol, que promove o depósito da gordura nas 

paredes das artérias e corresponde a 75% do total do colesterol em circulação e o HDL 

(high density lipoprotein), considerado o "bom" colesterol, responsável pelo transporte do 

colesterol das células para o fígado, eliminando-o pela bílis e fezes (Benites et al., 2005).  

É do conhecimento geral, que o colesterol quando em excesso (hipercolesterolemia) é 

um fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Pode ser 

depositado nas paredes das artérias provocando o processo conhecido de 

arteriosclerose. Se esse depósito ocorrer nas artérias coronárias, pode dar origem a 

angina de peito e enfarte do miocárdio e quando nas artérias cerebrais pode provocar 

acidente vascular cerebral.  

Diversos alimentos contêm colesterol, em maiores ou menores quantidades, mas de 

modo geral o organismo contrabalança o colesterol ingerido, sintetizando-o mais ou 

absorvendo-o menos (Brandão et al., 2005). O nível de colesterol no organismo é mais 

dependente da sua síntese endógena do que de fonte exógena (Benites et al., 2005). 

Estudos recentes revelaram que o colesterol consumido via direta tem uma influência de 

cerca de 5% no máximo, sobre o aumento dos teores de colesterol total no organismo de 

pessoas saudáveis (Brandão et al., 2005). 
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O colesterol da gema é sintetizado no fígado das galinhas e transportado para os 

folículos em desenvolvimento via lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL), sendo 

depositado via endocitose mediada por recetores (Nimpf e Schneider, 1991). Apesar de 

uma série de tentativas para redução do colesterol da gema, através da seleção genética 

de aves, alterações nutricionais e mesmo utilização de agentes farmacológicos, os teores 

de colesterol na gema são pouco alteráveis (Mendonça JR, 2002). Segundo Santos et al. 

(2005), apenas 21 % do colesterol se encontra sob a forma esterificada, e para que 

ocorra uma grande redução do colesterol será necessário que as lipoproteínas que 

entram na formação da gema e que são sintetizadas no fígado sejam modificadas. 

Apesar dos vários estudos epidemiológicos já realizados, ainda não existe total consenso 

sobre a existência de uma relação direta entre consumo de ovo e o risco de doenças 

coronárias (Brandão et al.,2005; Novello et al., 2006). 

 

5.5 Fatores que influenciam a qualidade interna do ovo  

O ovo é um produto perecível e como todos os produtos naturais de origem animal, 

começam a perder o seu potencial nutricional logo após a postura, caso não sejam 

seguidos os procedimentos adequados para a sua conservação (Leandro et al., 2005; 

Barbosa et al.,2008; Freitas et al., 2011). A viscosidade do albúmen, o formato e a 

resistência da gema, o tamanho da câmara-de-ar são alguns dos parâmetros que 

definem a qualidade interna do ovo. A sua degradação é acelerada pela contaminação 

microbiológica, pela humidade elevada e refrigeração inadequada durante o 

armazenamento (Freitas et al., 2011). Para além destes fatores, o prolongar do tempo de 

armazenamento origina a perda de água e de CO2. A elevação da temperatura acelera 

este processo (Barbosa et al., 2008; Freitas et al., 2011), provocando o desequilíbrio do 

sistema tampão de ácido carbónico (H2CO3), que se dissocia formando água e CO2, 

libertando-se para o ambiente através dos poros da casca e elevando assim o pH do ovo 

(Li-Chan e Nakai, 1995). Esta alcalinização vai ser responsável por uma série de 

modificações físico-químicas no ovo, como: liquefação do albúmen denso (devido à 

dissociação das proteínas lisozima e ovomucina), movimentação de líquidos entre os 

compartimentos, distensão e perda de elasticidade da membrana vitelina, e rompimento 

da gema (Silva, 2011). Deste modo a garantia da qualidade dos ovos não pode só cingir-

se ao animal e técnicas de produção, mas também à preservação da qualidade do 

produto até este chegar ao consumidor. 
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5.6 Material e métodos 

O trabalho experimental foi realizado nas instalações da Escola Superior Agraria do IPVC 

e a amostra de ovos utilizados nesta parte do trabalho foi oriunda de fêmeas dos lotes 

das 3 raças produzidas e criadas no âmbito deste estudo. 

 

5.6.1 Instalações  

As aves foram alojadas num recinto de 30 m2, dos quais 9 m2 correspondem a um recinto 

fechado com acesso a comedouros, bebedouros, poleiros e ninhos tipo “Roll away” com 

dimensões individuais de 40 cm de largura e 30 cm de comprimento, numa proporção de 

1 ninho para 5 fêmeas. A descrição detalhada das instalações e equipamentos usados 

encontra-se no Capítulo 4. 

 

5.6.2 Alimentação 

O maneio alimentar foi descrito com detalhe no Capítulo 2 e 4. Resumidamente, após a 

recria as aves foram alimentadas ad libitum com milho-grão (8,0% de proteína bruta, 

4,2% de gordura bruta, 2,4% de fibra bruta e 1,5% de cinzas) correspondendo a 16,54 

MJ/kg de MS de EM (estimado de acordo com as normas do INRA; Ferrand e Blum, 

1989). Com o início da postura foi acrescentada à dieta, casca de ostra ad libitum e 

quando disponível, fornecido restos de hortícolas produzidos na exploração agrícola da 

ESA. A composição em ácidos gordos do milho foi determinada em laboratório e está 

descrita na Tabela 5.2. O total de ácidos gordos saturados neste alimento foi de 16,7%, 

de monoinsaturados 26,7% e de polinsaturados 56,3%. Da mesma forma que na 

literatura, os ácidos gordos em maior proporção no milho foram o linoleico (C18:2), 

seguido do oleico (C18:1) e do palmítico (C16:0). 

 

5.6.3 Metodologia 

A metodologia seguida para a realização deste capítulo encontra-se dividida em 3 partes 

distintas. Parte I, avaliação do peso e índice de forma dos ovos nos dois ciclos de 

posturas para as 3 raças em estudo. Parte II, a avaliação da qualidade interna e externa 

do ovo. Parte III, determinação da composição química (gema e albúmen) realizada nos 
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laboratórios da ESA e por outro lado, a determinação lipídica e respetiva composição em 

ácidos gordos (gema) realizados nos laboratórios do ICBAS. 

Tabela 5.2 Composição dos ácidos gordos encontrados no milho fornecido (g/100g 

matéria seca de ácidos gordos totais). 

Nome comum 
Representação 

(série) 
Média ± EP 

Cáprico C10:0 0,05 ± 0,01 

Láurico C12:0 0,02 ± 0,01 

Mirístico C14:0 0,05 ± 0,01 

Pentadecílico C15:0 0,02 ± 0,002 

Palmítico C16:0 13,70 ± 0,48 

Palmitoléico C16:1 0,06 ± 0,004 

Cis-palmitoleico C16:1 (n-9) 0,11 ± 0,01 

Esteárico C18:0 1,88 ± 0,05 

Oleico C18:1 (n-9) 25,55 ± 1,24 

Vaccénico C18:1c11 0,67 ± 0,02 

Linoleico C18:2 (n-6) 54,85 ± 1,04 

Nonadecanoico C19:0 0,08 ± 0,02 

Alfa-linolénico C18:3 (n-3) 1,43 ± 0,03 

Araquídico C20:0 0,41 ± 0,01 

Gadoleico C20:1c11 0,27 ± 0,01 

Eicosadienóico C20:2 (n-6) 0,03 ± 0,01 

Behénico C22:0 0,17 ± 0,004 

Erúcico C22:1c13 0,04 ± 0,002 

Tricosanóico C23:0 0,04 ± 0,004 

Lignocérico C24:0 0,30 ± 0,01 

 

5.6.3.1 Parte I: avaliação da classe do tamanho e índice de forma 

Foram recolhidos todos os ovos provenientes do primeiro lote de cada raça durante 2 

anos consecutivos de produção. Iniciada a postura, os ovos foram recolhidos 3 vezes ao 

dia, às 9:00, às 12:00 e às 17:00. Individualmente eram marcados a lápis, registando a 

data, raça e lote e posteriormente armazenados em sala a temperatura entre os 16 e os 

18ºC. Todos os ovos postos nesse período foram individualmente pesados numa balança 

digital 3000g×0,01g (OERTLING Model OC032-AOZA1OA-A) e medidos com um 

paquímetro com 0,01 mm de precisão (Figura 5.2). O tempo de espera para este 

procedimento nunca excedeu os 2 dias. No total (nos primeiros lotes) foram pesados e 

medidos 2540 ovos da raça AM (1524 da primeira e 1016 da segunda postura), 1064 da 
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PL (527 da primeira e 537 da segunda postura) e 1551 da PP (1141 da primeira e 410 da 

segunda postura). 

 

  

Figura 5.2 – Avaliação do peso, comprimento e largura do ovo. 

 

A relação entre o comprimento e a largura correspondente ao diâmetro máximo do ovo 

define o índice de forma. Este índice foi calculado segundo a fórmula proposta por 

Buxadé (1987) e posteriormente usado para comparar a performance as 3 raças. 

Índicedeforma =
larguradoovo(cm)

comprimentodoovo(cm)
× 100 

 

5.6.3.2 Parte II: avaliação da qualidade interna e externa do ovo. 

A amostra para esta parte do estudo foi composta por 50 ovos de cada raça (150 no 

total), provenientes de galinhas dos segundos lotes e colhidos aproximadamente a meio 

do 2º ciclo de postura. Os parâmetros avaliados foram as proporções do peso dos 

componentes (gema, albúmen e casca) em relação ao ovo inteiro, índice de gema,

 

unidade de Haugh, pH da gema e do albúmen e, finalmente, cor da gema. 

 

Componentes do ovo  

Para obter as proporções dos componentes do ovo, pesaram-se primeiramente o ovo 

inteiro, a gema e as cascas, estas últimas após secagem, com uma balança de maior 

precisão (0,0001 g, Mettler AE 260- Della Rang). As cascas foram individualmente 
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identificadas e colocadas a secar em estufa a 55ºC durante 5 horas, colocadas no 

exsicador aproximadamente 30 minutos e finalmente pesadas. O peso do albúmen foi 

calculado subtraindo ao peso do ovo inteiro, o peso da gema e da casca seca. Estes 

pesos foram então usados para o cálculo das proporções acima mencionadas. 

 

Unidades de Haugh 

Para descrever a qualidade interna do ovo foi utilizado como parâmetro as unidades de 

Haugh, calculado segundo fórmula descrita por Card e Nesheim (1966). 

UH = 100 × log(h − 1,7 × p0,37 + 7,57) 

Onde:  

UH = unidades de Haugh; 

h = altura do albúmen denso (mm); 

p = peso do ovo (g). 

Para obter o parâmetro h, os ovos foram quebrados sobre uma superfície plana e a altura 

do albúmen foi medida usando um paquímetro digital de precisão (0,01 mm), montado 

num tripé. Esta medida foi realizada no ponto médio entre a extremidade da gema e a 

extremidade externa do albúmen mais espesso, evitando-se as calazas (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3 Micrómetro adaptado. Medição da altura do albúmen. 

 

Índice de gema 

O índice de gema foi calculado segundo fórmula de Sharp e Powell (1930). 
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Índicedegema =
alturadagema(mm)

diâmetrodagema(mm)
 

A aferição da altura da gema foi realizada logo após ter sido separada do albúmen, 

utilizando o mesmo equipamento. Esta medida foi realizada no ponto central da gema. De 

seguida foi medido o seu diâmetro, como se pode ver na Figura 5.4. 

 

Figura 5.4 Medição da altura da gema e seu diâmetro. 

 

Cor da gema 

A cor da gema foi avaliada com um leque colorimétrico de Roche numa escala de 15 

tonalidades variando do amarelo claro ao laranja (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5 Utilização do leque colorimétrico de Roche. 
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pH da gema e albúmen 

A análise do pH foi efetuado com o potenciómetro hidrogeniónico, (modelo Philips-

PW9442). O elétrodo (FC200) foi primeiramente lavado com água destilada e de seguida 

calibrado em solução tampão 7,0 e 4,0. A amostra foi homogeneizada e de imediato 

efetuada a leitura do pH, imergindo o elétrodo (Figura 5.6). Repetiu-se o procedimento 

por 3 vezes, imergindo o elétrodo em pontos distintos da massa da amostra e o valor 

assumido correspondeu à média aritmética das 3 repetições. Entre amostras diferentes o 

elétrodo era lavado com água destilada. 

 

Figura 5.6 Medição do pH da clara e da gema. 

 

5.6.3.3 Parte III: Análises químicas 

Dos 50 ovos por raça referidos na Parte II, 25 foram agrupados em amostras de 5 gemas 

e 5 albúmenes, devidamente homogeneizadas e ensacadas, formando 5 grupos por 

componente e por raça. De seguida foram congelados a -80ºC até realização das 

análises químicas, nomeadamente humidade, cinzas e proteína bruta (Figura 5.7), 

seguindo os procedimentos de Official Methods of Analysis (AOAC, 2000). As gemas dos 

restantes 25 ovos foram organizadas da mesma forma e também congeladas a -80ºC 

(em frascos plásticos de 100 ml, de boca larga e tampa de rosca) e posteriormente 

liofilizadas durante um período de 4 dias em liofilizador (SCANVAC-modelo Cooloate 110 

- 4 Pro) Estas últimas amostras destinaram-se à determinação dos lípidos totais e perfil 

dos ácidos gordos realizados no laboratório do ICBAS. Todas as análises químicas foram 

realizadas em duplicado.  
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Figura 5.7 Forma de embalamento do pool de 5 gemas e claras para posterior 

congelação. 

 

Humidade e cinzas  

Por se tratar de amostras líquidas e/ou pastosas foi utilizada a mesma amostra para a 

determinação da Humidade e das Cinzas. Todas as pesagens foram realizadas numa 

balança com resolução de 0,0001 g. Inicialmente colocaram-se os cadinhos na mufla a 

550ºC durante 20 min. Foram a arrefecer em exsicador até temperatura ambiente e 

procedeu-se à primeira pesagem (M1). De seguida pesou-se cerca de 5 g de amostra 

que, em conjunto com o cadinho, constituíram o segundo peso (M2). Foram a secar em 

estufa a 103º ± 2º até peso constante. Após arrefecer no exsicador foram novamente 

pesadas (M3). Finalmente, o teor de humidade foi calculado usando a seguinte fórmula: 

%𝐻𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑀2 −𝑀3

𝑀2 −𝑀1
× 100 

Onde, 

𝑀1= massa, em g, do cadinho; 

𝑀2= massa, em g, do cadinho e da amostra antes de secar; 

𝑀3= massa, em g, do cadinho e da amostra depois da secagem. 

Para a determinação das Cinzas, os mesmos cadinhos foram de seguida colocados na 

Mufla a 550º C durante 6 horas. Foram a arrefecer no exsicador e obtida a 4ª pesagem 

(M4). A fórmula para o cálculo da percentagem de cinzas foi a seguinte: 

%𝐶𝑖𝑛𝑧𝑎𝑠 =
𝑀4 −𝑀1

𝑀2 −𝑀1
× 100 

Onde, 

𝑀1= massa, em g, do cadinho;  
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𝑀2= massa, em g, do cadinho e da amostra antes de secar; 

𝑀4= massa, em g, do cadinho e da amostra depois sair da mufla. 

 

Proteína 

Para o cálculo de proteína recorreu-se ao método de Kjeldahl para determinação do 

azoto, multiplicando o valor de N obtido na determinação analítica pelo fator de correção 

para ovos (6,68). A metodologia seguiu os procedimentos descritos na determinação da 

proteína da carne, conforme apresentado no Capítulo 3. Para a determinação da 

percentagem de azoto, foi efetuado o seguinte cálculo: 

 

%𝐴𝑧𝑜𝑡𝑜 = 𝑓 × (𝑉2 − 𝑉1) × 100/𝑚 

Onde, 

V1= volume de solução de ácido clorídrico gasto no ensaio em branco; 

V2= volume de solução de ácido clorídrico gasto no ensaio com a amostra; 

m= peso da amostra; 

f(ácido clorídrico)= 0,0014. 

O resultado foi expresso em percentagem de proteína após correção com fator de 

conversão adequado: 

%𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 = %𝑎𝑧𝑜𝑡𝑜 × 6,68  

Lípidos  

O teor em lípidos totais foi determinado unicamente nas gemas, por ser considerado 

vestigial no albúmen. Os lípidos totais da gema (tal como no milho e na carne, Capítulo 3) 

foram extraídos de acordo com o procedimento de Folch et al. (1957), substituindo a 

solução de clorofórmio:metanol (2:1) por diclorometano:metanol (2:1), e o teor em lípidos 

totais determinado gravimetricamente. 
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Extração e esterificação de ácidos gordos  

Os ésteres metílicos dos ácidos gordos (FAME) da gema foram preparados por 

transmetilação directa pelo método Wang et al. (2000) com ácido nonadecanóico (C19:0, 

Matreya LLC, Pleasant Gap, PA, EUA) usado como padrão interno. Foram necessários 

100 mg de gema liofilizada. A restante metodologia seguiu os mesmos procedimentos 

descritos no Capítulo 3. 

 

Análise cromatográfica 

Os FAME das gemas foram obtidos com a mesma metodologia que foi usada para a 

carne (Capítulo 3), onde a sua quantificação foi calculada com base nas áreas dos picos 

cromatográficos e do padrão interno (C19:0). O teor em FAME foi expresso em mg por g 

de matéria seca e em g por 100 g do total de ácidos gordos. 

 

5.6.4 Análise estatística  

Para avaliar o peso médio e índice de forma dos ovos para a primeira e segunda postura 

(Parte I da metodologia), foi realizada uma análise de variâncias utilizando um modelo 

fixo linear. O modelo usado incluiu os seguintes fatores: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝑅𝑖 + 𝑃𝑗 + (𝑅 × 𝑃)𝑖𝑗 +𝑒𝑖𝑗𝑘 

Onde, 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = característica do ovo k [peso (g), largura (cm), comprimento (cm), índice de 

forma] da raça i, na postura j; 

𝜇 = média geral; 

𝑅𝑖= raça i (i=1,AM; i=2, PL; i=3, PP); 

𝑃𝑗= postura j (j = 1, 1ª postura, j = 2, 2ª postura); 

(𝑅 × 𝑃)𝑖𝑗  = interação entre a raça i e postura j; 

𝑒𝑖𝑗𝑘 = erro residual, assumido N ~ (0, σ2
e). 

Na avaliação da qualidade interna do ovo, da composição físico-química do albúmen e da 

gema e da composição de ácidos gordos na gema, foi utilizado um modelo fixo linear que 

pode ser descrito da seguinte forma: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝑅𝑖 + 𝑒𝑖𝑗 
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Onde, 

𝑌𝑖𝑗 = características de qualidade, composição físico-químicas e composição em 

ácidos gordos das amostras de ovos j, das raças i;  

𝜇 = média geral;  

𝑅𝑖  = raça i (i=1,AM; i=2, PL; i=3, PP); 

𝑒𝑖𝑗 = erro aleatório residual, assumido N ~ (0, σ2
e). 

A partir destes modelos foram construídos contrastes ortogonais para testar as diferenças 

entre os efeitos principais para todas as características estudadas (valores de P<0,05 

foram considerados estatisticamente significantes). Todas as análises foram realizadas 

usando o Proc GLM (SAS, 1999). 

 

5.7 Resultados e Discussão  

5.7.1 Qualidade externa dos ovos  

Os ovos são avaliados por classes segundo o seu peso e forma. Os pesos médios dos 

ovos variaram entre ciclos de postura e entre raças (Tabela 5.3). Os ovos da 2ª postura 

foram sistematicamente mais pesados em todas as raças, obtendo a classificação de 

ovos na classe M (médio). Os resultados apresentados na Tabela 5.3 demonstram haver 

diferenças significativas (P<0,05) quer entre genótipos, quer entre posturas para quase 

todos os parâmetros avaliados (peso, comprimento, largura e índice de forma). 

No primeiro ciclo de postura, tanto o peso do ovo como o índice de forma foram 

significativamente diferentes nas 3 raças. Relativamente ao segundo ciclo, o peso 

continuou a ser significativamente distinto nas 3 raças mas no índice de forma, somente 

para a raça AM se destacou. Comparando os dois ciclos de postura individualmente por 

genótipo, só o parâmetro largura do ovo, para a raça PP não apresentou diferenças. O 

índice de forma, obtido na 1ª e 2ª postura nas 3 raças em estudo, estiveram dentro dos 

valores (73 a 75%) considerados por Buxadé (1987) como a forma ideal para fins 

comerciais. 

Nas Figuras 5.8 e 5.9 é possível analisar a distribuição das várias classes de peso e 

índice de forma, por ciclo de postura. Na primeira postura, a maioria dos ovos das 3 raças 

foram classificados S e M, correspondendo a aproximadamente 85% dos ovos da raça 

AM, 95% da PL e 86% da PP. 
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Tabela 5.3 MédiaS ajustadas ± EP do peso, comprimento, largura e respetivo índice de 

forma dos ovos das raças autóctones de galinhas Amarela (AM), Preta Lusitânica (PL) e 

Pedrês Portuguesa (PP)*§. 

 

Parâmetros AM PL PP 

1º ciclo de postura n = 1524 n = 527 n = 1141 

- peso ovo (g) 54,80a1± 0,16 53,52b1± 0,26 57,81c1± 0,18 

- comprimento ovo (cm) 5,56a1± 0,02 5,52a1± 0,03 5,74b1± 0,02 

- largura ovo (cm) 4,20a1± 0,01 4,14b1± 0,01 4,27c1± 0,01 

- índice forma (%) 75,77a1± 0,11 75,07b1± 0,18 74,45c1± 0,21 

2º ciclo de postura n = 1016 n = 537 n = 410 

- peso ovo (g) 61,10a2± 0,19 60,13b2± 0,26 58,97c2± 0,30 

- comprimento ovo (cm) 5,84a2 ± 0,02 5,93b2± 0,03 5,85ab2± 0,04 

- largura ovo (cm) 4,33a2 ± 0,01 4,29b2± 0,01 4,27c1± 0,01 

- índice forma (%) 74,28a2± 0,13 73,59b2± 0,18 73,24b2± 0,21 

 

*Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa entre raças para o mesmo parâmetro 

(P<0,05). 
§
Números diferentes na mesma coluna, para os mesmos parâmetros referidos para o 1º e 2º ano indicam 

diferença significativa (P<0,05). 

 

 

Figura 5.8 Percentagem de ovos distribuídos pelas 4 classes de pesos (S, M, L, XL), nas 

3 raças (AM, PL, PP), relativamente à primeira postura (A) e segunda postura (B). 
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Na segunda postura a maioria (61 a 68%) dos ovos pertenceram à categoria de peso M e 

uma percentagem considerada interessante (20 a 30%), à categoria L. Quer na primeira, 

quer na segunda postura, a raça PP destacou-se como a raça com maior quantidade de 

ovos no escalão M e a raça AM sobressaiu na classe L.  

Relativamente ao índice de forma (Figura 5.9) foi possível verificar que na primeira 

postura a proporção de ovos com índice acima de 76% é mais frequente, representando 

um ovo mais redondo. Dos 3 genótipos, a raça a AM foi a que apresentou maior 

quantidade de ovos com este tipo de forma.  

 

 

Figura 5.9 Percentagem dos 3 índices de forma nas 3 raças (AM, PL, PP), relativamente 

à primeira postura (A) e segunda postura (B).  

 

Não existem muitos trabalhos, principalmente com raças autóctones que refiram o índice 

de forma, contudo foi possível verificar que Zanon et al. (2006) para duas raças 

autóctones italianas Modenese e Romagnolo encontraram índices variando entre 75,0 e 

75,6 e Yakubu et al., (2008) em raças autóctones Nigerianas encontraram índices 

oscilando entre 72 e 74, valores semelhantes aos obtidos pelas raças portuguesas. Já 

Haunshi et al. (2011) em duas raças de galinhas autóctones da Índia obtiveram índices 

ligeiramente superiores, entre 76,39 e 77,36, representando ovos com forma mais 

arredondada. 

Quanto ao peso do ovo para primeira postura as raças portuguesas apresentaram pesos 

situados na classe M, semelhantes aos das raças italianas anteriormente referidas por 

Zanon et al. (2006) e também para outras duas raças italianas, Ermellinata di Rovigo e 

Robusta Malucata, estudadas por Rizzi et al. (2012). Por sua vez a raça Mericanel della 
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Brianza, também de origem italiana, sendo uma raça de pequeno porte, produz ovos com 

pesos muito inferiores, oscilando entre 34,0 a 38,6 g (Zaniboni et al., 2006; Cerolini et al., 

2010). Para algumas raças autóctones espanholas, somente a Gallina Sobrarbe (Cajal e 

Francesch, 2014) apresentou pesos inferiores aos obtidos pelas raças portuguesas 

oscilando entre 50 a 51 g. Francesh (1998) para a raça de Prat, Vilalba (2007) para a 

Menorca, Rivero et al. (2009) para Gallina de Mós obtiveram pesos acima das 60 g. Em 

raças não europeias, duas Nigerianas (Yakubu et al., 2008) e duas indianas (Haunshi et 

al., 2011), os ovos foram mais pequenos traduzindo-se em pesos inferiores a 50 g.  

 

5.7.2 Qualidade interna dos ovos 

Os resultados das medições dos vários parâmetros para a avaliação da qualidade interna 

dos ovos estão representados na Tabela 5.4. O peso e altura da gema foram os 

parâmetros que tiveram diferenças significativas nos 3 genótipos, apresentando a raça 

PL a gema mais pesada e a raça AM a gema mais alta. O Índice de gema, que 

representa a relação entre a sua altura e o diâmetro, variou entre 0,39 e 0,44, dentro dos 

padrões estipulados por Sharp e Powell (1930) onde são classificados como frescos e de 

qualidade superior os ovos que apresentem índices variando entre 0,3 e 0,5. A unidade 

de Haugh (UH) é um dos parâmetros mais utilizados como medida padrão de qualidade, 

sendo frequentemente usada por toda a indústria avícola. São classificados de excelente 

os índices superiores a 72 (AA), qualidade elevada entre 60 e 72 (A) e qualidade inferior 

(B) quando atingem valores inferiores a 60 (USDA, 2012). No presente trabalho foram 

obtidos valores excelentes de UH para todas as raças. 

Os valores médios para a cor da gema corresponderam a uma cor amarelo intensa, 

consequência do regime alimentar à base de milho, cereal muito rico em carotenoides. 

Neste parâmetro a raça AM apresentou diferenças significativas (P<0,05) em relação às 

duas restantes raças. Relativamente ao pH da gema observaram-se ligeiras diferenças 

entre as raças mas não para o pH do albúmen, encontrando-se ambos os valores dentro 

dos considerados normais referidos na bibliografia da especialidade. Na análise das 

médias percentuais dos 3 componentes, casca, albúmen e gema também se verificaram 

algumas diferenças significativas. A raça PP apresentou maior quantidade de albúmen, 

mas casca mais fina e gema mais pequena, implicando menor peso do ovo inteiro. A 

percentagem de albúmen foi o parâmetro que diferiu significativamente nos 3 genótipos. 

A raça PL apresentou maior proporção de gema e menor de albúmen em relação às 

outras duas raças, embora relativamente à casca só difira da raça PP. 
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Tabela 5.4 Médias ajustados ± EP dos vários parâmetros que avaliam a qualidade 

interna e externa dos ovos das raças autóctones de galinhas Amarela (AM), Preta 

Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa (PP)*. 

Parâmetros AM PL PP 

  n = 50 n = 50 n = 50 

peso ovo (g) 57,24a ± 0,67 58,61a ± 0,66 54,26b ± 0,67 

peso gema (g) 17,86a ± 0,30 18,92b ± 0,31 16,50c ± 0,31 

peso casca (g) 4,95a ± 0,09 5,09a ± 0,09 4,45b ± 0,09 

peso albúmen (g) 34,41ab ± 0,43 34,74a ± 0,44 33,32b ± 0,44 

altura albúmen (mm) 7,35a ± 0,16 7,76ab ± 0,17 7,87b ± 0,17 

altura gema (mm) 17,71a ± 0,19 16,99b ± 0,12 16,25c ± 0,12 

diâmetro da gema (mm) 40,27a ± 0,31 42,39b ± 0,32 40,56a ± 0,32 

índice gema 0,44a ± 0,01 0,40b ± 0,01 0,39b ± 0,01 

unidades Haugh 85,92a ± 0,91 88,16ab ± 0,91 89,02b ± 0,93 

cor gema 11,46a ± 0,09 11,02b ± 0,09 10,98b ± 0,09 

pH gema 6,22ab ± 0,01 6,23a ± 0,01 6,21b ± 0,01 

pH albúmen 9,02 ± 0,04 8,98 ± 0,04 9,06 ± 0,04 

casca (%) 8,64a ± 0,14 8,69a ± 0,14 8,23b ± 0,14 

albúmen (%) 60,21a ± 0,33 58,95b ± 0,35 61,39c ± 0,36 

gema (%) 31,16a ± 0,32 32,33b ± 0,33 30,37a ± 0,33 

 

*Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas para os mesmos parâmetros (P<0,05). 

O índice de gema é um parâmetro importante para a indústria, já que valores inferiores a 

0,25 significam fragilidade na sua estrutura e assim uma maior facilidade de rompimento. 

Os índices obtidos pelas raças autóctones portuguesas foram inferiores aos referidos 

para as duas variedades, pescoço pelado e com plumagem de uma raça indígena da 

Nigéria (Yakubu et al., 2008) e para as duas raças italianas, Ermellinata di Rovigo e 

Robusta Malucata (Rizzi et al., 2012) mas superiores aos das duas raças indianas, Aseel 

e Kadaknath (Haunshi et al., 2011). Comparando com o estudo de Cedro et al. (2010), 

usando ovos comerciais convencionais e ovos enriquecidos com ómega-3, os índices de 

gema encontrados nas raças portuguesas foram semelhantes aos primeiros mas 

superiores para os segundos, que atingiram somente índice de 0,34. Este último 

resultado corrobora o que Watkins et al. (2003) refere, salientando que as dietas com 

elevados teores de ácidos gordos polinsaturados (PUFA) podem interferir com a 

formação da gema, alterando a sua consistência e tornando-a mais sensível a possíveis 

rompimentos. 
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A unidade de Haugh continua a ser um parâmetro muito utilizado na avaliação da 

qualidade interna dos ovos e quanto mais elevado o seu valor maior será a sua 

qualidade. Segundo Trindade et al. (2007) o aumento do tempo de armazenamento e da 

temperatura tende a afetar negativamente este índice, verificando-se decréscimos até 

41,7 quando os ovos armazenados durante 7 dias são expostos a temperaturas de 25ºC. 

Também o avanço na idade da ave tem influência na diminuição deste parâmetro 

(Trindade et al., 2007). Os ovos das raças portuguesas foram analisados sempre antes 

de 7 dias de armazenamento, mantidos entre 16º a 18º C e obtiveram a classificação de 

excelente em termos de unidades de Haugh. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Cajal e Francesch (2014) para a raça espanhola de Sobrarbe e ligeiramente superiores 

às variedades Nigerianas e Indianas atrás mencionadas. Em ovos comerciais 

convencionais e enriquecidos com ómega 3, Cedro et al. (2010) encontraram índices 

inferiores, de 63,41 para os primeiros e de 60,44 para os segundos. Fernandes (2014) 

num estudo avaliando as características de ovos provenientes de várias origens 

(produção em gaiola, no solo, ao ar livre, como produção biológica, ovos enriquecidos n-

3, e ovos provenientes de uma raça portuguesa, a Pedrês Portuguesa) só encontrou 

índices superiores a 72 precisamente para os ovos provenientes da raça portuguesa. 

O ovo é um alimento perecível e as condições de armazenamento podem afetar a sua 

qualidade. À medida que o ovo envelhece há perda de água e CO2 provocando o 

desequilíbrio do sistema tampão de ácido carbónico, desencadeando assim a subida do 

pH (Li-Chan e Nakai, 1995). Os valores de pH encontrados para a gema e albúmen foram 

consistentes com os referidos na bibliografia (Silversides e Scott., 2001; Silversides e 

Buldgell, 2004), apresentando valores normais, demonstrando não haver grandes perdas 

durante o período de armazenamento. Fernandes (2014) no seu estudo obteve valores 

de pH para albúmen entre 9,10 a 9,28, ligeiramente superiores aos obtidos no presente 

trabalho, mas ainda dentro dos valores considerados aceitáveis. 

Na proporção dos três componentes do ovo, as maiores diferenças encontradas entre as 

raças portuguesas e as restantes raças aqui citadas (Zaniboni et al., 2006; Zanon et al., 

2006; Yakubu et al., 2008; Haunshi et al.,2011; Rizzi et al., 2012), residiram 

essencialmente na proporção inferior de casca obtida pelas 3 raças portuguesas, o que 

nos leva a sugerir, que nestas condições de produção será necessário um maior reforço 

de cálcio na sua alimentação. De notar também que nos estudos anteriormente citados a 

dieta das aves constou essencialmente de alimento concentrado comercial, podendo 

explicar algumas das diferenças encontradas. 
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5.7.3 Composição química dos ovos  

Os resultados dos parâmetros para a avaliação química (Tabela 5.5) quer da gema quer 

do albúmen foram consistentes com os encontrados na bibliografia (Benites et al. 2005; 

INSA, 2010). Na avaliação da composição da gema, não foram detetadas diferenças 

significativas para a humidade, entre os 3 genótipos. Nos restantes parâmetros, as 

maiores diferenças foram mais percetíveis para a raça PP. Para o albúmen somente as 

cinzas não apresentaram diferenças.  

Tabela 5.5 Médias ajustadas ± EP da composição química dos ovos das raças 

autóctones de galinhas Amarela (AM), Preta Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa (PP)*. 

 

% AM PL PP 

gema    

  -humidade  50,43 ± 0,73 49,75 ± 0,73 48,74 ± 0,73 

  -cinzas  1,96a ± 0,03 2,01a ± 0,03 1,75b ± 0,03 

  -proteína bruta  16,92a ± 0,09 17,89b ± 0,09 16,03c ± 0,09 

  -lípidos totais  30,69a ± 0,79 30,35a ± 0,79 33,48b ± 0,79 

albúmen    

  -humidade  88,67a ± 0,12 88,55ab ± 0,12 88,26b ± 0,12 

  -cinzas  0,72 ± 0,02 0,68 ± 0,02 0,71 ± 0,02 

  -proteína bruta  10,61a ± 0,13 10,77ab ± 0,13 11,03b ± 0,13 

 

*Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas para os mesmos parâmetros (P<0,05). 

 

Para as duas raças italianas, Modenese e Romagnolo, Zanon et al. (2006) encontraram 

valores inferiores ao do presente estudo para a percentagem de proteína, tanto para a 

gema como para o albúmen. A percentagem de lípidos (na gema) também foi inferior, 

mas em termos de percentagem de cinzas, foi superior. Os mesmos autores 

apresentaram também no seu estudo resultados de duas estirpes comerciais, de ovos 

brancos e castanhos, e nesta comparação as raças portuguesas continuaram a 

evidenciar maior quantidade de lípidos e proteína para a gema, semelhante teor em 

cinzas e percentagem de humidade ligeiramente inferior. No albúmen as principais 

diferenças registaram-se para a estirpe comercial de ovos castanhos, onde o conteúdo 

em proteína foi muito inferior, na ordem dos 8,68%.  
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Muitos outros estudos avaliam a composição química do ovo como um todo, “diluindo” o 

teor dos lípidos, que existem quase exclusivamente na gema, pelo o ovo inteiro. Com 

este tipo de metodologia Rizzi et al. (2012), para as duas raças italianas, e como seria 

espectável, obtiveram teores inferiores de lípidos, na ordem dos 28%, valores de proteína 

muito superiores chegando aos 20 % e valores de cinza entre 1,7 a 1,8 %. Estes valores 

são muito distintos aos publicados na Tabela dos Alimentos (INSA, 2010), apresentados 

na Tabela 5.1 para ovo inteiro.  

 

5.7.3.1 Composição de ácidos gordos  

Os ácidos gordos encontrados em maior quantidade foram o oleico (C18:1 cis 9), seguido 

do palmítico (C16:0), esteárico (C18:0) e em quarto lugar o linoleico (C18:2n-6), 

verificando-se algumas diferenças entre as raças (Tabela 5.6). Dos 4 ácidos gordos mais 

abundantes, a raça PP apresentou maior quantidade do palmítico e esteárico, ambos 

saturados e a raça AM maior quantidade do oleico (monoinsaturado). Relativamente ao 

ácido linoleico (polinsaturado) as proporções foram semelhantes, não se verificando 

diferenças significativas entre as 3 raças. 

Os PUFA n-6 encontrados na gema são maioritariamente representados pelo linoleico -

LA (C18:2) e araquidónico (C20:4), este último oriundo da atuação das enzimas 

alongases e dessaturases sobre o linoleico, principal ácido gordo detetado no milho. Por 

sua vez os PUFA n-3 identificados, por ordem de grandeza foram o docosahexanoico-

DHA (C22:6), docosapentanoico-DPA (C22:5), o alfa-linolénico-ALA (C18:3) e o 

eicosapentanoico-EPA (C20:5). A reduzida quantidade destes PUFA é consistente com a 

pequena quantidade de ALA detetado no milho, principal percursor destes ácidos gordos 

essenciais. O milho é um cereal muito rico em LA e é do conhecimento científico (Lessire, 

2001; Martin et al., 2006) que em excesso pode limitar a síntese de ALA, e vice-versa, 

devido à competição entre as enzimas dessaturases e alongases, permitindo que a 

ingestão em excesso de n-6 limite a conversão em n-3, reduzindo a produção de EPA e 

DHA (Lessire, 2001; Ruxton, et al., 2004). Assim, tal como referiram Cedro et al. (2010) a 

gordura ingerida pelas aves através da dieta influenciou a composição lipídica da gema, 

especialmente quanto ao conteúdo de ácidos gordos polinsaturados. 
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Tabela 5.6 Médias ajustadas ± EP da composição de ácidos gordos (%) dos ovos das 

raças autóctones de galinhas Amarela (AM), Preta Lusitânica (PL) e Pedrês Portuguesa 

(PP)*  

Ácido gordo AM PL PP 

C14:0 0,260a±0,008 0,285b±0,008 0,251a±0,008 

C14:1c9 0,025a±0,002 0,028ab±0,002 0,032b±0,002 

C15:0 0,040a±0,001 0,044b±0,001 0,038a±0,001 

C16:0 23,386a±0,304 23,968ab±0,304 24,325b±0,304 

C16:1 1,184a±0,030 1,226a±0,030 0,801b±0,030 

C16:1c9 1,611a±0,058 1,995b±0,058 1,774a±0,058 

C17:0 0,215a±0,005 0,217a±0,005 0,178b±0,005 

C18:0 11,011a±0,092 10,589b±0,092 11,533c±0,092 

C18:1c9 46,478a±0,488 44,756b±0,488 44,767b±0,488 

C18:1c11 1,556a±0,012 1,636b±0,012 1,433c±0,012 

C18:2n-6 8,862±0,293 9,515±0,293 9,106±0,293 

C18:3n-6 0,076a±0,005 0,154b±0,005 0,109c±0,005 

C18:3n-3 0,138a±0,012 0,113ab±0,012 0,101b±0,012 

C20:0 0,042a±0,002 0,041a±0,002 0,051b±0,002 

C20:1c11 0,212a±0,008 0,135b±0,008 0,213a±0,008 

C20:2n-6 0,109a±0,005 0,073b±0,005 0,111a±0,005 

C20:3n-6 0,238a±0,005 0,202b±0,005 0,230a±0,005 

C20:4n-6 2,640a±0,030 2,555a±0,030 2,766b±0,030 

C20:5n-3 0,067a±0,001 0,060b±0,001 0,066a±0,001 

C22-0 0,043±0,002 0,045±0,002 0,045±0,002 

C22:4n-6 0,358a±0,018 0,457b±0,018 0,414b±0,018 

C22:5n-6 0,538a±0,037 0,970b±0,037 0,762c±0,037 

C22:5n-3 0,193a±0,012 0,161a±0,012 0,109b±0,012 

C22:6n-3 0,512a±0,017 0,571b±0,017 0,540ab±0,017 

 

*Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas entre raças para o mesmo ácido gordo 

(P<0,05). 

 

Uma vez que a família dos lípidos é muito variada relativamente aos seus componentes 

essenciais, os ácidos gordos por si só, são mais difíceis de avaliar de forma isolada e por 

isso são muitas vezes apreciados no seu conjunto e na relação existente entre os 

principais grupos de ácidos gordos. Os resultados da análise comparativa destes grupos 
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encontra-se na Tabela 5.7. A proporção de insaturados (MUFA+PUFA) e saturados, tal 

como refere a bibliografia geral, foram aqui determinados com uma proporção 

aproximada de 2:1. A raça AM foi a que apresentou menor percentagem de SFA e de 

PUFA mas a maior em MUFA. No entanto, fruto da menor quantidade de ácidos gordos 

da série n-6, o rácio n-6/n-3 desta raça foi o melhor, apresentando o menor valor, já que o 

objetivo a nível de saúde humana será a predominância de alimentos com este rácio 

reduzido. 

Tabela 5.7 Médias ajustadas ± EP dos principais grupos de ácidos gordos (%) obtidos na 

gema de ovos das raças autóctones de galinhas Amarela (AM), Preta Lusitânica (PL) e 

Pedrês Portuguesa (PP)*. 

Grupos (%)& AM PL PP 

SFA 34,996a±0,312 35,187a±0,312 36,421b±0,312 

MUFA 51,065a±0,474 49,477ab±0,477 49,019b±0,474 

PUFA 13,730a±0,338 14,832b±0,338 14,313ab±0,338 

n6 12,820a±0,324 13,926b±0,324 13,497ab±0,324 

n3 0,910±0,038 0,906±0,038 0,816±0,038 

n-6/n-3 14,558a±0,638 15,519ab±0,638 16,556b±0,638 

 

*Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas entre raças para a mesma peça de carne 

(P<0,05). 

&
SFA = ácidos gordos saturados; MUFA = ácidos gordos monoinsaturados; PUFA = ácidos gordos 

polinsaturados; n-6 = total de ácidos gordos da família ómega 6; n-3 = total de ácidos gordos da família 

ómega 3; n-6/n-3 = rácio ómega 6/ómega 3. 

 

Rizzi et al. (2012), para as duas raças autóctones italianas encontraram quantidades de 

SFA semelhante ao presente estudo, mas inferiores em MUFA e superiores em PUFA. 

Os rácios n-6/n-3 foram inferiores, resultado da maior quantidade detetada de ácidos 

gordos n-3. Fernandes (2014) analisando ovos de várias origens, incluindo os ovos da 

raça portuguesa PP, obteve resultados semelhantes de SFA para esta e ligeiramente 

inferior para os restantes ovos em análise. Os teores de MUFA foram todos inferiores aos 

encontrados no presente trabalho, acontecendo precisamente o inverso relativamente 

aos PUFA. No que diz respeito aos rácios n-6/n-3 encontrados por Fernandes (2014), 

somente ovos provenientes do sistema de produção intensiva (em gaiola), de Produção 
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Biológica, ovos enriquecidos com n-3 e ovos produzidos por uma raça portuguesa, 

tiveram valores semelhantes ou inferiores aos do presente estudo. 

Também Cherian et al. (2002) num estudo avaliando a composição de ácidos gordos em 

ovos de 5 marcas comerciais, também provenientes de sistemas de produção distintos, 

obtiveram em todos quantidades semelhante de SFA, mas rácio superior dos n-6/n-3 

devido à supremacia dos ácidos insaturados ómega 6.  

De uma forma geral foi possível constatar que o total de SFA encontrados nos vários 

trabalhos apresenta pouca variação sendo nas proporções de PUFA e MUFA que se 

detetaram as maiores diferenças entre raças e sistemas de produção. 

 

5.8 Conclusões 

O conhecimento das características físicas e químicas dos ovos são informação 

importante para a avaliação do potencial das raças de galinhas autóctones portuguesas. 

Este estudo sugere, tanto para a primeira como segunda postura, a classificação do 

tamanho dos ovos na classe M (médio) e índice de forma, dentro dos padrões desejados. 

Ainda neste parâmetro, a raça Amarela foi a que apresentou ovos com forma mais 

arredondada. 

Os parâmetros, que avaliam a qualidade interna e externa, indicaram ovos com gema 

resistente na sua estrutura, refletida nos bons índices que todos os 3 genótipos em 

estudo revelaram. Esta é uma característica importante e apreciada tanto pela indústria 

como pelo consumidor em geral. A qualidade do albúmen, medida pelas unidades de 

Haugh sugere também a classificação de excelente, apresentando o albúmen denso, 

viscoso e concentrado. As calazas apresentaram-se bem torcidas e compactas ajustando 

e suportando bem a gema na zona central do ovo, aspeto de interesse em algumas 

confeções culinárias. 

A cor da gema é uma das características que o consumidor português valoriza, embora 

seja muito mais influenciada pela alimentação da ave do que pela sua genética. Neste 

estudo o alimento principal foi o milho e sendo um cereal rico em carotenos é 

responsável pela cor amarelo intenso observada nas gemas das 3 raças. Inversamente à 

boa estrutura e viscosidade da gema, a fragilidade da casca é um aspeto que urge 

corrigir. Os valores reduzidos da percentagem de casca encontrados nos 3 genótipos 

sugerem a necessidade de reforçar o suplemento de cálcio, especialmente se o regime 

alimentar for constituído essencialmente por milho. 
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Do ponto de vista do consumidor, o conhecimento da composição físico-química e perfil 

dos ácidos gordos dos ovos, podem ser um fator importante na valorização deste 

produto. O genótipo e a idade das aves têm, sem dúvida, importância na qualidade dos 

ovos, sendo no entanto a alimentação o fator determinante na composição lipídica 

destes. Neste trabalho, a composição lipídica da gema variou entre 30 a 33% 

aproximadamente, apresentando a raça PP os valores mais elevados.  

Tal como observado na avaliação da carne (Capítulo 3), a proporção de SFA não sofre 

muitas alterações com a alimentação, acontecendo o contrário com os PUFA, podendo 

estes ser manipulados pela dieta. Os resultados de SFA são semelhantes aos 

encontrados na bibliografia da especialidade, contudo, quantidades ligeiramente 

superiores de MUFA e inferiores de PUFA foram também detetadas. Os valores elevados 

de PUFA n-6 e relativamente reduzidos de PUFA n-3 do milho resultaram também em 

quantidades reduzidas de ALA, EPA e DHA na gema dos ovos, apresentando rácio de n-

6/n-3 de aproximadamente 14:1, 15:1 e 16:1 para a raça AM, PL e PP respetivamente. 

No presente estudo foi intenção caraterizar a qualidade e tipo de ovo das 3 raças de 

galinhas autóctones, Amarela, Preta Lusitânica e Pedrês Portuguesa, simulando o 

sistema de produção tradicional da região do Minho. Quanto à qualidade dos ovos, na 

perspetiva da sua composição em ácidos gordos, os resultados sugerem que, a 

alimentação à base de milho, embora sendo um cereal abundante e muito usado nesta 

região, não será a mais apropriada para obter os melhores rácios de n-6/n-3, como 

também já tinha sido referido no Capítulo 3. Uma alimentação mais variada, acrescida de 

sistemas de pastagem e/ou fornecimento de vegetais mais ricos em ALA (nomeadamente 

as couves e outros legumes, existentes na região) podem reduzir esse rácio. O reforço de 

cálcio na alimentação, quer pela administração de casca de ostra, quer com a utilização 

de couves (Brassicas), vegetal rico em cálcio, podem ajudar a melhorar e promover os 

ovos destas raças, permitindo a sustentabilidade deste modo de produção.  
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A eficiência da resposta produtiva dos sistemas intensivos e industriais, especialmente 

em aves, marginalizou os sistemas de produção tradicionais e as raças locais a eles 

associados. Este facto por si só constituiu uma grave ameaça à manutenção da 

diversidade genética nestas espécies. Muitas raças autóctones, perfeitamente adaptadas 

e produzindo de forma sustentável em ambientes de baixos insumos, ficaram em risco de 

extinção devido à impossibilidade de competirem, quer em termos produtivos, quer 

económicos, com aqueles sistemas. 

O perigo de perda de diversidade genética a nível mundial levou muitos organismos 

nacionais e internacionais (entre as quais a FAO) a desenvolverem programas de 

conservação e melhoramento dos recursos genéticos animal e vegetal. As medidas 

preconizadas pela FAO foram e são relevantes na inventariação e preservação do 

património genético em Portugal e serviram de importante estimulo à realização deste 

estudo. Também as linhas traçadas pela PAC (Politica Agrícola Comum) relativamente à 

gestão de recursos genéticos animais, enquadram perfeitamente o modo de produção da 

maioria das raças autóctones nacionais ameaçadas de extinção, sendo mais um 

contributo para a sustentabilidade dos recursos naturais e para a própria segurança 

alimentar. 

No conceito da gestão de recursos genéticos animais está incluída a identificação das 

raças, o levantamento da sua situação de risco e a sua caracterização genética, 

produtiva e morfológica. Nesse sentido, a realização de estudos sistemáticos e 

complementares que analisem estas várias componentes, terão um papel relevante na 

adoção de medidas com vista à otimização da sua gestão. Importa assim avaliar o 

comportamento destes recursos genéticos (especialmente a resposta produtiva no seu 

ambiente natural) uma vez que estes fenómenos não dependem só da genética mas 

também de um conjunto de outros fatores, fisiológicos e ambientais, que de forma isolada 

ou em conjunto, podem induzir alterações profundas nos rendimentos e na aceitação 

destas espécies por produtores e consumidores. 

Neste trabalho pretendeu-se estudar o modo de produção de 3 raças autóctones de 

galinhas portuguesas, Amarela, Preta Lusitânica e Pedrês Portuguesa, consideradas “em 

risco”, segundo o nível de ameaça, estabelecido em função da população mantida em 

linha pura (Regulamento CE nº 445/2002). Avaliaram-se de forma quantitativa e 

qualitativa a capacidade de crescimento, os períodos de postura e a qualidade dos seus 

produtos finais (carne e ovos). Para a análise da performance produtiva destes genótipos 

foi intenção simular o mais próximo possível as condições, quer de maneio, quer 
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ambientais em que estas raças são criadas na região de origem e onde ainda se 

encontra a maioria do atual efetivo. 

Os objetivos delineados para este trabalho foram inteiramente atingidos permitindo 

caracterizar o padrão de crescimento destas 3 raças, estimar pesos em etapas distintas 

do seu crescimento, estimar a produção de ovos e padronizar a curva de postura de cada 

genótipo, obter o rendimento médio de carcaça e das principais peças de carne, 

caracterizar o padrão de ovos produzidos e avaliar qualitativamente tanto a carne como 

os ovos. A análise destes resultados permitiu a comparação simultânea dos 3 genótipos 

estudados, identificando aptidões produtivas para cada um deles. 

As principais conclusões deste trabalho podem resumir-se nos seguintes pontos: 

 O ajustamento dos dados ao modelo de crescimento de Gompertz permitiu de 

forma eficaz quantificar os parâmetros das curvas de crescimento dos 3 genótipos 

que, nas condições deste estudo, se caracterizaram por um crescimento lento e 

uma maturidade tardia. Neste processo, estimaram-se também outras 

características padrão para estas raças, como por exemplo os pesos adultos 

ajustados para fêmeas e machos, sendo a raça AM a mais leve e a PP a mais 

pesada, em ambos os sexos. 

 Da análise comparativa destes genótipos foi possível verificar que a raça PP foi a 

que apresentou maior aptidão para a produção de carne, atingindo o peso vivo 

mais elevado aos 365 dias (apesar de uma taxa de maturidade inferior às 

restantes) e necessitando assim de mais tempo para atingir a taxa máxima de 

crescimento. Também o dimorfismo sexual para o peso ficou bem expresso neste 

estudo, apresentando valores aproximadamente iguais para os 3 genótipos. 

 Com a idade de abate aos 240 dias e considerando a carcaça completa (forma 

como é tradicionalmente comercializada), foi possível otimizar rendimentos de 

carcaça, com valores médios superiores a 80%, não se verificando diferenças 

significativas entre os genótipos. Já relativamente ao rendimento das peças 

nobres foram detetadas algumas diferenças entre raças consoante a metodologia 

de apresentação usada (e.g., a PP apresentou sempre rendimentos superiores 

nas peças sem pele e com osso confirmando a sua aptidão para carne). 

 Da análise da composição química da carne obtiveram-se valores compatíveis 

com a espécie. Como era espectável, as diferenças entre raças para as mesmas 

peças, foram mínimas. No entanto, a comparação dentro de raças e entre 
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diferentes peças já mostraram diferenças com significância estatística. 

Relativamente ao teor em lípidos as diferenças foram também mais importantes 

entre peças dentro de raças e das 3, a AM apresentou os valores mais elevados. 

 Os ácidos gordos saturados em maior proporção na carne foram o ácido palmítico 

(C:16:0) e o esteárico (C18:0) e os insaturados foram o oleico (C18:1c9) e o 

linoleico (C18:2n-6). A composição percentual em ácidos gordos saturados (SFA) 

obtidos neste estudo foi semelhante aos reportados em outros trabalhos. Os 

ácidos gordos insaturados (MUFA e PUFA), sendo mais dependentes da nutrição, 

mostraram maior heterogeneidade na sua composição.  

 Os elevados teores de PUFA observados foram fortemente influenciados pela 

dieta à base de milho que, devido à sua riqueza em ácido linoleico também 

resultou em quantidades reduzidas de ALA, EPA e DHA. Estes dados confirmam 

a relação direta entre a nutrição e os teores em ácidos gordos insaturados e 

mostram como uma dieta unicamente à base de milho afeta negativamente o rácio 

n-6/n-3. Os valores encontrados para este rácio variaram de 19:1 e 20:1 para as 

peças do peito e de 37:1 e 42:1 para as peças coxa-perna. A raça PP foi a que 

apresentou os rácios mais elevados. 

 A análise quantitativa dos dados produtivos permitiu estimar a produção de ovos 

para a 1ª e 2ª postura. Em condições de fotoperíodo natural, ficou claro que 

dificilmente o ciclo de postura destas raças ultrapassariam os 300 dias, 

abrangendo normalmente o período entre Janeiro a Outubro. Neste prisma, o 

nascimento dos bandos entre Julho e Agosto permitiria o início da produção em 

Janeiro (já na fase crescente do fotoperíodo natural), com uma idade aproximada 

de 20 semanas, condições que se confirmaram ótimas para a maximização da 

produção de ovos. Mais, este esquema de maneio permitiria estabelecer o 

período de muda entre Novembro e Dezembro, reiniciando novamente o período 

seguinte de postura em Janeiro. 

 A avaliação simultânea da capacidade ovopoiética dos 3 genótipos, modeladas 

pela função de Wilmink, permitiu comparações de produtividade e a descrição da 

curva de postura padrão para cada um, evidenciando a raça AM uma aptidão 

superior para a produção de ovos. 

 Segundo as normas oficiais, os ovos das 3 raças pertencem à classe M (médio). 

Os parâmetros avaliados (índice de forma, índice de gema, cor, unidades de 

Haugh) permitem afirmar que os ovos destas raças possuem uma qualidade 
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elevada que pode ser explorada em nichos de mercado. Um aspeto a realçar na 

produção de ovos em regimes semelhantes ao deste trabalho são os cuidados 

necessários a ter na suplementação de cálcio na dieta pois, os resultados aqui 

obtidos, para a proporção de casca, evidenciaram ovos com casca de qualidade 

mais frágil. 

 Embora o genótipo e a idade das aves tenham importância na qualidade geral dos 

ovos, a alimentação será sempre um fator determinante na sua composição 

química, especialmente no que diz respeito ao teor lipídico. Neste estudo, também 

foi devido ao regime alimentar usado (milho) que a composição obtida em lípidos 

na gema foi ligeiramente superior ao reportado por outros autores. Neste caso foi 

a raça PP que apresentou os valores mais elevados. 

 Tal como na composição da carne, a proporção de SFA na gema não sofreu muita 

variação. A dieta à base de milho, com a sua composição elevada de PUFA n-6 e 

relativamente reduzida de PUFA n-3, resultou também em quantidades reduzidas 

de ALA, EPA e DHA na gema dos ovos, proporcionando um rácio de n-6/n-3 de 

aproximadamente 14:1, 15:1 e 16:1 para as raças AM, PL e PP, respetivamente. 

 

De uma forma geral, espera-se que este estudo possa contribuir para uma divulgação e 

valorização das raças autóctones de galináceos e que os conhecimentos aqui 

explanados tenham como uma das consequências a conservação através do estímulo à 

exploração sustentável destes genótipos. 
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