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Introdução: O presente estudo foi realizado na escola secundária, Padre Benjamim Salgado (Joane, Vila Nova de Famalicão), com o objetivo de 

avaliar o efeito da alimentação na postura da espécie Gallus gallus domesticus. Neste trabalho, procurou-se entender se é possível providenciar uma 

postura rentável e sustentável à espécie, recorrendo a uma alimentação à base de ração, e, posteriormente, a uma alimentação à base de desperdícios 

alimentares. 

 

Palavras-chave: Galinhas (Gallus gallus domesticus); alimentação; aspeto do ovo; frequência de postura. 

 
Objetivos: Avaliar a postura através do número de ovos produzidos; Substituir produtos processados (rações), por desperdícios alimentares, sem 

diminuir a produtividade; Compreender se os desperdícios alimentares constituem uma fonte alimentar alternativa; Reciclar desperdícios alimentares; 

Avaliar a interferência da alimentação na cor da gema; Avaliar diferenças significativas na massa e dimensões do ovo; Avaliar a alteração na cor da 

casca do ovo. 
 

Metodologia: Instalação de um grupo de 25 galinhas da espécie Gallus gallus domesticus, no local de estudo com condições controladas; Procedeu-

se à alimentação do grupo durante 15 dias com ração, para aclimatação e adaptação; Após o tempo de adaptação, começou-se a registar os resultados 

da alimentação com ração, com duração de 15 dias, nomeadamente o registo de: frequência da postura, massa dos ovos, tamanho dos ovos, cor da gema 

segundo a escala DSM, cor da casca; Finalmente, procedeu-se ao registo dos resultados em tabelas, análise, comparação e interpretação dos mesmos. 
 
Resultados: O número de ovos por galinha, a cor da gema do ovo e a massa e tamanho de cada ovo, mantiveram-se relativamente constantes com 

os dois tipos de alimentação. Na alimentação com base em desperdícios alimentares obtiveram-se resultados bastante promissores. As galinhas, tal 

como se pode verificar nas tabelas do Anexo 2, revelaram uma frequência de postura de aproximadamente um ovo por dia, tal como se verificou 

quando as mesmas eram alimentadas com ração industrial. A massa dos ovos, revelou-se ligeiramente superior àquela que os mesmos apresentavam 

quando as aves eram alimentadas com ração industrial. O tamanho dos ovos é muito semelhante nos dois tipos de alimentação e a cor da casca dos 

ovos mantem-se aproximadamente semelhante. Analisando a cor obtida na gema dos ovos, através da alimentação à base de desperdícios alimentares, 

obteve-se o resultado de 14-15 na escala do leque de cores DSM. Este resultado é mais promissor pois, esta cor mais alaranjada, resulta dos pigmentos 

obtidos de forma natural pela alimentação com desperdícios alimentares. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Local de realização do projeto com 
alguns exemplares dos espécimes envolvidos 

Figura 2 – Gemas de dois ovos obtidas no 
período de alimentação com desperdícios 

alimentares 

Figura 3 – Desperdícios alimentares 

triturados 

Figura 4 e 5 – Tabelas de resultados obtidos para cada amostra ao longo de 15 dias, através da alimentação 
com ração e com desperdícios alimentares, respetivamente. 

Conclusão: Face aos resultados obtidos, 

concluímos que não há uma diferença 

significativa na frequência da postura, bem 

como na qualidade do ovo da espécie Gallus 

gallus domesticus.  

Comparando os dois tipos de alimentação, 

apenas se constata um ligeiro aumento da massa 
do ovo, que pode advir de um adensamento 
nutricional e uma melhoria na tonalidade da 

gema. 
 Podemos inferir que a alimentação com base 

em desperdícios alimentares é bastante 

promissora, mantendo ou até melhorando 

alguns aspetos inerentes ao ovo. 

Demonstramos que além de rentável, este 

tipo de alimentação é também sustentável, pelo 

facto de recorrer ao reaproveitamento de 
desperdícios alimentares. 


