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Introdução 

Objetivos  

Gerais 

 Promover e valorizar o trabalho colaborativo como meio potenciador do espírito de 

entreajuda, camaradagem, respeito mútuo e tolerância; 

 Promover a consciência científica e desenvolver os princípios de raciocínio científico; 

 Aplicar o método científico na realização de uma atividade escolar; 

 Solucionar problemas atuais como o desperdício alimentar e a desflorestação; 

 Diversificar fontes primárias de conversão de energia a partir de produtos inutilizados 

(desperdícios alimentares) em produtos alimentares (ovos); 

 Diminuir a produção de desperdícios alimentares através da aposta na reciclagem. 

Específicos 

 Avaliar a postura através do número de ovos produzidos;  

 Substituir produtos processados, rações, por desperdícios alimentares, como fonte 
primária de energia para a espécie Gallus gallus domesticus, sem diminuir a sua 

produtividade; 

 Perceber se os desperdícios alimentares constituem uma fonte alternativa à alimentação 

da espécie Gallus gallus domesticus; 

 Apresentar desperdícios alimentares como solução viável à alimentação; 

 Reciclar desperdícios alimentares;  

 Avaliar a interferência da alimentação na cor da gema; 

 Perceber se há diferenças significativas na massa e dimensões do ovo, variando o tipo de 
alimentação; 



 

  

 

 Verificar se há alteração na cor da casca do ovo com o tipo de alimentação. 

Desenvolvimento 

Materiais 
-Abraçadeiras; 

-Água; 

-Bacias; 

-Balança;  

-Balde; 

-Berbequim (400W); 

-Cana de Milho (Zea mays); 

-Caneta; 

-Casca de Ostra Grossa;  

-Fita Cola;  

-Folha de Fiteiras (Cordyline 

australis); 

-Galinhas (Anexo 3); 

-Liquidificador (350W); 

-Lixívia;  

-Machadinha;  

-Madeira;  

-Máquina de aparafusar;  

-Máquina de soldar; 

-Martelo;  

-Medidor de humidade e 

temperatura (Fornecido pelo 

professor de Química);  

-Metro;  

-Motor (2000W); 

-Palha; 

-Paquímetro; 

-Pregos; 

-Ração (Nanta);  

-Rebarbadeira; 

-Rede;   

-Roquete; 

-Serra;  

-Serrim;  

-Suporte de ferro; 

-Vassoura. 

Metodologia 
 

-Inicialmente, tínhamos dois espaços disponíveis no terreno do Luciano Oliveira (membro do grupo) 

para instalar as nossas galinhas e, os nossos fatores de escolha foram a humidade e temperatura dos 

locais. Tendo em conta que a presença excessiva de humidade proporciona o desenvolvimento de 

bactérias e fungos, o que poderia afetar as nossas galinhas e comprometer os nossos resultados, nós 
optamos pelo espaço com menor percentagem de humidade. Para isso, recolhemos informação acerca 

das condições ideais de humidade em que as galinhas devem viver, que não devem ultrapassar os 

valores entre 75%-80%. Medimos através do aparelho que compusemos, e o local com resultado 
menor foi 78% e o maior foi 89%. 

 -Relativamente à temperatura, esta pode variar entre os 14ºC e os 24ºC, de acordo com estudos, e os 
únicos valores compreendidos eram os do local que rondava os 18ºC. Assim, o local que optamos foi 

este, não só pelo valor de temperatura que apresentava, mas também porque era o local que melhor 
isolamento térmico possuía. 

-De seguida, de modo a diminuir também a probabilidade de presença de bactérias ou fungos, 

optamos por desinfetar todo o local de uma forma eficaz e, após pesquisa, concluímos que 

deveríamos utilizar uma solução diluída de lixívia (1 proporção de lixívia para 49 de água). 
Começamos por limpar o teto, as paredes e o chão e depois com a solução esfregamos por 5 minutos 

cada face da sala. Posteriormente, colocamos a arejar durante 1 semana para garantir que não afetava 

o respiramento das galinhas, pois tínhamos noção de que o odor da lixívia poderia ser nocivo para as 
galinhas.  

-Pesquisamos também o fotoperíodo ideal para a postura das galinhas e entendemos que as galinhas 

adultas necessitam então de um período de luminosidade entre 14 a 16 horas, logo, mantivemos um 
período de luminosidade entre as 7h e as 22h, fornecendo assim 15h exatas de luminosidade.  

-A próxima grande etapa foi a construção dos ninhos e começamos por consultar algumas fontes1 
com bastante experiência, relativamente às medidas dos ninhos. Assim, concluímos que os ninhos 

teriam uma área de 44cm×44cm e uma altura de 26,5cm cada um e uma altura total de 91cm. 

Construímos então os ninhos com a ajuda de materiais de construção (machadinha, martelo, pregos, 
metro e serra) e de madeira. Após a realização dos mesmos, inserimos rede em cada um como 

                                                
1 Luciano José de Sousa Oliveira, Farmacêutico com Formação Veterinária; António Alberto Sousa 

Oliveira, Biólogo e Professor; José Dinis Oliveira, Agricultor de Joane. 



 

  

 

sustento para os ovos e para as próprias galinhas e forramos os ninhos com palha, de modo a que se 

tornassem uma superfície macia, que não partisse os ovos, e colocamos palha de milho no teto com 

a ajuda de folha de fiteiras para atar a palha à madeira, para que se tornasse agradável e atrativo para 
as galinhas. Com o mesmo objetivo de os tornar atrativos, construímo-los com 3 andares, isto, porque 

torna os ninhos mais arejados, dificultando a acumulação de ácaros, fungos e bactérias e fornece um 
aspeto mais resguardado aos ninhos.   

-Posteriormente, antes de colocar as galinhas no local, forramos o chão com serrim para ser mais 
fácil a limpeza e também para diminuir a humidade.  

-Ainda, procedemos à realização dos poleiros através da fixação de um barrote de madeira num 

acessório da janela do local, que serviu como suporte para à posteriori colocar três paus de madeira 
com medidas variáveis. Assim, o poleiro mais alto possui 1,8m de comprimento e 80cm de distância 

ao solo; o poleiro mediano tem 1,50m de comprimento e 50cm de distância ao solo e o poleiro mais 
pequeno tem 75cm e 25cm de distância ao solo.  

-Com o objetivo de determinar quantas galinhas iriamos colocar no nosso projeto, determinamos a 

área do nosso espaço, através de uma multiplicação simples, utilizando os valores dos lados medidos 

com a ajuda da fita métrica. Seguidamente, através de uma pesquisa, determinamos que a área 
necessária utilizável por galinha é 0,06m2, o que tendo 25 galinhas no recinto, significa que, no 

mínimo, é necessário 1,5m2. Assim, como o nosso espaço tem 10,17m2 (3,12m x 3,26m), 

aproximadamente, de área total, então podemos concluir que ainda com o espaço ocupado pelos 
ninhos e pelo poleiro, as galinhas têm espaço para não viverem em estado de stress.  

-De seguida, colocámos os ninhos num canto do estabelecimento anteriormente desinfetado, de modo 
a que as galinhas se sentissem “protegidas” quando fossem pôr os ovos. 

-Decidimos deixar permanentemente o termómetro/medidor de humidade na sala para termos 
controlo total destes fatores.  

-Colocámos o bebedouro e comedouro no local, para mais tarde procedermos à colocação da água e 
da comida. 

-Para além disso, tendo em conta a necessidade que as galinhas têm relativamente à presença de 

pequenas pedras na moela para um melhor trituramento dos alimentos, pusemos uma caixa com areia 
no recinto. 

-Também situámos uma tigela com casca de ostra, para que as galinhas possam usufruir do cálcio 

necessário à constituição da casca dos ovos, de modo a reforçar assim a sua quantidade no organismo 
das mesmas.  

-Assim, passamos à escolha das galinhas que teve por base um estudo, isto é, o nosso fator de escolha 
foi então a idade das galinhas para termos a certeza que o período da vida em que estas se 

encontravam não influenciava os nossos resultados, e que as mesmas se encontravam no pico de 

postura. As galinhas escolhidas são também de diversas raças para excluir o fator genético, como 
fator que pudesse influenciar os resultados. Para além disso, os progenitores e os ancestrais das 

galinhas, por observação do proprietário das mesmas, mantinham um ritmo ininterrupto e contínuo 

de postura desde o início de janeiro até finais de junho, desta forma como a nossa atividade se 

realizava dentro desse período, tínhamos assim garantias de que a altura do ano não interferiria nos 
nossos resultados. 

-De modo a conseguirmos identificar cada galinha, colocamos nas patas das mesmas uma espécie de 
anilha, utilizando abraçadeiras, papel, uma caneta e fita cola para as identificar uma por uma tal como 
referido no anexo 3. Por fim, inserimos as galinhas no local. 



 

  

 

-Após a inserção das galinhas, decidimos então começar a experiência. O nosso objetivo era 

comparar a frequência da postura das galinhas utilizando, com a mesma duração, uma alimentação 
com ração e outra com desperdícios alimentares. 

-Primeiramente, optamos por realizar um período de 15 dias de adaptação com ração, para que o 

organismo das galinhas tivesse tempo de se adaptar à ração, para que mais tarde a mudança de 
alimentação não viesse a influenciar os nossos registos.  

-Após o tempo de adaptação, começamos a registar os resultados da alimentação com ração, com 
duração de 15 dias também. Os nossos resultados passaram pelo registo da frequência da postura, 

através de uma contagem diária de ovos por galinha, e do aspeto dos ovos, como a massa, com a 

ajuda da balança; o tamanho dos mesmos, com a ajuda do paquímetro, sendo estes medidos 
horizontalmente e verticalmente; a cor da gema dos ovos segundo a escala DSM; e, por fim, a cor da 
casca do ovo. 

-Entretanto, fomos desenvolvendo o nosso principal objetivo - alcançar a sustentabilidade mantendo 
a frequência de postura das galinhas. Então, pesquisamos acerca dos principais desperdícios 

alimentares dos portugueses para percebermos até que ponto podíamos torná-los úteis na alimentação 

das galinhas à base de desperdícios alimentares. Assim, decidimos que a alimentação que 
providenciaríamos às galinhas iria conter peixe como fonte de proteína e vitamina A; pão/cereais 

como fonte de hidratos de carbono, cálcio e fósforo; vegetais e fruta como fonte de cálcio, proteína, 
vitamina A e vitamina K.  

-Após esta decisão, tivemos então de solucionar a questão importantíssima de onde iriamos recolher 

estes alimentos, isto é, os desperdícios alimentares. Desta forma, obtivemos a ajuda de alguns 

estabelecimentos alimentares da freguesia de Joane, onde iriamos ter a possibilidade de recolher os 
alimentos em horários específicos.  

-Posteriormente, outra das nossas grandes preocupações seria encontrar uma forma de tratar o 
alimento, de maneira a possibilitar a sua ingestão pelas galinhas. Rapidamente começamos a 

trabalhar em soluções e a nossa primeira escolha foi um moedor de carne, o qual adaptamos para 

tornar mais funcional, uma vez que este era manual e colocamos então um berbequim com a potência 
de 400W como opção para girar a lâmina, para nos facilitar todo o processo. Para além disso, 

adaptamos um tubo de plástico para tornar possível uma inserção de mais quantidade de alimento 

por unidade de tempo. No entanto, este era de um tamanho diminuto e encontramos também um 

grande problema relativamente à passagem das espinhas pelos furos de saída: estas ficavam presas 
no filtro do aparelho e impossibilitou-nos, desta forma, de ter uma grande produção como 

gostaríamos. De seguida, arranjamos uma liquidificadora elétrica com a potência de 350W, que 

funcionava perfeitamente relativamente à trituração dos alimentos, no entanto, esta não aguentava 
um funcionamento muito prolongado, por exemplo, quando utilizada por mais de 30 minutos foi 

notório um desgaste imenso, começando a sair fumo. Assim, procedeu-se à iniciação de um projeto 

dificílimo e obtivemos então uma trituradora com a potência de 2000W capaz de nos ajudar no 
fornecimento de alimentação à base de desperdícios alimentares às galinhas. Nesta máquina o motor 

utilizado está associado a um fuso por uma corrente. Este fuso está associado a um encaixe de fêmea 

de um roquete, ao qual foi soldado. A lâmina utilizada sofreu múltiplas adaptações, resultando da 

solda de diferentes lâminas ao corpo macho de um roquete, possibilitando assim o encaixe com a 
fêmea que está soldada ao fuso. As lâminas estão amoladas no sentido de rotação do motor, estando 

com inclinações alternadas para provocar um fluxo eficaz na trituração do alimento. Para além disso, 

as lâminas do meio estão dobradas para retirar o alimento das paredes da panela e lançá-los 
diretamente para as lâminas de baixo para uma trituração eficaz.  

-Após o sucesso da trituração do alimento, começamos então novamente um período de adaptação 
de 15 dias para que a mudança de alimentação industrial para uma alimentação à base de desperdícios 
alimentares não influenciasse os resultados que registaríamos posteriormente. 



 

  

 

-Assim, depois do período de adaptação, começamos o registo de resultados, com a duração de 15 

dias, tendo em conta os mesmos parâmetros (frequência de postura; massa do ovo; tamanho do ovo; 
cor da gema do ovo; cor da casca do ovo) anteriormente avaliados com a ração industrial. 

-Prosseguimos para a discussão dos resultados. 

Resultados  
   

Estão representados no anexo 1, correspondendo ao período em que as galinhas foram 
alimentadas com ração industrial, e no anexo 2, correspondendo, neste caso, ao período de 15 dias 
em que as aves foram alimentadas com desperdícios alimentares. 

Interpretação dos Resultados 
 

No Anexo 1 e no Anexo 2 estão representados todos os resultados obtidos, mais 

especificamente, os registos de cada parâmetro relativamente à alimentação com ração industrial e 
com desperdícios alimentares, respetivamente. Como é possível observar nos mesmos, tanto o 

número de ovos por galinha, como a cor da gema do ovo, como a massa e tamanho de cada ovo, 

mantiveram-se relativamente constantes dentro de cada tipo de alimentação, o que já se especulava, 

uma vez que foi mantida constante a variável independente (o tipo de alimentação) durante cada 
período de 15 dias de recolha de resultados. Também, esta estabilidade dos resultados demonstra 

precisamente que o ambiente da experiência foi bem controlado, com isto queremos dizer que todas 
as variáveis controladas do nosso projeto foram mantidas constantes ao longo de todo o projeto. 

Durante o período de alimentação com ração industrial, tal como observado no Anexo 1, 

relativamente à quantidade de ovos por galinha por dia, a média é aproximadamente 1. Em relação à 
cor da gema, a cor obtida era maioritariamente 8-9, segundo a escala DSM Yolk Color Fan, e em 

relação à cor da casca do ovo obtivemos principalmente a cor castanha, bege e branca. Analisando a 

alimentação com base em desperdícios alimentares obtivemos resultados bastante promissores. As 

galinhas, tal como se pode verificar nas tabelas do Anexo 2, revelaram uma frequência de postura de 
aproximadamente 1 ovo por dia, tal como se verificou quando as mesmas eram alimentadas com 

ração industrial. A massa dos ovos revelou-se ligeiramente superior do que a massa que os ovos 

apresentavam, quando as aves eram alimentadas com ração industrial. O tamanho dos ovos é muito 
semelhante ao tamanho que tinham quando a nutrição das aves se baseava na ração industrial e a cor 

da casca dos ovos mantém-se igual ao período de alimentação com ração. Já a cor da gema ronda o 
14-15 da mesma escala. 

Assim, apesar da solidez dos nossos resultados, existem diferenças de décimas ou centésimas 

de milímetros, por exemplo, no parâmetro do tamanho do ovo e diferenças de uma unidade, mais ou 

menos, na massa do ovo em cada galinha ao longo dos 15 dias de registo de cada alimentação e estas 
diferenças derivam de vários fatores. Fatores esses que podem ser, por exemplo, erros relacionados 

com os próprios aparelhos digitais, tanto a balança como o paquímetro, que estão associados, 

possivelmente, às incertezas dos próprios aparelhos; também podem ser erros originados por uma 
má medição, ou seja, causados por nós; e, finalmente, como é óbvio, em alguns casos pode não 

significar nenhum erro, mas sim apenas uma diferença mínima que resulta da natureza da própria 
galinha. 

Ainda, discutindo a diferença da composição química entre a ração e a alimentação à base 

de desperdícios alimentares é de fácil entendimento que a ração é composta por várias substâncias 

artificiais que não se encontram de todo nos desperdícios alimentares, uma vez que estes são, 
simplesmente, alimentos provenientes da terra ou de origem animal. No fundo, a ração tem de 

recorrer a vários componentes sintéticos, para fornecer à galinha o que esta necessita na sua 

alimentação. Por outro lado, a alimentação com base em desperdícios alimentares é uma alimentação 



 

  

 

extremamente nutritiva e que não necessita de qualquer componente sintético, tais como os diversos 

aditivos, antioxidantes, probióticos e antibióticos que a ração industrial possui. Por outras palavras, 

por exemplo, nos constituintes da alimentação processada utilizada, podemos ver que a Cantaxantina 
é um dos componentes sintéticos, que tem como objetivo, ser utilizado como um pigmento para 

alterar a cor da gema dos ovos e dar assim, portanto, um aspeto de ovo caseiro, isto é, corar a gema 

de tal forma que se torne atrativo aos compradores. Tendo em conta os nossos resultados com ração, 
relativamente ao parâmetro da cor da gema, 8-9 na escala do leque de cores DSM, podemos concluir 

então que esta cor se deve essencialmente ao pigmento sintético adicionado à ração, o que nos 

permite inferir que caso não fosse adicionado este pigmento a cor da gema seria ainda mais clara, 
isto é, mais amarela. Ora, através da alimentação com desperdícios, nós não só estamos a promover 

a sustentabilidade, como também estamos a providenciar às galinhas a obtenção dos nutrientes que 

estas precisam, de uma forma natural, isto é, a cor da gema não será manipulada por nenhuma 

substância artificial. Assim, analisando a cor maioritária obtida na gema dos ovos, através da 
alimentação à base de desperdícios alimentares, cor 14-15 na escala do leque de cores DSM, 

concluímos que esta é mais promissora, neste aspeto, pois, de facto, esta cor mais alaranjada resulta 

dos pigmentos obtidos de forma natural, nomeadamente, através dos vegetais fornecidos pela 
frutaria, visto possuírem carotenoides (pigmentos fotossintéticos) que são essenciais para esta cor 
mais alaranjada da gema. 

Relativamente à cor da casca do ovo, a tese dos fatores que podem influenciar a mesma pode 

então, agora, ser confirmada, a partir do nosso estudo, isto é, com os dados obtidos apoia-se a tese 

de que a cor da casca apenas depende da raça da galinha, visto que variando a alimentação, e, por 

conseguinte, os pigmentos a que as galinhas tinham acesso, a cor da casca foi igual especificamente 
para cada galinha, havendo semelhança na cor entre galinhas da mesma raça. 

Por fim, fazendo referência às restantes variáveis dependentes do nosso estudo, a frequência 
de postura por dia, o tamanho do ovo e a massa do mesmo, são importantes fatores da qualidade do 

ovo, que tal como esperado, não se verificaram nas mesmas diferenças significativas entre os 

resultados de um tipo de alimentação e do outro, ou seja, verificou-se que a ração não é mais 
promissora que os desperdícios, antes pelo contrário. Nos resultados obtidos através dos desperdícios 

alimentares, apesar da frequência de postura ser semelhante nos dois tipos de alimentação, é 
percetível um ligeiro aumento da massa dos ovos.  

Um dos nossos grandes objetivos é solucionar problemas atuais como a desflorestação e o 

desperdício alimentar. Ora, tendo em conta os resultados obtidos, a alimentação composta por restos 

de alimentos é uma solução viável. A utilização dos desperdícios alimentares como alimentação para 
as galinhas é uma forma de aumentar a sustentabilidade por várias razões. Isto é, a população tende 

a fornecer grãos de milho como alimento para as galinhas, bem como para próprio consumo e, para 

tal utiliza locais onde é necessário proceder à desflorestação para cultivar a mesma espécie por tempo 
continuado e, muitas vezes, em grande escala. Ora, segundo o manual “Biologia 12” em uso na 

disciplina de Biologia, uma grande produção de alimentos pode causar degradação ambiental, 

principalmente a degradação dos solos, ou seja, origina-se na grande parte dos casos uma perda 

sucessiva de fertilidade e a erosão do solo, que resultará, eventualmente, no futuro num local 
desflorestado. Assim, de forma a diminuir a incidência deste grande problema que é a desflorestação, 

nós pensamos que a alimentação com base em desperdícios poderá ser uma solução, uma vez que 

diminuiríamos o desgaste dos solos, na medida em que a alimentação das galinhas proviria da 
alimentação dos Humanos e, portanto, a probabilidade de obtermos um terreno degradado diminuiria 

significativamente. Pensamos também, através dos desperdícios alimentares dos seres humanos 

conseguir criar uma solução para todo o lixo orgânico que produzimos e que acaba por ser 
desperdiçado e que muitas famílias portuguesas não utilizam, por exemplo, para realizar a 

compostagem (decomposição de materiais orgânicos realizada por seres vivos). Assim, nós achamos 

que através da nossa estratégia conseguimos aproveitar todo o material orgânico que seria 

desperdiçado e ao mesmo tempo manter a frequência de postura das galinhas. Desta forma, como se 
verifica que a postura se mantém entre os dois tipos de alimentação, nós ponderamos que podia ser 

uma boa opção criar um sistema de recolha dos resíduos verdes de cada lar português e administrar 



 

  

 

os mesmos como alimentação às nossas galinhas. Para isso teríamos de triturar os alimentos, tal como 

fizemos durante a quinzena de recolha de resultados da alimentação à base de desperdícios, para ser 
possível a sua ingestão pelas mesmas.  

Para além de tudo referido acima, e apesar do nosso objetivo ser avaliar apenas a frequência 

e qualidade de postura, verificamos que, por exemplo, a casca de ostra deixou de ser necessária tão 
regularmente com a alimentação baseada em desperdícios alimentares, talvez por causa das espinhas 

do peixe (maior concentração de cálcio e de fósforo na alimentação). Ainda, através da alimentação 

com os desperdícios, as galinhas aumentaram de peso e as suas penas ficaram mais brilhantes e mais 
lustrosas, ficando assim com um melhor aspeto. 

Conclusão  

 

Em suma, é importante focar que todo este projeto tinha como objetivo principal avaliar a 
influência da alimentação com ração e com desperdícios na postura e concluir assim se era possível 

proporcionar uma postura rentável e sustentável à espécie Gallus gallus domesticus e o grupo pensa 

ter atingido esse objetivo. Ao longo de 15 dias com alimentação à base de ração, a média de ovos de 

cada galinha por dia é 1; a massa e o tamanho dos ovos de cada galinha mantiveram-se constantes; 
bem como a cor da gema, entre 8 e 9 na escala do leque DSM. E ao longo de 15 dias com alimentação 

à base de desperdícios alimentares obteve-se também uma média de postura por dia de 1, sendo que 

a massa do ovo se revelou ligeiramente superior; o tamanho do ovo manteve-se constante; e no que 
toca à cor da gema observou-se um 14 e 15 na escala do leque DSM.   

Portanto, 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 a alimentação com ração e a alimentação à base de desperdícios, apenas se constata um 

ligeiro aumento da massa do ovo, que pode advir de um adensamento nutricional. Contudo o nosso 

grupo não tinha isso contemplado nos seus objetivos inicias e, para além disso, não dispúnhamos da 
tecnologia que era exigida para tal estudo, logo não conseguimos estabelecer alguma relação entre a 

densidade nutricional e o aumento da massa do ovo. Deixamos esse tópico em discussão, podendo 
vir a ser alvo de estudos posteriores. 

Assim, por fim, estamos aptos para, através do nosso estudo experimental, inferir que, de 

facto, a alimentação com base em desperdícios alimentares é bastante promissora. Isto é, como há 
uma garantia da manutenção ou até melhoramento de aspetos inerentes ao ovo, então esta é rentável, 

demonstrando, por isso, que este tipo de alimentação, para além de ser mais económico, é também 

sustentável, pelo facto de ocorrer o reaproveitamento do alimento. Assim, é possível substituir a 

ração, sem qualquer problema para o ovo, por uma alimentação com base em desperdícios. 
Finalmente, o nosso grupo de trabalho está capaz de concluir que a conversão de energia a partir de 

produtos inutilizados (desperdícios alimentares) em produtos alimentares (ovos) é um sucesso e que, 

portanto, podemos afirmar que é possível solucionar problemas como a desflorestação e o 
desperdício alimentar, através da reciclagem dos desperdícios. 

É importante anotar que os ancestrais das galinhas que selecionamos mantinham um ritmo 
de postura contínuo e frequente ao longo de janeiro até finais de junho, assim é possível excluir a 

interferência da altura do ano nos nossos resultados, pois tínhamos conhecimento da sua postura 
nesse período. 

Fazendo uma autorreflexão ao nosso projeto desenvolvido, apesar da viabilidade dos nossos 

resultados, que se deve ao cuidado extremo que tivemos em manter um grande número de variáveis 

controladas como a temperatura, a humidade e o fotoperíodo, compreendemos que o nosso trabalho 
se encontrava limitado, no sentido em que, devido à situação atual de pandemia, não encontramos 

qualquer tipo de forma para realizar, por exemplo, uma análise pormenorizada à gema em termos 

nutritivos, isto é, uma análise mais extensiva e profunda à densidade nutricional, de forma a 



 

  

 

compreender melhor a influência da alimentação. Ainda assim, obtivemos resultados perfeitamente 

conclusivos e científicos no que diz respeito à postura das galinhas e que satisfazem exatamente as 
nossas necessidades relativamente à resolução do nosso problema. 

Refletindo também, mas mais na vertente dos nossos objetivos, entendemos que aplicamos 

corretamente o método científico, através da proposta de um problema e a tentativa da sua resolução, 
através de uma metodologia, de resultados e da correspondente discussão. Para além disso, sentimos 

que este projeto nos ajudou a desenvolver um diferente e evoluído conhecimento científico e que 

promoveu, sobretudo, o nosso trabalho colaborativo, no sentido em que sempre prevaleceu o espírito 
de entreajuda. Por fim, o nosso grupo revelou sempre um desejo intenso em alcançar os seus 

objetivos, e apesar de todas as circunstâncias adversas que foram surgindo, como por exemplo a 

dificuldade em arranjar os alimentos, prevaleceu sempre um espírito determinado em superar essas 

dificuldades, permitindo assim que obtivéssemos estes resultados bastante promissores. Todos os 
elementos dos grupos estão satisfeitos com os resultados finais, dominando assim um sentimento de 
concretização pessoal.  

Com os resultados obtidos é possível fazer uma extrapolação para solucionar e encontrar 

alternativas eficazes na indústria pecuária. Nesta indústria são utilizadas rações industriais, 

com concentrações de inúmeras substâncias artificiais, tais como antioxidantes. É importante 
realçar que os produtos da indústria pecuária são integrados na alimentação do Homem, desta 

forma, todas as substâncias administradas na alimentação dos animais acabam por integrar a 

alimentação da sociedade. Assim, recorrer a uma alimentação baseada em desperdícios 
alimentares verifica-se ser uma solução eficaz à substituição das rações industriais.   

Um setor bastante promissor seria o da suinocultura, uma vez que a alimentação dos 

porcos é extremamente versátil. Desta forma, os animais teriam acesso a 

diferentes nutrientes importantes para o seu crescimento, e de forma “natural”. Havendo 

assim uma reutilização de grande parte dos desperdícios alimentares, e a sua conversão em 

alimento para os animais, e de forma indireta, alimento para a sociedade.  

Uma das possibilidades para a recolha destes desperdícios seria a criação de locais 

específicos (algo semelhante aos ecopontos) para a população depositar esses alimentos, que 

seriam posteriormente recolhidos por empresas associadas à pecuária, e realizariam o seu 

transporte para estabelecimentos que procederiam ao seu manuseamento e tratamento para 

poderem ser administrados aos animais. Contudo, teria de haver uma seleção destes 

alimentos para averiguar que a sua saúde não fosse de qualquer forma 

afetada, sensibilizando as pessoas sobre quais alimentos colocar (tal como se de um 

ecoponto se tratasse), e os locais em que a população depositaria os alimentos teriam de 

estar extremamente bem preparados e estruturados, para evitar a propagação de maus-

cheiros e doenças que resultariam da acumulação de bactérias. Portanto, esta ideia revela-

se extremamente eficaz e solucionaria imensos problemas, entre eles, a desflorestação 

e a acumulação de resíduos, mas teria de ser explorada de uma forma ponderada e, tendo em 

conta, os diversos fatores que poderiam prejudicar tanto os animais, como a população que 

ficaria localizada perto dos estabelecimentos, onde se depositariam os desperdícios 

alimentares.  
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