
Resumo 

O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da alimentação na 

postura da espécie Gallus gallus domesticus, mais concretamente, entender se é possível 

providenciar uma postura rentável e sustentável à espécie.  

Assim, decidimos comparar a postura de um mesmo grupo de galinhas introduzindo, 

inicialmente, uma alimentação à base de ração e, posteriormente, uma alimentação à base de 

desperdícios alimentares. Desta forma, vinte e cinco galinhas com idades semelhantes foram 

colocadas num local para um estudo científico dos seguintes parâmetros: frequência de postura e 

aspeto dos ovos, a massa, o tamanho, a cor da gema e a cor da casca.  

Pelos resultados obtidos, relativamente aos parâmetros referidos, não se verificaram 

diferenças significativas entre os dois períodos de alimentação, em relação à frequência de 

postura. Quanto ao aspeto dos ovos, no período de alimentação à base de desperdícios alimentares 

obtiveram-se ovos mais densos e a cor da gema mais alaranjada, sendo que, no período de 

alimentação com ração, a cor de gema estaria mais amarelada; para além disso, a cor da casca do 

ovo não alterou com a mudança do tipo de alimentação. 
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Abstract 

The present study was carried out at the Pabre Benjamim Salgado school, with the goal 

of evaluating the effect of feeding on the Gallus gallus domesticus species posture, more 

specifically, to understand if, in fact, it is possible to provide a profitable and sustainable posture 

to the species. That is, we decided to compare the chicken laying of a same group of chickens by 

inserting, initially, a feed based food and, afterwards, an alimentation based on food waste.  

This way, twenty five chickens with similar ages (annex 3) were placed in a location for 

a scientific study following these parameters: laying frequency and egg appearance, such as mass, 

size, yolk and shell colour of the egg.   

From the obtained results, regarding the referred parameters, there were no significant 

differences between the two feeding periods, in terms of laying frequency. Regarding the 

appearance of the eggs, during the feeding period based on food waste, more dense eggs were 

obtained and the colour of the yolk was more orange; besides, the colour of the eggshell did not 

change with the different type of food. 
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