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Introdução
A informação morfológica é essencial para a caracterização
dos recursos genéticos animais. Segundo a FAO, a
caracterização morfológica de galinhas deverá efetuar-se
com base em diversos parâmetros morfométricos.
Os parâmetros indicados englobam as principais medições
do corpo e das regiões corporais que estão mais
diretamente relacionadas com características produtivas de
interesse, tais como a produção de ovos ou de carne.

Material e Métodos
Medição de cerca de 70 animais com idade igual ou superior a 6
meses (animais adultos) mantidos num sistema de produção típico,
pertencentes ao efetivo avícola do Polo de Investigação da Fonte Boa
– INIAV.
O peso foi registado com recurso a uma balança de mola digital,
utilizando-se um saco para a contenção. Todas as medições foram
efetuadas com uma fita métrica.

Objetivos
Caracterizar morfologicamente as 4 raças autóctones de
galinhas (Amarela, Branca, Pedrês Portuguesa e Preta
Lusitânica), nomeadamente o peso e comprimento corporal,
a circunferência do peito, a envergadura, o perímetro e
comprimento da canela e o comprimento do esporão
(apenas nos machos).

Peso
Registado através de uma balança
digital de mola utilizando-se um saco
para a contenção dos animais.

Circunferência do peito
Medida por detrás das asas e
passando pela margem ventral do
esterno.

Comprimento corporal
Medido desde a ponta do bico
até à ponta da cauda.

Comprimento do
esporão
Medido desde a sua
inserção na canela até ao
seu ápice (efectuada
apenas nos machos).

Perímetro da canela
Medida em torno da canela

Comprimento da canela
Medido desde o curvilhão até à inserção do
esporão (vestigial nas fêmeas).

Resultados
Envergadura
Medida desde a ponta de uma asa até à
ponta da outra (excluindo penas).

Fêmeas com valores médios inferiores aos dos machos em todas as
características morfológicas estudadas; menos 0,89 kg de peso e 17,1 cm de
comprimento corporal, 4,0 cm de circunferência do peito, 8,6 cm de
envergadura, 1,6 cm de comprimento de canela e 1,4 cm de perímetro da
canela. Resultados evidenciam um dimorfismo sexual em todas as
características morfológicas avaliadas.

Resultados
• Raça Amarela - menores valores médios para o peso e comprimento corporal e para perímetro
da canela.
• Raça Preta Lusitânica - valores médio mais baixos do comprimento da canela;
• Raça Branca - valores médios mais elevados para o peso corporal e perímetro da canela.
• Raça Pedrês Portuguesa - valores médios mais altos para o comprimento corporal e da canela.
• Diferenças entre os valores médios mais baixos e os valores médios mais altos são de: 0,60 kg
para o peso corporal entre as raças Amarela e Branca; 7,0 cm para o comprimento corporal entre
as raças Amarela e Pedrês Portuguesa; 0,6 cm para o comprimento corporal entre as raças Preta
Lusitânica e Pedrês Portuguesa; e 0,4 cm para o perímetro da canela entre as raças Amarela e
Branca.
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