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RESUMO 
 
 

ESTUDO COMPARATIVO DO DESEMPENHO PRODUTIVO ENTRE AS RAÇAS POEDEIRAS 
LABEL ROUGE E EMBRAPA 051 EM SISTEMA COLONIAL DE PRODUÇÃO.¹ José Maurício 
Bueno Costa² Cyntia Yukari Mizuta³ RESUMO A linhagem Label Rouge foi desenvolvida na 
França a partir do cruzamento de raças rústicas pelo Instituto Agrícola (ISA). Forte e pesada, é 
considerada boa poedeira e sua carne é muito apreciada. Utilizada para finalidade de dupla 
aptidão, tem em média 180 ovos/ano de produção em sistema colonial, em seu período 
produtivo da 19ª até a 70ª semana de idade. A Poedeira Embrapa 051 é uma galinha híbrida, 
semi-pesada, com boa produção de ovos de casca marrom. Raça híbrida, considerada de 
duplo propósito. Marcando o inicio da postura com, à 21ª semanas e seguem produzindo até à 
80ª semanas de idade. Sendo indicado para o período produtivo até a 70ª semana total é cerca 
de 259 ovos por ciclo. O experimento foi conduzido na Fazenda Piloto do Departamento de 
Ciências Agrárias da Universidade de Taubaté. Com objetivo analisar o desempenho produtivo 
de poedeiras das raças Label Rouge e Embrapa 051 em sistema colonial de produção. Foram 
utilizadas 126 e 138 galinhas de cada raça, respectivamente. Para isto foi quantificada a 
produção semanalmente, por um período de 50 semanas de produção equivalente a 70 
semanas de idade das aves, realizando a classificação dos ovos por tamanho e peso através 
da pesagem dos ovos de acordo com uma tabela classificativa por peso, que estabelece o 
padrão do ovo classificando em tipo industrial, pequeno, médio, grande, extra e jumbo com 
respectivos pesos entre: menor que 45g, entre 45 a 50g, de 51 a 55g, de 56 a 60g, de 61 a 65g 
e maior que 66g. As galinhas foram criadas em galinheiros separados, medindo 1455 m², 
sendo 66,22 m² com suas paredes fechadas por tela de galinheiro e acesso a área externa. 
Além do alambrado, as paredes externas do galinheiro são protegidas com cortinas de lona na 
cor azul, evitando a entrada de chuva e correntes de vento diretamente nas aves. Essa área de 
galinheiro é coberta, dividida em área de alimentação medindo 40,26 m², com bebedouro 
automático, comedouro tubular, e área de ninho com metragem 21,96 m². E o restante da área 
destinada à área externa de piquete totalmente cercada com tela de galinheiro. As aves 
apresentaram semelhança na produção percentual semanal, na forma da curva de produção, 
com diferença em relação ao pico de postura. Sendo um na 29ª semana com 71,65% e outro 
na 43ª semana com 93,6%, respectivamente para Label Rouge e Embrapa 051. Produzindo 
aproximadamente 200 ovos/ave/ciclo a raça Label Rouge, e a raça Embrapa 051 com 266 
ovos/ave/ciclo. A diferença em número de ovos/ave/ciclo produzidos foi estatisticamente 
significativa com valor de P<0,0001. Mostrando que apesar da raça Label Rouge atingir a 
produção esperada, a raça Embrapa 051 se mostrou superior em relação a produção de ovos. 
Sendo a raça mais indicada para este tipo de sistema de produção com a finalidade de 
produção de ovos. ¹ ENIC ² Professor Doutor do Departamento de Ciências Agrárias ³Aluna de 
graduação no curso de Agronomia da UNITAU  


