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  INTRODUÇÃO: 
Tão bem produzido e importante para os produtores 
brasileiros. Considerando que uma espécie, no 
processo de adaptação às condições de meio e, após 
muitas gerações, tornam-se nativas daquele local, e 
sabendo que os perus são historicamente criados para 
o consumo natalino no Brasil, faz-se necessário o 
conhecimento de sua caracterização racial a fim de 
incentivar o processo de conservação deste patrimônio 
genético animal brasileiro. As raças autóctonas são as 
portadoras de um potencial genético capaz de 
apresentar várias produções dentro de meio ambientes 
muito diferentes, muitos dos quais são hostis a outras 
raças utilizadas pelas suas características para alta 
produção. A conservação de raças autóctonas, é ideal 
porque mantém essas raças dentro do ambiente 
socioeconômico em que elas expressam suas 
habilidades produtivas, envolvendo os agricultores no 
processo de conservação e técnicos no estudo do 
potencial, não só produtivo, mas também a adaptação 
de raças diferentes. No Brasil, na maioria dos Estados, 
pouco se sabe sobre a biodiversidade de perus, dada é 
a fragilidade dos sistemas de consumo, onde a maioria 
das raças ameaçadas impõe necessidade de estudo. 
Busca-se com esta proposta, aumentar o nível do 
conhecimento sobre essa espécie e também iniciar os 
estudo começando pela sua caracterização morfológica 
e estudo do padrão racial. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Foram coletadas informações em 12 propriedades 
rurais, nos municípios de Anagé, Ribeirão do Largo, 
Itambé, Itapetinga, Macarani e no Distrito de Palmares, 
este pertencente a Itapetinga. As informações foram  
por meio de questionários os quais; continham variáveis 
sobre sistema de produção, comercialização, finalidade 
da criação, importância socioeconômica. Em seguida, 
foi feito as medições etnozoométricas, seguindo-se o 
método de caracterização morfológica para as galinhas, 
conforme (Francesch et al.2011) e caracterização 
morfológica para perus (CIGARROA-VÁZQUEZ, et al., 
2013). 
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Nos municípios visitados, foram encontradas poucas 
propriedades com criação de perus. Os criadores (75%) 
entrevistados eram empregados, demonstrando que as 
criações eram destinadas ao lazer (mais de 58%) e, na  
 
 
 
 
 
 

sequência, ao consumo próprio, pois aproveitavam as 
grandes extensões de terras das propriedades onde 
eram empregados com a permissão dos proprietários, 
para as suas criações de subsistência, contribuindo 
para a melhoria do aporte nutricional familiar. A maioria 
dos criadores (83,3%) produziam seus animais soltos 
nas propriedades e 16,7% no sistema semi-intensivo. 
Dos criadores, 33,3% produziam em fazendas de 
bovinos de corte e 33,3% de leite. Além disso, 58% dos 
entrevistados produziam vegetais, com prioridade para 
consumo próprio, seguido de consumo animal. Por 
costume regional, a maioria comercializava seus 
animais vivos. Os dados aqui apresentados são 
parciais, pois apenas alguns dados foram analisados 
até o momento, faltando concluir as análises 
estatísticas.  
  CONCLUSÃO: 
Existe a necessidade de programas de conservação 
dessa espécie animal, além da necessidade de 
fomentar sua utilização na pecuária familiar tradicional, 
agroecológica e de autoconsumo. Os resultados aqui 
apresentados não são conclusivos justamente por estar 
ainda em fase de análise para a devida conclusão. 
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