
POMBOS E ROLAS: VALOR
NUTRICIONAL DA CARNE
0 estudo que apresentamos, realizado por elementos da

Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de

Lisboa (e ainda em curso) mostra-nos a qualidade de carne

que podemos encontrar nos pombos e rolas que caçamos.



Pombos
e rolas

Valor
nutricional
da carne

0 "boom" da caça maior trouxe a debate questões
como o aproveitamento da carne de caça, cujo superior
valor nutricional está mais do que provado. No entanto,

a carne proveniente das espécies de caça menor
tem sido praticamente esquecida. 0 presente estudo,

levado a cabo por elementos da Faculdade de Medicina
Veterinária da Universidade de Lisboa e ainda em curso,

mostra-nos o exemplo da qualidade de carne que
podemos encontrar nos pombos e rolas que caçamos.
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Na
Europa, a caça é uma

actividade desportiva
com uma importante
envolvente social e cultu-

ral, que congrega milhões de pes-
soas como participantes e bene-
ficiários, envolvendo milhões de

hectares de terra arável, floresta

c zonas húmidas. A caça é uma

16 bilhões de euros em activida-
des directamente ligadas à caça.

Apesar de ser considerada uma

questão controversa nas socie-

dades modernas, a caça, desde

que bem regulamentada, pode
ajudar a preservar os habitats
essenciais às espécies cinegéticas,
beneficiando com isso todas as

outras espécies que dependem
desse mesmo habitat e que não
são alvo de interesse cinegético.
Podemos por isso afirmar que
a caça pode contribuir positi-
vamente para a conservação ?



dos habitats e da biodiversidade.

Exemplo disso são os prémios de
Biodiversidade atribuidos pela
União Europeia à Herdade do
Pinheiro e à Herdade da Poupa,
herdades onde a caça é parte
integrante das suas actividades
económicas.

A nível Europeu é possível
encontrar dados sobre o abate
das diferentes espécies cinegéticas,
dados esses que são apresentados

como um todo ou por estado
membro, excepção feita a Portu-

gal, que se apresenta como caso

único, não apresentando dados
relativos ao número de animais e

aves abatidos em território nacio-
nal. Contudo, estes dados são

importantes indicadores da evo-

lução das populações silváticas
de interesse cinegético, particu-
larmente daquelas com carácter

migratório. Estes dados podem e

devem ser usados pelos gestores
de caça para definir o número de

aves que podem ser abatidas por
época de caça ou introduzir medi-
das de gestão cinegética que per-
mitam aumentar a densidade das

aves cinegéticas. No panorama
nacional, a inexistência de dados
oficiais impossibilita definir uma

estratégia nacional ou regional de

caça, ficando os gestores de caça
limitados aos números da sua

reserva, mas alheios à realidade
Nacional.

A CARNE NA DIETA HUMANA
A carne representa a principal
fonte de proteína na dieta huma-

na, sendo aquela que apresenta
proteína de maior valor biológico
(contendo todos os aminoácidos

essenciais), c elevados índices de

digestibilidade. A carne é ainda
uma importante fonte de vários
minerais e oligoclementos como:
ferro, sclcnio, zinco, cálcio, mag-

Neste estudo foram analisados as seguintes peças de caça: pombo-torcaz (16
exemplares); rola-brava (16 exemplares) e rola-turca (16 exemplares).

Relativamente à qualidade nutricional do pombo-torcaz, rola-brava e

rola-turca podemos afirmar que o pombo-torcaz e 3 rola-turca foram os

que apresentaram o peito mais gordo e mais magro das três espécies em

comparação. No que diz respeito à qualidade dessa mesma gordura, a

rola-turca apresenta uma um perfil de ácidos gordos menos favorável, por

ser pobre em ácidos gordos monoinsaturados e ácidos gordos da família

ómega-3. Por outro lado, o pombo-torcaz é a espécie com maior teor de

ómega-3 e por isso o mais saudável para a saúde humana. A avaliação da

qualidade não ficava completa sem a quantificação do colesterol, e a este

propósito observamos valores de colesterol semelhantes entre o pombo-torcaz

e a rola-brava, com a rola-turca a apresenta teores de colesterol inferiores às

outras duas espécies.

As diferenças observadas no perfil de ácidos gordos das 3 espécies, deve

apresentar uma justificação de base genética e alimentar. 0 pombo-torcaz

apresenta preferências alimentares por boletas, rebentos e folhas de plantas,

cuja composição é rica em ácidos gordos mono e polinsaturados, enquanto
as rolas apresentam maior preferência pelos grãos de cereais, cujo elevado

teor energético é convertido em gordura, com um perfil mais saturado. No

que respeita aos teores colesterol, as semelhanças entre o pombo-torcaz

e a rola-brava devem resultar da composição das fibras musculares destas

duas espécies, que por serem espécies migratórias necessitam de fibras

musculares que lhes permitam voar de forma contínua durante longos

períodos de tempo (fibras predominantemente do tipo oxidativo), enquanto

a rola-turca é uma espécie residente com um padrão de voo curto e em que

parte dele é planar, deve apresentar certamente fibras predominantemente
do tipo glicolítico.As fibras musculares do tipo oxidativo apresentam maior

teor de colesterol do que as fibras glicolíticas e essa é a justificação para as

diferenças encontradas.

Embora nas espécies da família Columbidae a diferenciação visual não seja

evidente, recorrendo a outra comparação é possível visualmente diferenciar as

fibras oxidativas das fibras glicolíticas, quando se compara o peito do frango

doméstico (carne branca, composto maioritariamente por fibras glicolíticas) do

peito do pato (carne vermelha, composto essencialmente por fibras oxidativas).

A produção de animais para fornecimento de carne à sociedade humana é realizada
de uma forma intensiva. A carne proveniente destes animais apresenta, de forma

geral, um elevado teor de gordura, com uma composição em ácidos gordos pouco
favorável à saúde humana.



nésio, fósforo, potássio, sódio,

manganês, e o cobre, e de vita-
minas hidrossolúveis como as

vitaminas BI (tiamina), B 2(ribo-
flavina), B 3(niacina), B 5(ácido
pantoténico), B 6(piridoxina), B

9

(ácido fólico) e 812 (cobalamina),
para além de conter pequenas
quantidades de vitaminas liposso-
lúveis como as vitaminas E e K.

Contudo, a carne comporta
quantidades consideráveis de gor-
dura, que se podem encontrar
no exterior das massas muscula-
res ou intrinsecamente ligada ao
tecido muscular (intramuscular).
Aquando da preparação da car-
ne é possível remover a gordura
que envolve o músculo, mas é

impossível remover a gordura
intramuscular, uma vez que esta

se encontra no interior das células

musculares. A carne usada na
dieta humana pode ser generica-
mente dividida em carne branca
e carne vermelha. A carne branca
é considerada mais saudável que
a carne vermelha, devido ao seu

menor teor em gordura e pelo fac-
to de apresentar uma composição
mais favorável (menor quantidade
de gordura saturada).

A produção de animais para
fornecimento de carne à socieda-

de humana é realizada de uma
forma intensiva, com dietas ricas

em cereais que proporcionam
elevados níveis de energia e ritmo
de crescimento rápido. A carne
proveniente destes animais apre-
senta, de forma geral, um ele-
vado teor de gordura, com uma
composição em ácidos gordos
pouco favorável à saúde humana.
Estudos epidemiológicos têm
correlacionado o consumo de

carne vermelha, principalmente a

proveniente dos ruminantes com
uma maior incidência de doenças

cardiovasculares e alguns tipos
de cancro.

A CARNE DE CAÇA
Por outro lado, a carne prove-
niente de espécies cinegéticas
acrescenta diversidade na dieta
humana, sendo considerada de

qualidade superior comparativa-
mente à carne de espécies domés-
ticas. A carne de caça apresenta
um baixo teor lipídico e a sua

composição é mais saudável para o

consumidor por apresentar uma
elevada concentração de ácidos

gordos poliinsaturados da família
n-3, vulgarmente conhecidos por
ómega-3.

Por tudo anteriormente men-
cionado, e pelo facto da carne de

caça estar esquecida em termos
científicos, temos desenvolvido

alguns estudos nesta área, com
o apoio de caçadores, gestores e

proprietários de reservas de caça
e associações ligadas à caça, que
têm fornecido peças de caça para
a realização destes estudos. Neste

artigo apresentamos os resultados

preliminares do estudo que pre-
tendo apresentar com a família
Columbidae: pombo-torcaz, rola-
hrnvn e rola-tnrra ?




